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Sammanfattning 
Examensarbetet genomfördes tillsammans med en transportör med ett eget åkeri, här kallat 
Transportföretagets Åkeri, som inför arbetet ansåg att det fanns stor potential i sparsam körning. 
Eftersom ungefär 30 % av utgifterna för ett åkeri i Sverige är bränslerelaterade ansåg 
Transportföretaget att det fanns kostnader att spara genom en minskning av mängden förbrukat 
bränsle. Arbetet genomfördes alltså dels för att få svar på om och varför sparsam körning är viktigt 
för ett åkeri och dels för att hitta arbetssätt och rekommendationer vid arbetet med sparsam körning 
på ett åkeri. Sparsam körning har i det här examensarbetet avgränsats till de faktorer som 
chauffören själv kan påverka, alltså inte förbättringar av fordon eller ruttoptimering av nätverket. 
 
Först genomfördes en litteraturstudie och ett antal intervjuer med företrädare från andra åkerier 
som gav en bild av vad sparsam körning är, vad potentialen med sparsam körning är samt hur ett 
åkeri kan arbeta med sparsam körning. Vidare genomfördes en praktisk studie hos 
Transportföretaget. Den praktiska delen kartlade dels mjuka värden som bland annat coachning 
och organisation samt dels gick igenom utmaningen att konstruera en kvantitativ modell för 
resultatuppföljning. En kvalitativ analys förenade litteraturstudien, intervjuerna och den praktiska 
studien till rekommendationer i arbete med sparsam körning för ett åkeri. 
 
Det viktigaste resultatet är att det finns pengar för ett åkeri att spara. En rimlig reduktion av 
bränsleförbrukningen bör vara 2-11% beroende på typ av trafik och förarens förutsättningar. 
Vidare är det viktigt med möjligheten till en rättvis uppföljning av sparsam körning, både för 
åkeriet men också för chauffören. Investeringar i form av tid genom coachning samt i form av 
teknik från åkeriets sida måste ställas i relation till bränslebesparingen. Men eftersom 
bränsleförbrukningen beror på en mängd faktorer som för chauffören inte går att påverka måste en 
kvantitativ modell för uppföljning byggas. Examensarbetet tar upp exempel på de möjligheter och 
begränsningar som rör en sådan modell i dagsläget. 
 
Till sist måste understrykas att mjuka värden såsom lagar och regler som styr personlig integritet, 
samarbete med fackförbund och samarbetet mellan coacher och chaufförer är inte bara en styrka 
utan en nödvändighet för att i slutändan chauffören ska kunna och vilja prestera inom sparsam 
körning. 
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1. Inledning 
Inledningen ger en kort bakgrund till projektet samt syfte och avgränsningar för examensarbetet. 
Rapportens struktur finns också beskriven i detta kapitel. 

1.1. Bakgrund 

Bränsleförbrukning har varit en kärnfråga ända sedan transporter med förbränningsmotorer 
började användas. Anledningen är faktorer kopplade till miljö och ekonomi som påverkar både 
företaget i sig och samhället i övrigt. 
 
Begreppet ”Sparsam körning” (engelska: eco-driving) är ett samlingsbegrepp för aktiviteter 
som minskar bränsleförbrukning. Det kan till exempel handla om optimering av fordon, 
konsolidering av gods och ett förändrat körsätt hos föraren. 
 
Bränsleutgifterna står för ca 30 % av kostnaderna på ett åkeri i Sverige och andelen ökar i takt 
med ökade bränslepriser. Efter personalkostnad är bränsle den största kostnadsposten för ett 
åkeri. Det verkar alltså finnas stor potential i att reducera kostnader och miljöeffekter genom 
att som åkeri arbeta systematiskt för att åstadkomma en minskning av bränsleförbrukningen. 
Ett åkeri kan vinna i både minskade kostnader för bränsle och en grönare image. Jämför 
exempelvis med flygbranschens gröna flygningar. 
 
Med dålig lönsamhet i den svenska åkeribranschen är sparsam körning högst aktuellt. 
Utmaningarna består dels i att rent praktiskt införa sparsam körning på ett åkeri, och dels i att 
kunna mäta och följa upp effekterna av sparsam körning. Att arbeta med sparsam körning i 
större skala upplevdes av uppdragsgivaren som ett relativt outforskat område. Frågor som hur 
ett projekt inom sparsam körning kan se ut, vad det ska fokusera på och hur en långvarig effekt 
kan uppnås blev grunden till detta arbete.  

1.2. Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att svara på om och varför sparsam körning är viktigt samt ge 
rekommendationer för hur sparsam körning kan genomföras på ett åkeri/transportföretag i 
Sverige. Rekommendationerna ska kunna användas som stöd för att införa sparsam körning på 
ett åkeri i projektform innan aktiviteten övergår i linjearbetet. 

1.3. Avgränsningar 

Eftersom strukturen på åkerier skiljer sig åt mellan olika länder (t.ex. Sverige och grannländer) 
kommer resultatet att vara riktad mot ett fjärr- eller distributionsåkeri i Sverige. Examensarbetet 
kommer fokusera på vad föraren kan göra för att minska bränsleförbrukningen. 
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2. Metod 
Detta kapitel ger en bakgrund till teoretiska metoder samt praktiskt lämpliga vägar att genomföra en 
studie av detta slag.  

2.1. Forskningsansats 

Enligt (Björklund & Paulsson, 2010) finns det fyra typer av studier. Undersökande (explorativa) 
studier som används i syfte att skaffa grundläggande kunskap inom området. Beskrivande 
(deskriptiva) studier som används för att få förståelse inom ett område när grundläggande 
kunskap finns. Förklarande (explanativa) studier som används för att skapa en djupare förståelse 
inom området och syftet är både att beskriva och förklara. Normativa studier syftar till att utifrån 
kunskap inom området ge vägledning och föreslå åtgärder. 
 
Björklund & Paulsson (2010) skiljer mellan kvantitativa studier och kvalitativa studier. 
Kvantitativa studier omfattar information som kan mätas numeriskt medan kvalitativa studier 
används för att skapa en djupare förståelse för ett ämne. (Björklund & Paulsson, 2010) 

2.1.1. Abduktion som kombination av induktion och deduktion 

Det är vanligt att ett arbete pendlar mellan olika abstraktionsnivåer, alltså en förflyttning mellan 
empiri och teori. Denna förflyttning, pendling eller vandring kallas för induktion eller deduktion 
beroende på var denna vandring har sin början. (Björklund & Paulsson, 2010) 
 
Induktion innebär att ett ämne har studerats utifrån verkligheten. Modeller och teorier 
formuleras då utifrån insamlad empiri utan föregående inläsning av existerande teori genom 
generalisering. Deduktion å andra sidan har sin utgångspunkt i befintlig teori som forskaren 
försöker få verifierade med hjälp av insamlad empiri. Se Figur 2 för en grafisk illustration. 
Kombinationen av induktion och deduktion kallas för abduktion vilket är vanligt i ett praktiskt 
undersöknings- eller forskningsarbete. (Björklund & Paulsson, 2010) 
 

 
Figur 1. Induktion och deduktion. Egen illustration baserat på  (Björklund & Paulsson, 2010). 

2.1.2. Aktionsforskning 

Aktionsforskning (engelska: Action Research) har sitt ursprung i 1940-talets 
samhällsvetenskap. Samhällsvetare förespråkade då en närmare koppling mellan teori och 
praktiska lösningar på sociala problem. Aktionsforskningens popularitet som tillvägagångssätt 
har ökat i takt med tillämpningar i organisationsteori, utbildning, hälsovård, etc.  (Denscombe, 
2009) 
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Fyra karakteristiska drag definierar aktionsforskningen. Eftersom aktionsforskningen från 
början utgick från ”den verkliga världen” har den en praktisk inriktning. Att lösa de vardagliga 
sociala problemen gjorde också att aktionsforskningen var inriktad på förändring som en del av 
forskningen. Vidare innehåller aktionsforskningen en mekanism för återkoppling i form av en 
cyklisk process där de inledande resultaten i forskningen kan användas för att påverka 
resterande del av forskningen och därmed slutresultatet. Deltagande är det sista av de fyra 
karakteristiska dragen. Det innebär att centrala personer deltar aktivt i forskningsprocessen.  
(Denscombe, 2009) 
 
Många metoder gör anspråk på att vara praktiska. Det som framför allt skiljer 
aktionsforskningen från andra metoder är att praktiken är en del av forskningen, till skillnad 
från att vara ett påklistrat delmoment. Skalan på aktionsforskningen bestäms av inriktningen av 
forskaren. Den ska behandla forskarens egen praktik medan forskaren själv är verksam i denna 
praktik. Vidare ska de reflektioner som forskaren gör vara så pass systematiska att hela arbetet 
ska kunna klassas som aktionsforskning. Den cykliska processen innebär både att forskningen 
är kontinuerlig men även att den har en återkoppling till praktiken. Vidare hävdas att 
aktionsforskning helt klart är mer av en strategi än en speciell metod. Inte desto mindre 
begränsar den dock de medel för datainsamling som kan användas av forskaren.  (Denscombe, 
2009) 
 
Det finns flera fördelar med aktionsforskningen. Bland annat så har forskaren ofta 
insiderkunskap kring berört område, den tar itu med praktiska problem med en direkt 
återkoppling från resultatet till praktiken och att den i många fall utvecklar forskarens egen 
självutveckling. Bland nackdelarna måste nämnas begränsningar i datainsamling (enbart berörd 
praktik eller enhet), svårigheter att justera parametrar och ha kontroll över alla faktorer samt i 
frågor som rör etik vid arbetsplatsen. Resultatet kan alltså vara svårt att generalisera vilket måste 
tas i beaktande. (Denscombe, 2009) 

2.2. Kvalitativa metoder för datainsamling 

En väl genomförd litteraturstudie är en grundbult i såväl ett examensarbete som i vetenskaplig 
metodik. En väl genomförd analys av ett kunskapsområde kan vara ett viktigt bidrag, även om 
just tekniska examensarbeten också brukar innehålla andra typer av kunskapsinsamling. 
Litteraturstudien är ofta en värdefull utgångspunkt för resterande delar av examensarbetet, till 
exempel inriktning på övrig datainsamling och analys. En litteraturstudie är en iterativ process 
där ny kunskap inom området, både i litteraturstudien men även i andra datainsamlingsfaser, 
kan identifierat behov av annan litteratur för jämförelse av resultat. Att kunna värdera och vara 
kritisk till olika källor, till exempel vetenskapliga publikationer, kortare artiklar och 
uppslagsverk är ett måste för att examensarbetet ska ha en hög trovärdighet. Genom att följa 
referenser i artiklar vidare kan sökningen av litteratur gå från ett brett sökande till en mer utvald 
och förfinad sökning i syfte att öka litteraturstudiens relevans.  (Höst, Regnell, & Runesson, 
2006) 
 
Intervjuer är en typ av utfrågning som ger tillgång till primärdata, alltså data som samlats in i 
syfte att användas i studien. En intervju kategoriseras ofta som strukturerad, semi-strukturerad, 
eller öppet riktad. Den öppet riktade intervjun har formen av ett samtal där frågorna uppkommer 
efterhand. Detta gör att det finns mycket större utrymme att diskutera ämnesområdet och för 
respondenten att komma med ny information som faller utanför det den intervjuande har 
kunskap om.  (Höst, Regnell, & Runesson, 2006) 
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Observationer kan genomföras på en mängd olika sätt. Den observerade kan antingen bli 
informerad i förväg eller så kan observation ske utan den observerades vetskap. Om den 
informerande får information i förväg riskerar resultatet att påverkas medan en observation utan 
den observerades vetskap väcker etiska frågeställningar. (Höst, Regnell, & Runesson, 2006) 

2.3. Kvalitativ analys 

Typen av analys kan delas upp i två huvudsakliga kategorier; kvantitativ och kvalitativ. 
Kvantitativ data analyseras ofta genom att använda metoder från statistiken, bland annat läges- 
och spridningsmått. Kvalitativ data analyseras istället genom existensen och frekvensen av ord, 
begrepp och beskrivningar. Detta då kvalitativ data inte utgörs av den typen av data som låter 
sig analyseras med hjälp av metoder från statistiken.  (Höst, Regnell, & Runesson, 2006) 
 
Inom den kvalitativa analysen finns fyra kategorier; kvasi-statistiska metoder, mallbaserade 
metoder, editerande metoder samt fördjupande metoder. Kategorin fördjupande metoder anses 
dock inte vara vetenskaplig.  
  Kvasi-statistiska modeller innebär att författaren räknar förekomsten av ord/begrepp i 

flera olika texter och därmed jämför hur viktiga dessa är för olika personer.   Mallbaserade metoder utgår från en befintlig lista över nyckelord och söker efter dessa 
i den kvalitativa datan. Listan är sammanställd utifrån teori och terminologi inom 
området som undersöks. Vidare sammanställs förekomsterna av dessa nyckelord i en 
matris med personer som intervjuas i rader och nyckelorden i kolumner i en 
matrisanalys.   Editerande metoder ska i likhet med de mallbaserade skapa kategorier av ämnen. Till 
skillnad från de mallbaserade metoderna finns ingen befintlig lista av nyckelord som 
ska analyseras. Nyckelorden söks istället i den kvalitativa datan av analyspersonen 
genom att tolka och se mönster i texterna. 

(Höst, Regnell, & Runesson, 2006) 

2.4. Beskrivning av studiens utförande 

Arbetet med att ta fram rekommendationer för ett åkeri är både förklarande och normativ. Den 
förklarande delen består i att samla in kunskap om sparsam körning, projektledning och åkerier. 
Utifrån denna nya sammansatta kunskap fortsätter studien med en normativ del vars resultat ska 
ge vägledning åt en projektledare på ett åkeri som ska arbeta med sparsam körning. 
Examensarbetet är av kvalitativ karaktär då det genom kvalitativ datainsamling och -analys ska 
ge en djupare förståelse och komma med förslag på problemlösning. 

2.4.1. Studiens arbetsmetode 

Detta examensarbete bygger på en kombination av induktion och deduktion som kallas för 
Abduktion. Genom litteraturstudier har befintlig teori identifierats och därefter jämförts med 
verkligheten enligt ett deduktivt synsätt. Det ger alltså en möjlighet att förstå särskilda 
företeelser ute i verksamheten kopplade till sparsam körning. Intervjuer och observationer 
genomförs för att kunna finna nya teorier om hur ett åkeri ska arbeta med sparsam körning. 
Eftersom studien till viss del bryter helt ny mark måste också nya teorier formas utifrån 
företeelser ute i verkligheten genom generalisering. Kombinationen av genomförda 
litteraturstudier och intervjuer/observationer bildar den abduktion som dataanalys och resultat 
bygger på. 
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2.4.2. Studiens datainsamlingsmetoder 

Examensarbetet inleddes med att samla bakgrundsinformation genom en snabb övergripande 
litteraturstudie. En dialog fördes med Transportföretaget i syfte att förstå problemställning samt 
vilka utmaningar och möjligheter som fanns inom området sparsam körning på ett åkeri. 
Bakgrunden blev den del som resten av examensarbetet hade sin utgångspunkt i. 
 
Därefter påbörjades den del som i rapporten är presenterad som Sparsam körning i litteraturen. 
Det är en litteraturstudie som i huvudsak genomfördes efter det att bakgrunden var färdigställd 
men innan dess att följande delar påbörjades.  
 
Efter litteraturstudien följde ett arbete med intervjuer av två respondenter från åkerier som inte 
tillhörde Transportföretaget. Intervjuerna är presenterade som Sparsam körning på andra 
åkerier. Personerna har intervjuats varandra distanserat av både tid och plats. 
Huvudintervjuerna började med att de intervjuade fick presentera sitt åkeri och arbetet med 
sparsam körning och därtill kopplat förväntat resultat, coachning, fokus, etc. Vid 
huvudintervjun ställdes följdfrågor som utformades beroende på hur den intervjuade svarade. 
Dessa intervjuer gav också upphov till nya frågeställningar och områden som krävde ytterligare 
datainsamling i form av litteraturstudier. Följaktligen har delar av litteraturstudien genomförts 
efter det att intervjuerna varit slutförda som ytterligare komplement. 
 
Den sista delen i datainsamlingen var en praktisk studie hos Transportföretaget, i detta arbete 
kallad Praktisk studie i sparsam körning. Detta i syfte att samla in kunskaper kring bland annat 
system, arbetsmetoder, intressenter och kvantitativ data. Utgångspunkten till den praktiska 
studien var de kunskaper som samlats in under tidigare delar av arbetet. Den praktiska studien 
gav upphov till fler frågor som krävde än mer datainsamling. Antingen genom kompletterande 
frågor till respondenterna från andra åkerier eller genom ytterligare en utvidgning av 
litteraturstudien.  
 
Följaktligen har datainsamlingen genomförts i en iterativ process där teori har blandats med 
praktik för att kartlägga och samla in data kring området sparsam körning. Se Figur 1 för en 
grafisk representation av arbetets delar och arbetsgång. 
 

 
Figur 2. Arbetets delar. Egen illustration. 
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2.4.3. Studiens analysmetod 

I analysfasen var de nyckelord och områden som analyserades inte kända av analyspersonen på 
förhand. Därför behövde dessa nyckelord och områden sökas i data för att kunna identifieras 
och kategoriseras i analysfasen. Följaktligen har en Editerande metod använts i analysfasen. 
Data från olika källor och insamlingsmetoder knyts ihop och analyseras och ny kunskap uppstår. 
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3. Sparsam körning i litteraturen 
Litteraturstudien är den första av de tre faserna i datainsamlingen. Kapitlet ska ge läsaren en bild av 
vad sparsam körning är samt vilka möjligheter och utmaningar det finns med konceptet. 

3.1. Introduktion till bränsleförbrukning och miljömål 

Bränsleförbrukning har varit en kärnfråga ända sedan transporter med förbränningsmotorer 
började användas. Anledningen är faktorer kopplade till miljö och ekonomi som påverkar både 
företaget i sig och samhället i övrigt. (Sandberg, 2001) 
 
Beusen (o.a., 2009) hävdar att vägtransporter utgör en betydande komponent i utsläpp av CO2 
i de flesta industrialiserade länderna i världen och att utbildning för förare är ett väldigt 
kostnadseffektivt sätt att minska energianvändning och utsläpp. Målet med sparsam körning är 
alltså att minska bränsleförbrukningen vilket gagnar både miljö i form av minskade utsläpp och 
ekonomin i form av minskade kostnader. 
 
Företrädare för svenska åkerier uppskattar att bränsleutgifterna står för 25-30 % av kostnaderna 
för ett åkeri idag  (Teknikföretagen, 2012; Aldos Åkeri, 2013). Jämfört med en undersökning 
från början av 90-talet har bränsleutgifterna ökat betydligt. Då uppskattade åkerier att 
bränsleutgifterna utgjorde i medeltal 17,4 % av deras totala kostnader i en undersökning i 
Storbritannien (McKinnon, Stirling, & Kirkhope, 1993). 
 
År 2007 beslutade EU att medlemsländer i EU 27 ska nå ett mål om 20 procents 
energieffektivisering till år 2020 jämfört med 1990 års nivå (Regeringskansliet, 2012). 
Idag saknas dock en standard för mätning och redovisning av bränsleförbrukning och 
koldioxidutsläpp (Trafikverket, 2012). 
 
McKinnon, Stirling, & Kirkhope (1993) genomförde en studie i Storbritannien på grund av 
stigande oljepriser, ökade CO2-utsläpp och ökade skatter på utsläpp av CO2. Genom att aktivt 
arbeta med bränsleförbrukningen kan företaget både spara pengar, men även marknadsföra sig 
som ett mer miljövänligt företag. Det är också mer och mer vanligt att större detaljister skriver 
in villkor gällande bränsleförbrukning i kontrakten med en distributör. McKinnon o.a. (1993) 
skriver att mycket forskning kring mer bränslesnåla tunga fordon har genomförts, men den allra 
största delen av denna forskning fokuserar på tekniska aspekter när det gäller 
bränsleförbrukning. Förarens och ledningens roll i en bränslebesparande aktivitet tenderar att 
underskattas. Författarna tror att det beror på att forskare litat mer på datorsimulationer i 
kontrollerade miljöer istället för observationer hos åkerier. 
 
Studien skriven av McKinnon o.a. (1993) har genomförts i två delar. Dels har ett frågeformulär 
angående bränslebesparing skickats ut till 200 åkerier i Storbritannien (varav 53 svarade) och 
dels har en studie genomförts hos ett åkeri som framgångsrikt har implementerat ett paket med 
bränslebesparande åtgärder. Över 70 % av de svarande åkerierna lade stor vikt vid att förbättra 
bränsleeffektiviteten på det egna åkeriet. Författarna varnar för att siffrorna är överdrivna, dels 
därför att de svarande kan vara mer intresserade av sparsam körning än genomsnittet och dels 
för att det är enklare att hävda att bränslebesparingar är en del av verksamheten än att faktiskt 
genomföra det i praktiken. McKinnon o.a. (1993) delar in begreppet bränslebesparing hos ett 
åkeri i två kategorier. Bränslebesparing kan antingen vara att förbättra ration mellan 
transporterad distans och bränsleförbrukning (liter/km), eller kan det vara att försöka minska 
den totala transporterade sträckan (km). När åkerierna fick rangordna vilken av följande 
åtgärder som var viktigast när det gällde bränslebesparing gav det följande resultat. 
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  Förbättrat fordonsunderhåll  Förarutbildning  Aerodynamiska hjälpmedel  Policy för utbyte av gamla fordon  Incitament till förare  Hastighetsbegränsare  
(McKinnon, Stirling, & Kirkhope, 1993) 
 
Utvecklingen av tunga fordon har kommit långt, och utvecklingen fortsätter hela tiden mot 
minskad bränsleförbrukning och ersättning av fossila med förnybara bränslen. Stora summor 
läggs på att minska förbrukningen på teknisk väg, mycket fokus läggs på effektiviteten i motorer 
och drivlina, rullmotstånd på vägar och däck samt luftmotstånd. Eftersom så stora resurser har 
lagts på effektiviteten i motorer och drivlina kostar varje liten förbättring relativt mycket. De 
senaste åren har istället fokus därför hamnat mer och mer på föraren. The Drivers’ Fuel 
Challenge är en tävling anordnad av Volvo för att hitta den mest bränsleeffektiva föraren i 
världen. Efter regionala och nationella heat fann man under finalomgången i Göteborg 2011 att 
skillnaden mellan de 10 bästa förarna låg på ca 10 %. Detta innebär att det i allmänhet bör finnas 
en stor förbättringspotential vad gäller bränsleeffektivitet på förarnivå. Volvo uppskattar att en 
förare som har blivit tränad i sparsam körning generellt sett använder 5-10 % mindre bränsle än 
andra förare och därigenom sänker bland annat kostnader och CO2-utsläpp i motsvarande 
utsträckning (Volvo Trucks, 2011). 
 
Bränsle-, eller energieffektivitet, är ett stort fokus i bilindustrin idag och jämte teknologiska 
framsteg är förarbeteende ett potentiellt område för förbättringar (Meschtscherjakov, Wilfinger, 
Scherndl, & Tscheligi, 2009). 
 
Enligt Trafikverket (2013) ingår sparsam körning från och med 2008 i alla behörigheter i den 
svenska körkortsutbildningen. 

3.2. Begreppet ”Sparsam körning” 

Sparsam körning är ett brett begrepp som kan innefatta allt från en övergripande strategi från 
till exempel en transportör och ända ner till körbeteende hos den enskilda föraren. Denna 
rapport fokuserar på vad föraren kan uppnå genom förändrad körbeteende och där är litteraturen 
relativt samstämmig när det gäller att definiera sparsam körning. Det bör nämnas att en stor del 
av litteraturen som behandlar begreppet sparsam körning fokuserar på personbilar och 
personbilsförare. 
 
Barkenbus (2010) anser att sparsam körning är generellt sett väldefinierad. Det involverar saker 
som måttlig acceleration, förutse trafikflödet (och därigenom undvika start och stopp), hålla ett 
jämnt tempo, hålla hastighetsbegränsningen samt eliminera onödig tomgång. Vissa 
förespråkare för sparsam körning tar också upp service och underhållsåtgärder som rätt 
däcktryck och byte av luftfilter i definitionen av sparsam körning. Vidare skriver Barkenbus 
(2010) att fördelarna med sparsam körning är mer än bara en CO2-reduktion. Sparsam körning 
reducerar också kostnader för körning samt producerar påtagliga säkerhetsfördelar som till 
exempel färre olyckor. Sparsam körning kan alltså vara ett vinn-vinn koncept för både individen 
och samhället i stort. Enligt EU-reglementen är sparsam körning en del av förarutbildningen för 
hela unionen, men insatser för sparsam körning riktade till redan befintliga förare varierar inom 
EU (Barkenbus, 2010). 
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Beusen o.a. (2009) sammanfattar de viktigaste momenten i sparsam körning i följande punkter. 
Dessa punkter är baserade på sparsam körning för personbilsförare. 
  Försök hålla en jämn hastighet genom att förutse trafikflödet.  Retardera jämnt genom att släppa gaspedalen i tid och motorbromsa.  Använd högsta möjliga växel vid stabila hastigheter och kör med ett lågt motorvarv.  Växla upp så fort som möjligt.  Kör inte snabbare än laglig hastighet.  Stäng av motorn (undvik tomgångskörning) vid längre stopp. 
 
Punkterna ovan kan ses som en generell bild av vad sparsam körning är. Det svenska 
Trafikverket (2013) har skrivit om sparsam körning för tunga fordon på sin hemsida. Punktlistan 
nedan är en sammanfattning av den information som Trafikverket (2013) redovisar på sin 
hemsida. 
  Planera körningen i syfte att undvika stopp. Vid start från stillastående drar bilen stora 

mängder bränsle och att undvika stopp sparar därför både tid och pengar.   Utnyttja terrängen för att förbereda bilen för ett motlut genom att till exempel ta fart i 
en sänka så att acceleration i backen undviks.  Låt varvtalet sjunka i motlut, låt hellre hastigheten sjunka i motlut än att växla ner.  Kör på en så tung växel som möjligt, men inom det gröna varvtalsområdet. Då utnyttjas 
motorns vridmoment på bästa sätt. Undvik att övervarva motorn.  Växla effektivt, hela växelsteg sparar bränsle jämfört med splittade växlar.  Motorbromsa genom att släppa på gasen i god tid innan ett hinder eller i ett medlut. 
Moderna bilar stryper bränsletillförseln tills understöd ges med gaspedalen igen.  Undvik överhastighet. Att öka marschfarten från 78 till 90 km/h innebär en ökning av 
bränsleförbrukningen med runt 20 %.  Undvik tomgång. Vid tomgångskörning förbrukas mellan 2,0 till 4,0 liter bränsle per 
timme. Dieselmotorer kyls ner av oförbränt bränsle vid tomgång. Dessutom startar 
moderna motorer mitt i cykeln och når fullt bränsletryck direkt. 

 
Åtgärder för bränslebesparing kan delas upp i två kategorier; tekniska åtgärder som är 
associerade med förebyggande underhåll och tekniska förbättringar på fordonen, samt 
ledningsinitiativ som till exempel utveckling av ett bränsleövervakningssystem, upprättandet 
av bränslenormer och sparsam körning. I studien McKinnon o.a. (1993) konstateras att det är 
viktigt att fokusera på föraren istället för fordonet. I samma studie uttrycker en 
vagnparksingenjör det som att av alla de faktorer som påverkar bränsleförbrukningen så är det 
förarens högra fot som är den största faktorn 90 % av tiden. Förare måste därför både tränas och 
motiveras för att minimera bränsleförbrukningen. Att utveckla ett program för bränslebesparing 
är mer givande än att bara minska bränsleförbrukningen. Det kan till exempel handla om 
positiva sidoeffekter som mindre slitage på fordonen och färre olyckor. När ett program ska 
utformas måste transportansvariga inse att det finns en stark relation mellan olika 
bränslebesparande åtgärder (McKinnon, Stirling, & Kirkhope, 1993).  
 
Sparsam körning kan i bred mening sammanfattas som ett körbeteende som förbrukar mindre 
bränsle än vad ett ”normalt” beteende skulle göra. Det är enligt litteraturen möjligt för föraren 
av respektive fordon att genom sitt agerande kan påverka bränsleförbrukningen och därigenom 
graden av sparsam körning. 
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För att kunna ta vara på de långsiktiga fördelarna måste företagen hålla medvetenheten 
angående sparsam körning uppe för att förarna ska fortsätta använda sina färdigheter i sparsam 
körning. Många företag erbjuder bland annat ekonomiskt incitament som till exempel priser 
eller bonusar till sina förare. Dock måste insamling och analys av data kopplat till bränsle vara 
rättvis och konsekvent. Detta kan vara en komplex aktivitet då förare regelbundet byter fordon 
och rutter. Ett system för att mäta bränsleförbrukningen på förar- och fordonsnivå måste alltså 
finnas. Att sätta upp meningsfulla och realistiska mätetal samt tydliga mål är viktigt. Att sätta 
upp dessa mål kan vara svårt eftersom bränsleförbrukningen påverkas av en rad olika faktorer. 
Bland annat kan bränsleförbrukningen skilja sig med så mycket som 10 % högre på vintern än 
på sommaren, främst eftersom mer energi går åt att värma fordonet. Det är inte bara själva 
körningen som kan ha en stor inverkan på bränsleförbrukningen. Genom att låta bilen gå på 
onödig tomgång, inte kontrollera däcktryck eller att inte rapportera problem med bilen kan 
innebära slöseri med bränsle. Det är därför nödvändigt att få förare att följa en uppsättning med 
regler för att uppnå god bränsleekonomi. (McKinnon, Browne, Cullinane, & Whiteing, 2010) 

3.3. Potentiell besparing och utfall av Sparsam körning 

Den generella uppfattningen är att förarbeteendet har den enskilt största effekten på 
bränsleförbrukningen. Förarträning har visat sig ge förbättringar på 8-10 % jämfört med 
otränade förare. Bara genom att sänka hastigheten från 65 mph (ca 105 km/h) till 60 mph (ca 
97 km/h) kan en besparing på runt 8 % uppnås för lastbilar. (McKinnon, Browne, Cullinane, & 
Whiteing, 2010) 
 
Gonder o.a. (2012) kunde konstatera att ett mer aggressivt körbeteende hade ca 30-40 % högre 
bränsleförbrukning än den mest sparsamma körningen i en stadsmiljö för personbilar. Dock är 
denna potential beräknad genom att göra varje resa så optimal som möjligt enligt följande. För 
varje stickprovsresa; beräkna tillryggalagd distans, eliminera stopp, till en början accelerera 
från 0 km/h med 3 mph/s (~1,34 m/s2) upp till 40 mph (~64,57 km/h) och därefter genomföra 
hela resan med en hastighet av 40 mph. Författarna påpekar att denna optimering inte är 
applicerbar på verkligheten eftersom det skulle kräva full automatisering av fordon och 
trafikledning, men att det är lovande att konstatera signifikanta bränslebesparingar utan 
förändringar på fordon eller drivlina. I studien fann författarna att en rimligt stor förändring av 
körbeteendet kan ge signifikanta besparingar i bränsle. Tidigare studier visar att det går att spara 
runt 10 % bränsle genom en måttlig förändring av förarbeteendet. 
 
I studien Gonder o.a. (2012) genomförde analyserades verklig data samt vägtester i olika typer 
av miljöer och beteenden. Dessutom genomförde författarna egna försök med olika typer av 
körsätt i samma bil men i olika miljöer. De egna försöken stärkte de slutsatser som författarna 
drog från insamlad verklig data. 
 
Gonder o.a. (2012) koncentrerade sig på två olika trafikmiljöer, stadsmiljö och motorväg. I 
stadsmiljö identifierades de största bränslebesparingsmöjligheterna när antalet stopp 
reducerades eller helt eliminerades. Andra simulationer som genomfördes inom ramarna för 
studien identifierade små besparingar bara genom att reducera accelerationstakten, men 
besparingen var inte lika stor som när accelerationer och retardationer undveks helt och hållet. 
Författarna menar att i stadsmiljöer bör förbättringar av körsätt inrikta sig på att reducera antalet 
stopp. Resor i stadsmiljöer tenderar att ha stora förändringar i kinetisk energi. På motorväg fann 
författarna att den största bränslebesparingen fanns på stickprovsresor med de högsta 
hastigheterna. Detta är resor med generellt sett små förändringar i kinetiskt energi. Eftersom 
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luftmotståndet dominerar vid motorvägskörning ger till och med en liten reduktion i hastighet 
signifikanta bränslebesparingar. 
 
Genom egna tester med tre olika körbeteenden, (1) energimedveten, (2) normal samt (3) 
aggressiv, kunde Gonder o.a. (2012) konstatera att i en stadsmiljö skiljde det sig 30 % mellan 
körbeteende (1) och (3) . Resultaten var relativt tydliga när det gällde sambandet mellan hur 
kraftfulla accelerationerna var och bränsleförbrukning. På motorväg var skillnaden något 
mindre och berodde på hur snabbt fordonet framfördes. En minskning av hastigheten från ca 
110 km/h, körbeteende (2), till ca 90 km/h, körbeteende (1), gav en bränsleförbrukning som var 
ca 20 % lägre. 
 
På samma sätt som experimentet Gonder o.a. (2012) genomförde, pekade också insamlad data 
från 4000 resor på att resor med mer kraftfull acceleration också förbrukade mer bränsle. Resor 
med den lägsta genomsnittliga förbrukningen återfanns i intervallet 25-60 mph (~40-95 km/h) 
och karakteriserades av låg acceleration, < 0,3 mph/s (~0,13 m/s2). Figur 3 redovisar data för 
resor med olika kombinationer av hastighet och acceleration samt resultat av kombinationerna 
i form av bränsleförbrukning. 
 

 
Figur 3. Bränsleförbrukning för nästan 4000 verkliga resor. Inringat område motsvarar de kombinationer 
av hastighet och acceleration som ger den lägsta bränsleförbrukningen (gallons/100 miles), dvs 
accelerationer < 0.3 mph/s samt hastigheter mellan 25 och 60 mph. Källa: Gonder (2012), sid. 6. Modifierad. 

Wåhlberg (2007) fann att bränsleförbrukningen minskade med 2,8 liter/100 km för varje 0,1 
m/s2 ökning av retardation och 1,8 m/s2 för samma ökning i medelacceleration. Det innebär 
alltså att ett körbeteende med mjukare inbromsningar ger en större bränslebesparing än att 
accelerera mjukare. Jämför med (Beusen, o.a., 2009) samt (Trafikverket, 2013) som båda 
trycker på motorbromsning vid sparsam körning. Wåhlberg (2007) noterade även att 
accelerationsbeteendet hos förarna påverkades av vädret vilket innebär att jämförelse över tid 
måste göras mellan jämförelsebara perioder. 
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3.4. Insamling och tolkning av bränsleförbrukningsdata 

Wåhlberg (2007) använde i sin studie en kombination av bränsle- och olycksdata från ett 
bussbolag kombinerat med data från accelerometrar placerade i dessa fordon. Studien 
genomfördes i Uppsala, Sverige, där accelerationsdata samlades in från augusti 2001 till 
februari 2004. En del av studien utfördes utan teknisk feedback till förarna och en senare del 
genomfördes med teknisk feedback. Wåhlberg (2007) pekar på att resultat inte kan vara direkt 
jämförbara om följande faktorer har förändrats mellan mätningar. 
  Service av fordon  Antal fordon i flottan  Förarpopulationen  Väder (temperatur, is, regn, etc.)  Trafiksituation (nya vägar, etc.)  Typ av arbete  Lastad vikt 
 
I studien användes bara data om bränsleförbrukning från bussbolaget vilket gjorde det svårt att 
knyta en viss bränsleförbrukning till en specifik förare. Fördelen med att använda dessa data är 
att metoden är billigare jämfört med att installera en mätare för bränsleförbrukning i ett antal 
fordon. Dessutom finns data över bränsleförbrukning i detta format tillgängligt från flera år 
tidigare redan när studien startade. Data över bränsleförbrukning och acceleration samlades in 
på dagsnivå per buss då bussen hade körts av fyra till fem olika förare. Detta innebar att enskilda 
förares beteende inte kunde följas upp.  (Wåhlberg, 2007) 
 
Eftersom vädret påverkar bränsleförbrukningen jämförde Wåhlberg (2007) data över 
bränsleförbrukning mellan samma månader fast för olika år (maj 2001 jämfört med maj 2002 
etc.). Vid analys av resultatet uteslöts värden som avvek betydligt från resterande värden. Dessa 
extrema punkter kunde till exempel bero på felaktig avläsning eller anteckning av påfylld 
bränslemängd eller mätarställning då detta arbete genomfördes manuellt. 
Vid analysen genomförd av Wåhlberg (2007) visade det sig att antalet passagerare i princip inte 
förklarade något alls kring variationerna i bränsleförbrukningen när även temperatur 
introducerades. Därför användes korrelationen, eller snarare regressionsformeln, mellan 
bränsleförbrukningen och temperaturen för att hålla den senare konstant på 0°C. 
 
Wåhlberg (2007) tar upp följande faktorer som kan sägas ha en påverkan på 
bränsleförbrukningen som de faktorer som kontrollerats i studien. 
  Kondition eller status på fordon, till exempel serviceintervall.  Vikten på fordonet. För bussar kan antalet passagerare antas vara den avgörande faktorn. 

För att försöka hålla denna konstant har data från biljettsystemet använts.  Väderförhållanden. Detta kontrollerades genom att jämföra månader med samma 
månader föregående år. Dock finns det skillnader mellan år, därför användes korrelation 
mellan temperatur och bränsleförbrukning. Kalla starter var sällan extrema eftersom 
bussbolaget använde motorvärmare vid temperaturer under 0°C. 

 
Wåhlberg (2007) pekar dock på att många variabler inte var applicerbara i denna studie. Bland 
annat var alla växellådor automatiska, trafikmiljön är ungefär densamma i hela staden (Uppsala) 
och bussar/förare roterades mellan olika rutter. 
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Till skillnad från andra företag i studien som McKinnon o.a. (1993) genomförde så försåg 
transportören McKelvie sin verkstad med bränsleförbrukningsdata. Detta hjälpte till att 
upptäcka problem relaterat till bränsleförbrukningen.  

3.5. Attityder till Sparsam körning och telematikssystem 

Harvey o.a. (2013) använde sig av fokusgrupper för att involvera intressenter inom sparsam 
körning. Dessa inkluderade bland annat förare, planerare, vagnparksförvaltare, 
vägsäkerhetsorganisationer och försäkringsgivare. Från dessa fokusgrupper kom tre 
huvudsakliga teman fram. Det första var attityder mot miljön vilket inkluderade att spara energi 
och bränsle samt sparsam körning. Ett andra tema var relaterat till typen av feedback vilket 
inkluderade teknik för att ge feedback och hinder för att implementera sådan teknik. Det tredje 
temat var relaterat till incitament för sparsam körning i termer av att spara pengar och 
betydelsen av tid och bekvämlighet.  Vad som är intressant är att alla åtta fokusgrupper i Harvey 
o.a. (2013) rankade miljön som mycket mindre viktig än andra faktorer. Ingen, förutom 
representanter från miljöorganisationer, uttryckte något som helst intresse för att förbättra sin 
körning i syfte att hjälpa miljön. Detta gavs låg prioritet även om det uppfattades som osjälviskt 
eller gav en minskning av utsläppen. En fokusgrupp utgjordes av personer som var yrkesförare. 
Deras fordon var under studien utrustade med hastighetsbegränsare. Alla förare med en 
hastighetsbegränsare i sitt fordon uppfattade det som en säkerhetsrisk, särskilt i samband med 
att de skulle köra på en motorväg med en hastighetsbegränsning närmare 70 mph (ca 112 km/h). 
Om sparsam körning innebar en begränsad hastighet uppfattades alltså sparsam körning som en 
potentiell säkerhetsrisk. Dock uppfattade mer miljömedvetna medlemmar i andra fokusgrupper 
att mer sparsam körning också var säkrare körning. 
 
Enligt Harvey o.a. (2013) har beteenden och attityder kring bilkörning studerats ingående. 
Resultaten antyder, i alla fall med personbilen, att ett fordonsägarskap är starkt förknippat med 
symboliska och praktiska värden. Det kan vara så att folk väljer att resa med bil istället för andra 
färdsätt på grund av intryck, självbild och bekvämlighet istället för att köra/transportera sig 
sparsamt eller hållbart. 
 
Harvey o.a. (2013) noterade att positiva meddelanden, till exempel reducera luftföroreningar, 
är mer motiverande än negativa meddelanden, till exempel reducera olycksrisken, för att 
uppmuntra förare, särskilt kvinnor, att följa hastighetsgränsen och att miljöskydd kan vara ett 
bra sätt att öka trafiksäkerheten. Dock är det fortfarande oklart huruvida denna metod är mer 
eller mindre effektiv än till exempel ekonomiska incitament.  
 
Det finns enligt Harvey o.a. (2013) flera taktiker för att förändra attityder till bilkörning, till 
exempel att välja miljövänliga transportalternativ, att använda mer miljövänliga fordon eller att 
köra mer bränsleeffektivt. 
 
Eftersom inget altruistiskt skäl ligger till grund för att köra sparsamt, enligt studien, så står det 
enligt Harvey o.a. (2013) klart att incitament för att köra sparsamt är ett måste. Miljöpåverkan 
är inget som i större grad oroar varken privatbilister eller yrkesförare. För nästan alla hade 
kostnad, tid, bekvämlighet samt tiden för avkastning av investeringen en högre prioritet. Harvey 
o.a. (2013) hävdar vidare att detta inte är en ovanlighet. Det finns väl dokumenterade skäl till 
varför det kan vara på detta viset, bland annat yttre påverkan, en känsla hos individen av att inte 
kunna hjälpa till, en uppfattad brist på kontroll och riskmedvetenhet.  
Det finns bevis i studien om att yrkesförarna hade många andra prioriteringar än att spara 
bränsle. Yrkesförarna hade betydligt mindre farhågor om miljön än andra förare. Detta är ett 
tydligt exempel på hur dissonans används för att minska bekymmer över miljön i syfte att 
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rättfärdiga fler körda mil. Det ska dock tilläggas att studien genomfördes i USA varför den 
eventuellt inte är direkt överförbar på skandinaviska förhållningssätt till trafik och 
miljöpåverkan. (Harvey o.a., 2013) 
 
Positiva initiativ för att uppmuntra bättre bränsleekonomi skulle förmodligen fungera för de 20 
% som redan idag är mest mottagliga. Det är de resterande 80 % som det bör fokuseras på. Även 
om dessa är mottagliga för gröna initiativ rent generellt så är det mindre sannolikt att det finns 
motivation kvar till sparsam körning efter det att andra gröna aktiviteter är genomförda. Att 
ändra körbeteende så att sparsam körning blir normen kan därför vara svårt att genomföra. 
Eftersom förändringen av attityd är fundamental, kan teknisk feedback bara utgöra en bas för 
sparsam körning, möjligtvis en nödvändig bas, men fortfarande bara en start för att ändra 
attityder. Studien som genomfördes av Harvey o.a. (2013) kunde inte hitta att enbart avancerad 
förarträning nödvändigtvis förbättrade en förares sparsamma körning, men förarträningen kan 
vara en bidragande faktor i ett större paket. 
Den uppenbara attityden att inte bry sig om miljön bådar inte gott för att marknadsföra idén om 
att hjälpa miljön och reducera CO2 kan generera en belöning. Eftersom det många gånger är 
små besparingar (1 % på landsväg enligt (Barth & Boriboonsomsin, 2009)) kan det istället bli 
ett problem med för stort fokus på kostnadsbesparingar. För många människor väger 
bekvämlighet och tid tyngre än den avkastning som sparsam körning ger. Till det är det 
dessutom svårt för en enskild förare att uppskatta eller relatera kostnaden eller besparingen av 
sparsam körning. Harvey o.a. (2013) anser att motivationen bör vara fokuserad på 
bekvämlighet, tid och komfort vilket kan vara svårt att ge som teknisk feedback. Ett alternativ 
är att ge incitament för grönare fordon, som trängselskatt och parkeringsprivilegier.  
 
Harvey o.a. (2013) fann inga bevis på att personer som inte uppfattade sig själva som väldigt 
miljömedvetna skulle bry sig särskilt mycket om vad bilkörning gör med miljön. Vidare 
konstateras att ett fokus på kostnader förmodligen inte kommer övertyga så många förare som 
miljölobbyn hoppas på. 
 
De handlingar som individer kan genomföra för att motverka klimatförändringen är, aggregerat, 
signifikanta. Det finns idag bevis på att bränsleförbrukningen kan minska med 10 %, i 
genomsnitt, och därigenom reducera CO2-utsläpp i motsvarande grad. För att uppnå detta 
hävdar Barkenbus (2010) att en kampanj för sparsam körning bör involvera bland annat 
utbildning (med enheter för teknisk feedback), förordningar, skatteincitament och en förändring 
eller förstärkning i den sociala normen för körbeteende. Barkenbus (2010) har ett tydligt fokus 
på privatbilister, men många omständigheter kan eventuellt också gälla yrkesförare. Det finns 
tre sätt att minska miljöpåverkan; att investera i mer miljövänlig teknik (fordon, etc.), att 
reducera transportarbetet eller att framföra nuvarande fordon mer effektivt. Dagens 
referensram, enligt Barkenbus (2010), är framför allt en modell av hur föroreningar är 
förknippade med storskaliga enskilda utsläppskällor och inte enskilda individer. Det är 
osannolikt att individer skulle engagera sig i utsläppsminskande aktiviteter eftersom de känner 
att de storskaliga utsläpparna inte har gjort sin del. Det finns också, trots en stor konsensus inom 
forskningen, hos allmänheten (den nordamerikanska d.v.s., författarens kommentar) även en 
upplevd osäkerhet på växthusgasernas påverkan på klimatet. Dessutom pekar Barkenbus (2010) 
på en konceptuell och djuprotad barriär om förmågan att förändra det individuella beteendet på 
en acceptabel nivå av både kostnad och intrång på individens bekostnad. 
 
Barkenbus (2010) pekar på undersökningar som visat (bland annat (Carricio, Vandenbergh, 
Gilligan, & Wallston, 2009)) att en stor majoritet av amerikanerna fortfarande tror att fordon 
måste gå på tomgång under ett par minuter för att uppnå optimala driftsförhållanden. I 
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verkligheten kan det istället vara så att bara ett par sekunders tomgång kan vara nödvändigt och 
lämpligt. Stora mängder bränsle slösas därför bort i onödan, åtminstone i USA. 
 
Barkenbus (2010) konstaterar att bränsleförbrukningen ökar vid högre hastigheter, för varje 
ökning med 5 mph (8 km/h) över 55 mph (88 km/h) reduceras bränsleekonomin med ca 7 %. 
Den federala regeringen beslutade att 1974 införa en övre gräns för hastigheterna i USA, 55 
mph (88 km/h), som fanns kvar fram till 1995. Begränsningen var oerhört impopulär. Efter 1995 
höjde många delstater sin övre gräns till 65 eller 70 mph (104-112 km/h). Att införa en liknande 
nationell gräns vore sannolikt lika impopulärt idag, men Barkenbus (2010) tror att en högre 
gräns, till exempel 65 mph (104 km/h) kan vara bredare accepterat. Många delstater behöver 
dessutom genomföra mer rigorösa hastighetskontroller eftersom hastigheterna ofta överskrids 
och därigenom både riskerar liv och är ett slöseri med bränsle. 
 
Sparsam körning är alltså inte bara en fråga om utbildning. För att utmana de gamla normerna 
för körning måste också social marknadsföring användas. Social marknadsföring har tidigare 
använts riktat mot folkhälsoproblem som till exempel rökning. Barkenbus (2010) hävdar att det 
inte finns några skäl att tro att samma taktik inte skulle fungera riktad mot sparsam körning. Ett 
av de fundamentala verktygen i social marknadsföring är att inkludera egenskaper som 
delaktighet, tävling och måluppfyllelse i skapandet av den nya sociala normen. Människor vill 
känna att de är en del av en gemenskap eller åtminstone del av en rörelse med drivkraft mot 
framtiden. 
Många europeiska program inkluderar någon typ av tävlingsmoment i kortvariga evenemang, 
men Barkenbus (2010) hävdar att denna tävlingskomponent behövs också i det långsiktiga 
perspektivet. Till exempel genom en gemensam plattform på internet där förare kan ladda upp 
och jämföra resultat med varandra. Uppenbarligen så har social marknadsföring bara kommit 
till ett första skede när det gäller sparsam körning. Men beståndsdelarna i både social 
marknadsföring och sparsam körning är väl kända och därför hävdar Barkenbus (2010) att det 
mycket väl kan hjälpa till att engagera allmänheten i sparsam körning. 
 
På bussföretaget Gamla Uppsala Buss (GUB) i Uppsala med ca 400 anställda i studien 
genomförd av Wåhlberg (2007) fick en del förare utbildning i sparsam körning medan den andra 
delen som utgjorde kontrollgrupp inte fick någon utbildning. Det visade sig att kontrollgruppen 
åstadkom en bränslebesparing som var nästan lika stor som den gruppen med utbildning. Detta 
beror enligt Wåhlberg (2007) på att kunskapen sprids inom företaget och gör en sådan effekt 
möjlig. 

3.6. Kort- och långvarig effekt av förarträning 

McKinnon o.a. (1993) hävdar att det är i allmänhet erkänt att körbeteende är den enskilt största 
faktorn som påverkar bränsleförbrukningen. Bara genom att välja rätt växel, ett steg upp eller 
ner, kan sänka bränsleförbrukningen med så mycket som 11 %. Förarträning har visat sig ge en 
förbättring på generellt 6 %, jämfört med otränade förare. 84 % av de svarande åkerierna i 
studien från 1993 uppgav att de hade bränsleövervakningssystem vilket gav dem möjligheten 
att utvärdera bränsleeffektiviteten hos enskilda förare (McKinnon o.a., 1993). 
 
McKelvie, en transportör i Storbritannien, introducerade 1993 ett noggrant system för att 
övervaka bränsleförbrukningen i sina egna fordon. Detta var det första steget i ett 
bränslebesparingsprogram (McKinnon o.a., 1993). Systemet byggde dock på att varje förare 
själv förde in hur mycket bränsle som förbrukats och vilken sträcka som tillryggalagts. Speciella 
formulär utvecklades för detta syfte och seminarier hölls för att förklara det nya systemet för 
förarna. Som en ytterligare backup fanns ett brev med instruktioner. Eftersom ett fordon kunde 
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framföras av upp till fyra förare per vecka krävdes det ett gediget lagarbete för att 
bränsleförbrukningen skulle kunna bli disaggregerad till förarnivå. En lagstadgad begränsning 
på 56 mph (ca 90 km/h) infördes och genom att McKelvie hade ett system för övervakning 
kunde företaget bedöma effekten av en sådan begränsning (McKinnon o.a., 1993). 
 
Under förarutbildningen kunde förarna sänka sin bränsleförbrukning med i genomsnitt 12,5 %. 
Dock var det väldigt få av förarna som faktiskt kunde upprätthålla denna nivå i det dagliga 
arbetet. McKinnon o.a. (1993) konstaterar dock en bränslebesparing på 8 % för McKelvie vilket 
kommer återbetala investeringen inom ”en rimlig period”. Begränsning av hastigheten, 56 mph 
(ca 90 km/h), gav en bränslebesparing om ca 1 %, sett över alla fordon på företaget.  Nyckeln 
till McKelvies bränslebesparingsprogram är engagemang hos ledning och medarbetare för att 
minimera bränslekostnader (McKinnon o.a., 1993). 
 
Beusen o.a. (2009) konstaterade i sin studie på personbilsförare att de flesta förare visade en 
förbättring i bränsleförbrukning direkt efter genomförd utbildning i sparsam körning. Förarna 
följdes i upp till 10 månader efter genomförd utbildning. Den genomsnittliga förbättringen 4 
månader efter utbildningen var 5,8 %, dock tenderade vissa förare att falla tillbaka i sina 
ursprungliga körvanor. Resultaten för enskilda förare var spridda mellan -12 % och +3 % vilket 
författarna också kunde relatera till den skillnad i förarbeteende som förarna uppvisade. Det 
konstaterades att storleken på effekten och effekten av utbildning i sparsam körning över tid var 
starkt beroende på den enskilda föraren. Vissa förare fortsatte att utveckla sitt sparsamma 
körsätt, till exempel genom att fortsätta minska varvtalet för att växla upp eller att öka avståndet 
med motorbroms. Andra förare föll tillbaka och närmade sig sitt gamla körsätt ju längre tiden 
gick. Sammantaget ger detta att vissa förare behöver mer repetitiv utbildning än andra för att 
inte riskera att falla tillbaka. Beusen o.a. (2009) pekar i sina slutsatser på att de kan ha 
underskattat potentialen i sparsam körning, särskilt då projektet genomfördes på frivillig basis 
där runt 40 % deltagarna redan tidigare hade genomfört kurser i sparsam körning. Författarna 
har, vad som går att utläsa av rapporten, inte tagit hänsyn till variationer i årstiden. Studien 
genomfördes augusti 2007 till november 2008.   
 
Resultatet av studien genomförd av Wåhlberg (2007) är dock att i det långa perspektivet har 
inte utbildning i sparsam körning någon gynnsam effekt. Dock finns det indikationer på fel i 
data över bränsleförbrukningen som kan påverka resultatet i studien. I det långsiktiga 
perspektivet fanns inga besparingar över 4 %, kanske inte ens någon besparing alls. Vid en 
besparing om 2 % skulle investeringen i utbildning ge avkastning först efter 2 år, och då 
exkluderat den extra tid bussbolaget behöver lägga ner på administration. Wåhlberg (2007) 
hävdar att detta inte behöver innebära att det är fel på utbildningen i sparsam körning eller att 
det inte går att uppnå en signifikant bränsleförbrukningsreduktion. Men det är svårt att göra 
denna förändring permanent. Wåhlberg (2007) kom fram till att både en kortsiktig och 
långsiktig besparing av bränsle kunde vara runt 2 % för bussar i Uppsala. 

3.7. Vikten av feedback 

Gonder o.a. (2012) skiljer på taktisk och strategisk feedback. Taktisk feedback är en 
ögonblicklig feedback om till exempel acceleration, inbromsningar och hastighet. Taktisk 
feedback är också vad de flesta föregående studier behandlar, som ligger till grund för arbetet 
Gonder o.a. (2012) har gjort. Strategisk feedback å andra sidan analyserar förarbeteende över 
en viss tidsperiod och ger konkreta förslag på hur föraren kan minska bränsleförbrukningen, till 
exempel ”släpp gaspedalen tidigare när du saktar ner”. Den återkoppling som Gonder o.a. 
(2012) undersökte var inte så pass bra att det går att övertyga en stor mängd förare att förändra 
sina körbeteenden. Det vill säga att information om körbeteende måste presenteras på ett annat 
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sätt eller i en annan form för att chauffören ska ta till sig meddelandet. Hur meddelandet 
presenteras kan ha en stor effekt på viljan att ta till sig och förändra beteendet. 
 
Taktisk feedback direkt till föraren jämfördes i studien Wåhlberg (2007) med bussar som inte 
hade ett sådant system installerat under en period av 9 månader. Det kunde konstateras att 
fordon med teknisk feedback sänkte bränsleförbrukningen med 3,54 %, jämfört med 0,57 % för 
fordon utan teknisk feedback. Den tekniska feedbacken gav en reduktion i acceleration och 
retardation som var större för den otränade gruppen än för gruppen som erhållit utbildning. 
 
I studien på transportören McKelvie i Storbritannien genomförd av McKinnon (o.a., 1993) 
anställdes en förarcoach på heltid för att ge förarna tips och råd om bränsleeffektiv och defensiv 
körning. Varje förare fick bland annat en heldag med förarutbildning. För att uppmuntra 
deltagande i bränslebesparingsprogrammet och engagera förare genom tävling satte företaget 
McKelvie upp anslag med veckovisa effektivitetsgrader på respektive fordon och förare jämfört 
med åkeriet som helhet. Förarnas bränsleeffektivitet klassificerades efter överenskomna normer 
och illustrerades med olika färger beroende på prestation. För att ytterligare främja tävling 
förarna emellan fanns det också priser till bästa förare med sex eller tolv månaders intervall. År 
1993 var det årliga priset ca £250 enligt McKinnon o.a. (1993). För att hålla medvetenheten 
uppe kring sparsam körning har McKelvie konstruerat en manual, ”Bränslebesparing och 
defensiv körning”, för sina förare. Denna manual presenterar (enligt studien) på ett enkelt och 
överskådligt sätt en lista med bland annat dagliga fordonskontroller, vanliga fel, professionella 
körkunskaper och tips för olycksprevention. 
 
Barkenbus (2010) hittade resultat för sparsam körning som sträckte sig från 25 % besparing 
(kortvarig tävlingsliknande situation) till en mer realistisk långsiktig besparing på 5 % efter 
förarträning. Med en kontinuerlig feedback på körbeteendet uppskattas en rimlig besparing till 
10 %. Även om utbildning i sparsam körning i sig är otillräcklig så utgör den en nödvändig 
grundsten för den förändringsprocess som krävs. Kanske är den viktigaste delen i utbildning 
den positiva feedback som förarna får när de utför ett önskat beteende. Inom 
beteendevetenskapen finns det starka belägg för att om en individ inte kan se resultatet av sina 
handlingar, helst på en omedelbar och kontinuerlig basis, så är det osannolikt att den individen 
behåller beteendet över tiden. Enskilda förändringar i bränsleförbrukning är relativt små vad 
gäller sparsam körning, därför är det viktigt att samla upp alla förändringar på ett sätt som 
föraren kan uppfatta och ta till sig (Barkenbus, 2010).  
 
Harvey o.a. (2013) pekar på tidigare studier (bland annat (Barkenbus 2010; Barth and 
Boriboonsomsin 2009)) som visar att dynamisk (taktisk) feedback ger 6-20 % bränslebesparing 
och CO2-reduktion utan signifikant ökning av restiden. Bränslebesparingar är störst i scenarier 
med mycket trängsel. Typen av feedback har visat sig vara avgörande för vilket resultatet blir. 
Positiv feedback är att föredra framför negativ feedback, från en person är att föredra framför 
en maskin, för mycket kan överbelasta, för lite kan vara ineffektivt och för generell eller för 
specifik information fungerar eventuellt inte alls. Sättet informationen presenteras på och 
huruvida föraren kan göra något baserat på den informationen är också viktigt. Harvey o.a. 
(2013) drar slutsatsen att enbart feedback på körbeteenden kanske inte är tillräckligt. 
 
Harvey o.a. (2013) fann inga bevis på att förare föredrog fördröjd (strategisk) feedback, till 
exempel genom en hemsida efter körningen. Systemet som användes gav förarna både absoluta 
siffor som till exempel bränsleförbrukning, men också en ranking med olika många stjärnor 
beroende på hur sparsamt de kört. Vissa förare använde sig av stjärnorna och försökte slå sina 
egna resultat. Men när förarna kände en förändring i sitt eget körsätt som inte resulterade i fler 
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stjärnor (poäng) minskade värdet av att ha en sådan poängsättning. Effekten av att förarna 
utmanade sig själva med poängsystemet försvinner inom en vecka från första ibruktagande 
enligt förarna själva. Feedback ska vidare vara begränsad i både informationsmängd och bör 
vara av en typ så att det ger en snabb förbättring i de mätetal som redovisas för föraren, till 
exempel en tydlig förändring i bränsleförbrukning. Kostnaden att installera teknik i fordon för 
att kunna samla in data och ge förarna feedback underströks vara avgörande av 
vagnparksförvaltarna som förväntade sig avkastning på investeringen inom 12 månader. 
Personer ur gruppen med försäkringsgivare föreslog applikationer till smartphones i syfte att ge 
feedback åt förare (Harvey, Thorpe, & Fairchild, 2013). 
 
Harvey o.a. (2013) drar slutsatsen att en enhet som kan ge teknisk feedback åt förare måste 
generera stora besparingar. Besparingarna ska vara i storleken så att kostnaden för tekniken 
täcks inom ett år från investeringstillfället. Att installera sådan teknik måste vara en del av 
ledningssystemen och bygga på ömsesidigt förtroende mellan förare och ledning. 
Vagnparksförare upplevde att enheter som samlade data om deras körning kunde användas i 
övervakningssyfte av ledningen istället för att primärt vara ett verktyg för sparsam körning. 
Harvey o.a. (2013) fann att enkel, omedelbar och konstruktiv feedback som dessutom är 
utmanande för föraren är att föredra. Feedback ska visa ett klart och snabbt svar på hur förändrat 
beteende påverkar förarens sparsamma körning, annars blir målen meningslösa. Målen ska 
vidare varken vara för lätta eller för svåra för att vara effektiva och en av studiens iakttagelser 
var att bränsleförbrukning kan vara lättare att förstå än händelser relaterat till antal 
inbromsningar (eller liknande). Det grundläggande problemet som Harvey o.a. (2013) 
identifierar är att kunna uppmuntra och få förare att känna det viktigt att ta utmaningen. Om 
restiden är viktig och reducerad av högre hastigheter väger detta förmodligen tyngre än 
utmaningen att köra sparsamt. 
 
Att mäta acceptansen hos användare i syfte att minska risken för att användarna ska förkasta ett 
nytt system är viktigt. Speciellt viktigt är det när teknologi använder strategier som övertalning 
i en emotionellt tyngd kontext som till exempel i ett fordon. Övertalning kan i det här 
sammanhanget syfta till att förändra beteende, attityd, motivation, världssyn och efterlevnad.  
Hjälpmedel för att köra mer bränsleeffektivt kan lätt misstas som en ren kritik på det egna 
körsättet och i en bil kan övertalningsstrategier förstärkas både positivt och negativt. Att 
effekterna kan förstärkas kan ha en inverkan på resultatet. En av de viktigaste faktorerna i en 
övertalningsstrategi är att ingripandet eller informationen kommer vid rätt tillfälle. Ett 
ingripande vid detta tillfälle ökar sannolikheten för ett framgångsrikt resultat. 
(Meschtscherjakov, Wilfinger, Scherndl, & Tscheligi, 2009) 
 
Meschtscherjakov o.a. (2009) utvärderade fem olika system genom en online-undersökning. 
Systemen var en blandning av taktila- (gaspedal med motstånd), audio- (berättande röst) samt 
visuella system (hastighetsmätare som ändrar färg, display som visar bränsleeffektivitet). 
Respondenterna tog ställning till huruvida de skulle vara benägna att använda varje system, den 
uppfattade användbarheten samt användarvänligheten. De visuella systemen hade högst betyg 
i alla kategorier, det taktila systemet lägst betyg. Respondenterna fick också ta ställning till om 
de skulle känna sig störda eller om något system medförde en högre risk. Säkerheten kände 
respondenterna ingen större oro för, dock upplevdes att taktila- och audio-system störde mer än 
vad visuella system gjorde. Meschtscherjakov o.a. (2009) drar här inga slutsatser om det kan 
vara ett generellt så att visuella system stör föraren mindre men trycker på att detta bör vara ett 
område för kommande studier.  
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Meschtscherjakov o.a. (2009) konstaterar att det finns en skillnad mellan hur systemen ger 
feedback och därmed vad deras strategi är. Vissa system som fanns med i studien (gaspedal 
med motstånd, audio-feedback samt hastighetsmätare som ändrar färg) syftade till att ge en 
omedelbar förbättring i rätt kontext. Andra system samlade istället ihop data under en viss 
tidsperiod, vilket presenterades efter körning och syftade till att långsiktigt förändra 
körbeteendet. 
 
Eftersom det redan idag existerar många gränssnitt mellan förare och fordon är ett sätt att 
förmedla feedback till en förare att förstärka något eller flera av de gränssnitt som redan idag är 
på plats. Till exempel genom en gaspedal som gör motstånd om föraren accelererar kraftigare 
än vad som är optimalt eller en hastighetsmätare eller mätartavla som ändrar färg beroende på 
hur bränsleeffektivt fordonet framförs. Det går också att skapa nya gränssnitt mellan förare och 
fordon, till exempel en dedikerad display som ger feedback till föraren om den senaste 
periodens bränsleeffektivitet. Denna display skulle då kunna ge senaste resan en ranking 
(jämfört med likande resor) eller ge information om sparad bränslemängd jämfört med ”normal” 
körning. (Meschtscherjakov, Wilfinger, Scherndl, & Tscheligi, 2009) 

3.8. Incitament för Sparsam körning 

För att förarträning ska ha en bestående effekt måste förare kontinuerligt bli motiverade att köra 
på ett sparsamt sätt. Detta kan åstadkommas genom att monitorera förarnas bränsleförbrukning 
och ge dem feedback på hur de presterar. Det kan också ges mer formella incitament till förarna, 
till exempel priser eller bonusar. I Storbritannien 1993 var det enligt McKinnon o.a. (1993) 
relativt ovanligt att använda sig av incitament i syfte att öka bränsleeffektiviteten. För att ett 
system med incitament som beror på hur bra föraren presterar måste datainsamlingen vara 
trovärdig och siffrorna standardiserade i så stor utsträckning som möjligt för att förarna ska bli 
jämförda på ett konsekvent sätt. 
 
Barkenbus (2010) hävdar att ett system med incitament måste införas som inte bara fokuserar 
på individen. Det måste också involvera arbetsgivare och entreprenörer/leverantörer. 
Mångåriga körvanor måste övervinnas, förstärkta av kulturella normer och teknik. Individer 
skulle vara det centrala i incitamentspaketet, men incitament till institutioner och organisationer 
skulle krävas. 
 
Eftersom Harvey o.a. (2013) konstaterade att det inte fanns något altruistiskt skäl till att köra 
sparsamt kom fokusgrupperna att handla om incitament, till exempel besparingar i bränsle och 
däck- samt bromsslitage. Det skulle enligt yrkesförarna vara rimligt att uppnå en besparing på 
runt £250 per år genom att köra sparsamt. Besparingen tyckte förarna dock inte var tillräckligt 
stor för att väga upp behovet att köra fortare för att nå fram till sitt slutmål tidigare i sin privata 
körning. För arbetsrelaterad körning berodde valet mellan att spara eller att inte spara bränsle 
på ett antal olika faktorer. Dessa var bland annat väder, hur brådskande nästa arbetsuppgift var, 
huruvida föraren var i tid eller inte eller om resan skedde under rusningstid. Vidare måste miljön 
tas hänsyn till som indata till alla jobballokeringsstrategier. Organisatoriska faktorer som bidrog 
till att inte spara bränsle var en upplevd brist på förtroende från ledningen och dessutom en 
upplevd ologisk tilldelning av arbetsuppgifter. Om föraren själv upplevde att en annan 
arbetsuppgift av något skäl borde genomföras före en annan ändrade förarna själva 
arbetsordningen men markerade aktiviteterna slutförda i rätt ordning i alla fall. Ett sparsamt 
körsätt kunde i vissa fall vara att besegra den upplevda ologiska allokeringen av arbetsuppgifter 
som genomfördes av ett datorsystem. Att uppskatta besparingar på till exempel däck och 
bromsar genom sparsam körning upplevdes som svårt. Till och med personer starkt intresserade 
av sparsam körning sa att det var svårt att göra denna beräkning och att de flesta människor 
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skulle tycka det var svårt. Flera av fokusgruppmedlemmarna beskrev relationen med sitt fordon 
i termer av stolthet, vilka familjemedlemmar som körde fordonet samt bekvämlighet och 
komfort. Men få satte sparsam körning som ett kännetecken i deras relation med sitt fordon 
(Harvey, Thorpe, & Fairchild, 2013). 
 
Sammanfattningsvis finns det olika incitament för olika typer av fordon och förare. Incitamentet 
för en bussförare kan vara att öka komfort och bekvämlighet för sina passagerare. För en förare 
som använder sitt fordon för transport till andra arbeten kan det handla om att alokera uppgifter 
i rätt ordning och därmed vinna tid. En lastbilschaufför på ett fjärråkeri är svårare att ge fler 
incitmament än att en minskad bränsleförbrukning på något sätt ger en uppskattning eller en 
ekonomisk ersättning.  

3.9. Exempel på projekt i Sparsam körning 

CRES (Centre for Renewable Energy Sources) i Grekland genomförde ett pilotprogram 
tillsammans med OASA (Athens Urban Transport Organization) och ETHEL (Thermal Bus 
Company) som gick ut på att förändra bussförares körbeteende genom sparsam körning. 
Programmet hade som mål att minska bränsleförbrukningen, öka vägsäkerheten, minska 
underhållskostnaden, öka komfort för förare och passagerare samt höja transportleverantörens 
profil. Pilotprogrammet delades in i sex faser som beskrivs nedan. Huruvida förarna fick 
feedback på sin körning i de faktiska körförhållanden som rådde efter utbildningen framgår inte. 
Totalt ingick tre förare och två specifika bussar i projektet. Vid utbildningen sänkte förarna, i 
genomsnitt, sin bränsleförbrukning med 10,2 %. Effekten kvarstod dock inte under efter 
utbildningen utan resultatet sjönk till en genomsnittlig minskning av bränsleförbrukningen med 
4,35 %. (Zarkadoula, Zoidis, & Tritopoulou, 2007) 
 
Fas 1: Utformning av pilotprojektet vilket tog fyra månader och bland annat handlade om att 
bussoperatören ETHEL utsåg förare och fordon som skulle ingå i projektet och därmed fick 
planera om delar av sin verksamhet. Fas 2: Datainsamling innan träningsfasen i syfte att ha 
referensdata att jämföra resultatet med. Data som samlades in var bland annat 
bränsleförbrukning, distans, genomsnittlig hastighet, etc. Insamling av data genomfördes med 
professionella instrument som installerades i bussarna och pågick i 1,5 månader under faktiska 
körförhållanden. Fas 3: Utvecklandet av en utbildningsmodell som bestod av ett paket med 
instruktioner för körbeteenden riktat till förare på stadsbussar med automatiska växellådor. Fas 
4: Utbildning av förare i tre underfaser; (a) Föraren kör en förutbestämd bana (15 km) med sitt 
normala körbeteende medan data om körningen samlas in (bränsleförbrukning, tid, etc.). (b) 
Föraren deltar i en utbildning i sparsam med fokus på att analysera den nyss genomförda 
körövningen. (c) Föraren kör samma förutbestämda bana (15 km) men applicerar då kunskaper 
från kursen i sparsam körning. Fas 5: Fasen efter utbildningen som bestod i en två månader 
lång mätperiod där data samlades in i faktiska körförhållanden. Fas 6: Datautvärderingen som 
skedde genom att jämföra bland annat bränsleförbrukning i faktiska körförhållanden före och 
efter utbildning i sparsam körning. (Zarkadoula, Zoidis, & Tritopoulou, 2007) 
 
I en populärvetenskaplig rapport publicerad i samband med projektet CleanTruck skriver 
Stockholms Stad, AGA och OKQ8/IDS att informationen om hur pass sparsamt en chaufför har 
kört generellt har nått chauffören av fordonet i fråga (Österlund, 2014). Däremot har den 
rapportering som åkerierna skulle ta del av inte fungerat. Vidare hävdas att det sannolikt finns 
en stor outnyttjad potential som inte kunnat realiseras på grund av att rapporteringen till 
åkerierna inte fungerat. Den viktigaste effekten av sparsam körning är en minskad 
bränsleförbrukning. Det är bland annat därför projektet CleanTruck bistått med pengar till de 
åkerier som valt att videreutbilda sina chaufförer utöver YKB. Det konstateras också att sparsam 
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körning med så kallade miljölastbilar skiljer sig åt en del från konventionella dieselfordon. I 
projektet ingick bland annat metandiesel- och elhybridfordon. Metandieseln kräver att fordonet 
körs i lite högre hastigheter med få start/stopp. Detta då metan förbrukas vid högre hastigheter 
och den mindre miljövänliga dieseln vid lägre hastigheter. Elhybrider förbrukar mest el vid 
körning i till exempel stadstrafik med många inbromsningar och få stopp. Däremot behöver 
fordonet ibland rulla lite fortare för att kunna ladda upp batterierna maximalt. Projektet 
CleanTruck syftade till att ”...påskynda och underlätta introduktionen av lastbilar med 
miljöanpassad teknik.”. Bland annat utvärderades infrastruktur för bränsle, olika typer av 
bränsle i fordonen, kvävgasfyllda däck samt sparsam körning (Österlund, 2014).  

3.10. Olycksfrekvens vid Sparsam körning 

Eftersom sparsam körning innebär ett lugnare körsätt kan det ibland intuitivt dras slutsatser om 
att detta också skulle minska olyckfrekvensen. I en studie i sparsam körning genomförd i 
Storbritannien 1993 konstateras det att på det aktuella åkeriet minskade antalet olyckor med 45 
%, trots att åkeriet ökade antalet fordon med 20 % under samma period (McKinnon, Stirling, 
& Kirkhope, 1993). Den dramatiska sänkningen kan dock ha förklaringar i ett lagstadgat krav 
om att alla lastbilar över 16 ton tillverkade 1988 eller senare skulle senast i augusti 1993 vara 
utrustade med hastighetsbegränsare. 
 
Wåhlberg (2007) konstaterar i en mer djupgående analys av olycksstatistik i sin studie på ett 
bussbolag i Uppsala 2007 att en reducering i olyckfrekvensen inte kunnat konstateras. En 
förändring med 2 % hade dock inte kunnat upptäckas på grund av studiens utformning (af 
Wåhlberg 2007), men det är fortfarande långt ifrån reduktionen på 45 % från studien i 
Storbritannien 1993. Det är alltså ingen självklarhet att sparsam körning skulle reducera 
olycksfrekvensen. 
 
Enligt Harvey o.a. (2013) beror 44 % av alla trafikskador i Tjeckien på för hög hastighet. 
Motsvarande siffra i Storbritannien är 5-10 %. Detta medför att Harvey o.a. (2013) drar 
slutsatsen att sparsam körning (genom hastighetsreduktion) kan bidra till ökad trafiksäkerhet 
och har större potential i Tjeckien än i Storbritannien. Dock pekar inte Harvey o.a. (2013) på 
några resultat av studier inom sparsam körning som stärker detta påstående. 

3.11. Telematiksystem 

Telematiksystem för godstransporter på väg involverar en stor mängd system och funktioner 
men kan sammanfattas som system som innehåller elektroniska transaktioner för lastbilar. 
Ibland minskas definitionen ner, till exempel; System för att skicka, ta emot och lagra 
information med hjälp av telekommunikation (Mbiydzenyuy, 2010).  
Telematik är en hörnsten för Intelligenta Transportsystem (ITS) och möjligheter finns för 
intressenter inom transportbranschen att öka effektiviteten i godstransporterna och nå uppsatta 
mål. Men användning av telematik belyser också andra faktorer, till exempel integritet 
(Mbiydzenyuy, 2010).  
 
Eftersom telematiksystem inte bara innefattar sparsam körning utan även tangerar andra 
områden kopplat till fordon (som till exempel positioneringssystem, datainsamling från fordon, 
etc.) är det viktigt att ta hänsyn till dessa aspekter. 
 
Enligt Datainspektionen (2013) har det blivit vanligare att arbetsgivare använder sig av 
positioneringsteknik för att kontrollera var fordon och anställda befinner sig. Även om 
positioneringssystemet ofta inte innehåller personuppgifter så går det ofta att koppla dessa data 
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till exempelvis tjänstgöringslistor eller motsvarande. Den kopplingen är tillräcklig för att 
personuppgiftslagen (PUL) ska gälla. Datainspektionen ser inte att det finns något principiellt 
hinder för att använda positioneringsteknik för att uppfylla de krav om kör- och vilotider samt 
regler som färdskrivare enligt de EU-regler som finns (Datainspektionen, 2013).   

3.11.1. Personuppgiftsansvar 

Eftersom den personuppgiftsansvariga är ansvarig för behandlingen av personuppgifter måste 
personuppgiftsansvaret klargöras (Datainspektionen, 2013). Det kan till exempel vara så att 
positioneringssystem köps in från en utomstående leverantör och att leverantören då behandlar 
personuppgifter för arbetsgivarens räkning. Ett skriftligt biträdesavtal måste upprättas mellan 
leverantör och arbetsgivare. Leverantören förbinder sig då att följa de instruktioner som 
arbetsgivaren tillhandahåller. Biträdesavtalet kan vara en del av ett annat avtal, till exempel ett 
uppdragsavtal. Arbetstagaren kan normalt inte samtycka till ett användande av ett 
positioneringssystem. Det beror på att arbetstagaren befinner sig i en beroendeställning till 
arbetsgivaren. Därför måste arbetsgivare som använder sig av denna typ av system stödja sig 
på en intresseavvägning mellan att behandla uppgifterna och skyddet av de anställdas personliga 
integritet. Enligt Datainspektionen (2013) bör nedan punkter vägas in. 
  ändamålen med behandlingen  hur uppgifterna hanteras och hur resultatet används  vilken information som ges till de anställda  om behandlingen kan utföras på ett mindre integritetskänsligt sätt  vilken teknisk och administrativ säkerhet som finns för uppgifterna  förekomsten av fackliga överenskommelser och innehållet i dessa och  om behandlingen följer god sed på arbetsmarknaden. 



25 
 

4. Sparsam körning på andra åkerier 
De intervjuer som genomfördes med representanter på andra åkerier bildar fas två av tre i 
datainsamlingen. Kapitlet ska ge läsaren en bild av vilka möjligheter och utmaningar åkerier som redan 
arbetar med sparsam körning har stött på. 

4.1. Introduktion till sparsam körning på andra åkerier 

Genom att studera hur andra åkerier har arbetat med sparsam körning och telematiksystem har 
idéer och erfarenheter kunnat samlas in. I denna studie har två personer intervjuats oberoende 
av varandra distanserat genom både tid och plats. De är båda två anställda på respektive åkeri 
och har i tillägg till sina ordinarie arbetsuppgifter även nyckelroller knutna till sparsam körning 
i respektive åkeri. Nedan beskrivs dessa två åkerier som har olika arbetssätt med 
telematiksystem. Båda åkerierna har tidigt börjat arbeta med telematik och båda två har valt 
telematiksystem som inte levererats av en fordonsleverantör. Intervjuerna har gett en bild av att 
telematik kan användas på olika sätt med olika syften beroende på vilket mål åkeriet har. Data 
har samlats in genom ostrukturerade intervjuer där en representant för åkeriet i fråga har fått 
berätta om deras arbete med telematiksystem. Åkerierna benämns nedan som Åkeri 1 och Åkeri 
2. 
 
I samband med litteraturstudien (presenterad i kapitel 3) har följande fem områden kring 
utmaningar med sparsam körning på ett åkeri identifierats; (1) Telematiksystem och feedback, 
(2) coachning, (3) effekt av sparsam körning, (4) attityder och (5) övriga utmaningar. Dessa 
fem områden användes som riktmärken i de ostrukturerade intervjuer som redovisas nedan. 

4.2. Presentation av respondenter 

Respondent 1 – Coach i Sparsam Körning på Åkeri 1. Coachen hade ansvar för både 
uppföljning och coachning på det aktuella åkeriet. Åkeri 1 är ett distributionsåkeri som är 
geografiskt sett väl avgränsat. Respondenten hade också andra uppgifter i sin tjänst på åkeriet. 
Huvudintervjun genomfördes över telefon den 28 februari 2013. Kompletterande frågor ställdes 
över telefon under de närmaste veckorna efter intervjun. 
 
Respondent 2 – Coach i Sparsam körning på Åkeri 2. Coachen hade ansvar för både 
uppföljning och coachning på det aktuella åkeriet. Åkeri 2 är ett distributionsåkeri som opererar 
i en specifik region i Mellansverige. Respondenten huvudsysselsättning är VD/Ägare på Åkeri 
2. Huvudintervjun genomfördes i person på plats hos Åkeri 2 den 28 november 2012. 
Kompletterande frågor ställdes över telefon de närmste veckorna efter intervjun. 

4.3. Sparsam körning på Åkeri 1 

Åkeri 1 införde ett telematiksystem i syfte att driva sparsam körning på åkeriet. Detta i form av 
mätning och coachning av chaufförer för att öka bränsleeffektiviteten. 

4.3.1. Telematiksystem och feedback 

Åkeri 1 har valt ett telematiksystem som inte visar några siffror, färger eller spelar ljud i bilen. 
Föraren får alltså ingen återkoppling alls under själva körpasset utan ska vara fullt koncentrerad 
på sin körning. Vid intervjutillfället fanns det hos Åkeri 1 två olika versioner av samma system 
i bilarna. Den nyare modellen loggade in chauffören automatiskt baserat på informationen på 
det obligatoriska digitala förarkortet. Denna möjlighet fanns inte till den äldre modellen av 
systemet där chauffören själv fick logga in med en slags nyckel. 
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Inloggning för både coach och chaufför sker genom en portal på internet genom en webbläsare 
eller en applikation i en smartphone. Chauffören får via portalen återkoppling på nuvarande och 
föregående period (dag/vecka/månad) för sig själv och för åkeriet som helhet i form av siffror 
och staplar i olika kategorier. En chaufför kan aldrig se siffror för en annan enskild chaufför. 
Coachen kan se senaste tidpunkt för inloggning, därför används detta för att följa upp hur aktivt 
chaufförer håller koll på sina siffror. Chaufförer som inte loggat in själva under en längre period 
gör coachen en punktinsats på. 

4.3.2. Coachning och incitament för sparsam körning 

Coachen på Åkeri 1 uppskattar att denne lägger ”Ett par timmar i veckan…” på coacha 
chaufförerna i sparsam körning. Det är upp till chauffören själv att förbättra sina siffror utifrån 
förslag som systemet tar fram. De flesta chaufförer tar tag i sin egen körning och ser till att köra 
på ett bra sätt. Vissa chaufförer räcker det med att coachen och chauffören sätter sig ner vid 
skrivbordet och samtalar om körsätt medan vissa chaufförer måste engageras mer. Viktigt med 
coachning av enskilda chaufförer är att hitta vad som triggar just den individen. Detta kan vara 
till exempel att se sparsam körning som en form av tävlingsmoment eller att se sitt körbeteende 
omsatt i pengar. Eftersom vissa individer går igång på tävlingar vilket kan vara ett effektivt sätt 
att minska bränsleförbrukningen. Till exempel kan åkeriet ha en tävling under 3 månader där 
lägst nivå ger någon form av uppskattning, till exempel biobiljetter. Telematiksystemet som 
används av Åkeri 1 ger också möjligheten att tävla chaufför mot chaufför på olika åkerier, så 
länge båda har systemet installerat. 
 
En annan form av tävling är till exempel Chaufförs SM där en av Åkeri 1’s chaufförer ställde 
upp i en av de senare omgångarna och slutade på en hög placering. Detta kan vara en bra morot 
både för enskild chaufför men även för andra chaufförer på både det egna som andra åkerier. 
 
Coachen upplevde att stödet som behövdes från telematikleverantören skiftade kraftigt, både 
mellan olika tidsperioder och mellan olika chaufförer. Till en början ringde coachen relativt 
mycket till telematikleverantören för att få råd och stöd i syfte att kunna förändra sina 
chaufförers körsätt. Detta behov minskade kraftigt i och med att processen kom igång 
ordentligt. Däremot har det funnits behov och därmed också genomförts nya genomgångar av 
telematikleverantören hos åkeriet när Åkeri 1 behövt hitta gnistan igen. 
 
Coachen tryckte på att skaffa sig ett nätverk av coacher är viktigt. Om det finns en utmaning 
med en chaufför som coachen själv inte kan lösa kan det vara värdefullt att bolla problemet med 
en utomstående coach som inte har någon personlig koppling till chauffören i fråga. I sådana 
forum (ofta anordnade träffar av aktuell telematikleverantör) kan coacherna dela med sig av 
erfarenheter till andra åkerier. 
 
En del chaufförer kan man använda för att lära ut åt varandra. Till exempel om en chaufför 
klagar över bil, rutt eller andra omständigheter kan man byta ut chaufförer på just den rutten. 
Om då chaufför nummer två har bättre resultat än chaufför ett kan man försöka inleda en dialog 
om hur chaufför nummer ett kan köra bättre på just den rutten med just den bilen; vilket varvtal, 
vilket vägval, etc.? 
 
Exempel 1 - En chaufför tyckte själv att han körde bra, ingenting som coachen dittills testat 
verkade ha någon effekt på just den individen i testade form av samtal och coachning. Då hjälpte 
systemleverantören till att ta fram en kostnad på vad chaufförens beteende kostade extra varje 
år, i detta fall runt 120 kSEK. Detta användes sedan som ett argument för att förändra 
chaufförens körsätt. 



27 
 

 
Exempel 2 - En chaufför hade hög tomgångskörning utan att själv uppfatta saken så. Coach 
frågar om denne får åka med chauffören en runda för att kunna konstatera om det är ett fel i 
systemet som behöver rättas till. All återkoppling skedde efter det att chauffören kört klart sin 
runda. Tomgångskörningen existerade men var många korta perioder som chauffören inte själv 
uppfattat, till exempel vid lossning, lastning eller vid administrativt arbete. Genom att få den 
återkopplingen kunde chauffören acceptera och förändra körsätt. 
 
Exempel 3 - En bil rullade ofta utan att vara inloggad. Transportledare tillfrågades om vem som 
körde bilen och en chaufför identifierades. Chauffören fick frågan om det var fel på systemet 
och svarade med att denne helt enkelt inte loggade in. Anledningen var att nyckeln var liten och 
lätt att tappa bort. Coachen lade då fram nycklar till bil + släp värt 2 MSEK och frågade 
chauffören om denne ville köra ekipaget. I så fall krävdes att chauffören i fråga kunde ansvara 
för bilnycklarna. En nyckel till telematiksystemet var i jämförbar storlek som bilnycklar. 
Chauffören accepterade jämförelsen och bilen började loggas in. 

4.3.3. Kort- och långvarig effekt av sparsam körning 

Coachen har märkt att en kort period utan coachning snabbt märks på resultaten. Vid den första 
introduktionen var det många chaufförer som direkt visade resultat. Men ju längre tid som gick 
och ju mindre aktiv coachen var sjönk också resultatet snabbt. Att arbeta med sparsam körning 
är alltså inte en engångshändelse utan snarare en metod att arbeta med varje dag. Det som 
framför allt satte nivån för hur bra chaufförerna presterade var hur mycket tid coachen kunde 
lägga på uppföljning och coachning. 

4.3.4. Attityder till sparsam körning 

Chaufförerna ställde sig inte alla positiva till den nya tekniken i bilarna. Bland annat så gav den 
äldre modellen av telematiksystem i fordonen en möjlighet för en chaufför att inte logga in. 
Detta hände flera gånger med olika chaufförer. Coachen fick då gå till transportledaren som 
kunde tala om vem som körde aktuell bil vid en given tidpunkt. Chauffören följdes då upp 
genom en punktinsats från coachens sida. 
Överlag ansåg dock coachen att uppfattningen av sparsam körning på Åkeri 1 har varit positiv. 
Inte minst genom incitament och de tävlingar som chaufförerna har deltagit i. 

4.3.5. Utmaningar med sparsam körning 

Ett problem är att chauffören ofta tar med sig problem från kund i form av förseningar. En 
utmaning för Åkeri 1 är fasta anslutningstider som inte går att ändra på vilket innebär att en sen 
lastning hos kund gör att chauffören måste stå på lite extra för att hinna med. Då får chauffören 
dåliga resultat och det är viktigt att se vad dessa resultat beror på. Om en kund lastar sent måste 
detta påtalas för kunden; för att köra ekonomiskt och miljömässigt måste lastningen ske i tid. 
Sådana kunder har funnits, men hittills hade coachen inte haft en enda kund som inte varit villig 
att förbättra sig när problemet påtalats. Ett system för sparsam körning har alltså hjälpt Åkeri 1 
att hitta externa faktorer som påverkar bränsleförbrukningen. 
 
Chaufförers allmäntillstånd påverkar dessutom körsättet i hög grad. Problem på eller utanför 
arbetet kan innebära att chauffören blir mindre fokuserad på körningen och kan därmed ge en 
högre bränsleförbrukning. Det gäller att ha fingertoppskänsla i coachningen för att uppnå de 
mål som är satta och inte bara stirra sig blind på siffror. Ofta har chauffören svaret själv på 
varför bränsleförbrukningen ser ut som den gör. Coachen på Åkeri 1 använde sig av fem 
”varför”-frågor och en följande ”hur”-fråga till chaufförerna. I princip ”Varför ser det ut på det 
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här sättet?” och ”Hur ska du/vi gå vidare för att förbättra detta resultat?”. Coachen lät chauffören 
själv reflektera och komma på svar på frågorna. Viktigt är att inte piska chaufförerna, de måste 
själva komma fram till svaret på frågan ”hur”. En piska ger samma attityd tillbaka. 

4.4. Sparsam körning på Åkeri 2 

Åkeri 2 bygger offerter till kunder på mil och tid. Därför är det viktigt att också kunna uppskatta 
dessa två storheter när en kund frågar efter en offert. Det svåra är nu att bryta ner 
bränsleförbrukningen så att rätt försändelse belastas av rätt kostnad. Uppföljning görs idag på 
fyllnadsgrad i bil, bränsleförbrukning (kontroll mellan telematiksystem och faktura) samt 
service- och besiktningsbehov. Ett av de företag som anlitar Åkeri 2 ställer stora krav på 
synergi, miljö och modernitet. Då finns telematiksystemen som stöd med kalkyler och 
transparens i syfte att kunna beräkna tid, pris och erbjuda uppföljning. Dessutom tillämpar 
Åkeri 2 produktionsmål (antal stopp per dag) som är uppsatt individuellt för varje bil och 
chaufför. Det kan också handla om att minska tomgångstiden till lägre än 4 %. 

4.4.1. Telematiksystem och feedback 

Åkeri 2 har inte velat binda upp sig vid ett specifikt system eller en specifik fordonsleverantör 
(som också levererar telematiksystem). Istället medverkar Åkeri 2 i ett projekt för att etablera 
en gemensam plattform för telematik-, logistik- och fordonsleverantörer samt åkerier. Bland 
annat ska det ges möjlighet att, oavsett system, koppla samman fordonsdata och godsdata. 
Projektet är delfinansierat av den svenska innovationsmyndigheten VINNOVA.  
 
Implementeringen av telematiksystem har skett i flera faser där det första steget togs när kunder 
efterfrågade position på deras dedikerade bilar eller gods. Åkeri 2 införande då ett system och 
gav då vissa kunder möjlighet att följa vissa bilars position. Det fungerade bra när en bil enbart 
lastat gods som tillhörde en ensam kund, men så fort samlastning skedde så skapade det problem 
eftersom lastbilen kunde (ur kundens perspektiv) ta vägar eller rutter som tog längre tid än en 
punkt till punkt-transport. Detta då lastning och lossning behövde ske hos en annan kund. I det 
dåvarande systemet var chaufförerna tvungna att manuellt logga in med en nyckel eller 
motsvarande, på samma sätt som Åkeri 1. Åkeri 2 har också märkt att det börjat ställas högre 
miljökrav inom EU som ett åkeri måste ta hänsyn till. Konceptet sparsam körning infördes då 
som nästa steg. 
 
Åkeri 2 betonar att beroende på hur mycket tid och energi ett annat åkeri har så går det att 
utveckla dessa system långt mer än vad som är gjort idag. 

4.4.2. Coachning och incitament för sparsam körning 

Chaufförerna får feedback vid arbetsdagens slut då de återvänder till samma utgångspunkt som 
de utgick ifrån. Resultat sparsam körning för åkeriet som helhet sattes upp på en tavla 
(tillsammans med annan information till förarna) som var tillgänglig för alla. Viktigt i alla 
sammanhang är en dialog med chaufförer. Feedback till chaufförer ges bland annat på anslag 
på terminalen där chaufförerna passerar varje dag. Då kan chaufförerna få en bild av både sina 
egna resultat men även hur de ligger till i förhållande till andra chaufförer och i förhållande till 
åkeriet som helhet. 
 
För att åkeriets chaufförer ska ha en bra kunskapsbas har utbildningsavtal tecknats med lokala 
utbildare. Om någon av chaufförerna sticker ut från mängden så följs just den individen upp. 
Mycket av arbetet handlar om att följa upp hur chaufförerna presterar och därmed kunna göra 
punktinsatser med utbildning där det behövs. 
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4.4.3. Kort- och långvarig effekt av sparsam körning 

Systemet har underlättat det dagliga administrativa arbetet och uppskattningsvis har Åkeri 2 
sparat in en trafikledartjänst. Framför allt beror det på positioneringstjänsten där Åkeri 2 också 
ser fördelar i trafiksäkerhetsarbetet. Istället för att trafikledningen ska ringa till en chaufför för 
att få uppgift om aktuell position rapporteras hela tiden positionen in till trafikledningen. En ny 
transportorder kan då på ett mycket smidigare sätt tilldelas rätt fordon. För år 2012 uppskattar 
Åkeri 2 att de har sparat in ca 85 000 kr per fordon, till en kostnad av ca 5 000 kr per fordon. 
Dock anger Åkeri 2 den totala besparingen inklusive en mer effektiv trafikledning. En specifik 
siffra för sparsam körning har inte kunnat presenteras. 

4.4.4. Attityder till sparsam körning 

I det första telematiksystemet på Åkeri 2 var chaufförerna tvungna att logga in manuellt. Detta 
skapade en del problem i början då chaufförer ibland inte loggade in. Här fick coachen göra 
punktinsatser tills chaufförerna fick in rutinen. Att chaufförer inte loggade in berodde på att 
denna första variant av telematik innehåll en positioneringstjänst. 
 
Efter en tid med positionering kom även konceptet med sparsam körning, vilket en hel del av 
chaufförerna opponerade sig mot. Här fick coachen också göra punktinsatser tills chaufförerna 
loggade in. 

4.4.5. Utmaningar med sparsam körning 

En av de största utmaningarna är att kunna sätta siffror på hur chaufförer presterar och sätta det 
i relation till övriga mål hos åkeriet. Projektet nämnt ovan är ett bra exempel på behovet av att 
koppla ihop data från fordonen, data om prestation hos chaufförer och inte minst information 
om gods i transport.  
 
En annan utmaning är att motivera och engagera chaufförerna att köra sparsamt. En besparing 
för åkeriet är en indirekt abstrakt besparing för chauffören.  
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5. Praktisk studie i Sparsam körning 
Pilotstudien (även benämnd som Praktisk studie) bildar den tredje och sista delen i datainsamlingen. 
Kapitlet innehåller de kunskaper och lärdomar som kommit fram under den pilotstudie som var en del 
av examensarbetet.  

5.1. Inledning till den praktiska studien 

Examensarbetet bestod till en stor del av ett praktiskt arbete hos en större transportör i Sverige 
som i sin tur både hade en sammanslutning av åkerier samt ett eget åkeri som viktiga delar av 
sin verksamhet. Transportören hanterar godstransporter på väg, framför allt inom Sverige. Det 
egna åkeriet ägnar sig i princip uteslutande åt fjärrtransporter. Sammanslutningen av åkerier 
som kör för transportföretaget ägnar sig åt både fjärr- och distributionstrafik. 
Transportföretagets eget åkeri, låt oss kalla det Transportföretagets Åkeri, består av ungefär 65 
dragfordon och 115 chaufförer enligt arbetsledare på åkeriet. 
 
Den praktiska studien tog utgångspunkt i litteraturstudien och i intervjuerna med representanter 
från andra åkerier. I detta arbete är litteraturstudien redovisad som kapitel 3 och intervjuerna 
som kapitel 4. Transportföretaget och Transportföretagets Åkeri bidrog med erfarenheter kring 
bland annat struktur på åkerier, förväntat utfall, användning av telematiksystem och coachning 
som redovisas i kapitel 5.2-5.7. Insamlingen av data har skett kontinuerligt under våren 2013 i 
form av ostrukturerade samtal, arbetsmöten och daglig dialog med miljöchef och projektledare 
på Transportföretaget. Till hjälp fanns också VD och arbetsledare på Transportföretagets Åkeri. 
I korta drag ska denna del av den praktiska studien svara på vad som kan vara viktigt för ett 
åkeri att känna till inför och under ett arbete med sparsam körning, bortsett från arbetet med en 
kvantitativ modell. 
 
Den andra delen av den praktiska studien, kapitel 5.8-5.9, avhandlar insamling av data och 
konstruktion av en kvantitativ modell för sparsam körning. Alltså arbetet med antagande inför 
modellbygge, insamling av data och själva konstruktionen av den kvantitativa modellen. 
Modellen bör rensa ut brus och ta höjd för omgivande faktorer i syfte att jämföra två dataset 
med varandra för att se hur pass sparsamt en chaufför framför fordonet, till exempel före och 
efter träning i sparsam körning, uträknat i monetära värden. För att detta ska vara möjligt måste 
det konstateras vilka faktorer som påverkar bränsleförbrukningen. Detta gäller både omgivande 
faktorer (vikt, temperatur, topografi, etc.) och de faktorer som chauffören själv påverkar 
(acceleration, start/stopp, etc.). För datainsamling stod en fordons- och telematikleverantör för 
ett exempeldataset ur det telematiksystem som fanns installerat på ett antal utav 
Transportföretagets Åkeris egna fordon. 

5.2. Struktur och trafiktyper på åkerier i Sverige och Europa 

Åkerier i Sverige är ofta relativt små företag som på något sätt är anslutna i en förening eller 
organisation till en större nationell eller internationell transportör. Det kan vara så att föreningen 
eller organisationen som åkeriet är anslutet till har förhandlat fram avtal med 
fordonsleverantörer. På så sätt kan man minska kostnaden för fordonsinköp. Men då åkerier i 
Sverige är relativt små kan det enskilda åkeriet ofta inte ställa så stora krav på en 
fordonsleverantör. Som ett exempel kan ett inköp av fordon till ett åkeri i Sverige vara av 
storleken fem fordonsindivider medan ett jämförbart inköp till ett åkeri i Europa (bland annat 
Tyskland, Frankrike, Spanien) kan vara av storleken 50-100 fordonsindivider. Möjligheterna 
att ställa krav på en fordonsleverantör (att till exempel inkludera telematiksystem eller andra 
funktioner) är begränsad för små åkerier i Sverige. En stor risk med strukturen på åkerier i 
Sverige idag (små åkerier med få bilar/chaufförer) är att varje åkeri annars bygger upp en egen 
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modell för sparsam körning. Detta kan innebära att åkerier som kör för samma transportör 
suboptimerar verksamheten efter just sina egna uppsatta produktionsmål eller mål i sparsam 
körning. Det finns idag heller inte någon bra modell för att mäta sparsam körning vilket innebär 
att åkerier kan bli svåra att jämföra. Om transportören vill ge ett incitament för åkerier som 
uppfyller vissa mål i sparsam körning måste dessa kunna mätas och vara jämförbara mellan 
åkerier. Incitament för åkerier kan till exempel vara en ekonomisk kompensation vars storlek 
beror på koldioxidutsläppen från det aktuella åkeriet. Minskade koldioxidutsläpp ger en ökad 
ekonomisk kompensation. Under examensarbetet framfördes av en näringspolitisk chef hos en 
drivmedelsproducent att det till skillnad från personbilstrafik saknas definierade körcykler för 
att mäta bränsleförbrukning för tung trafik. Fordonstillverkarna verkar själva göra motstånd till 
en gemensam modell inom till exempel EU. 
 
Den generella idén för att minska bränsleförbrukningen per sändning är att hålla en hög 
fyllnadsgrad i fordonen. Det är betydligt lättare att upprätthålla en hög fyllnadsgrad vid 
fjärrtrafik där gods kan samlas in vid en terminal för att sedan lastas på ett fordon som 
transporterar allt gods till nästa terminal, även kallat konsolidering. Ett fordon i 
distributionstrafik har en utmaning i att hålla fyllnadsgraden uppe eftersom det gods som finns 
på fordonet inte nödvändigtvis behöver transporteras till en enskild mottagare utan kan ha flera 
olika delleveranser. 

5.2.1. Exempel på fjärrtrafik i Sverige 

Ett fjärråkeri, eller ett fordon i fjärrtransportarbete, är fordon som främst går från en terminal 
till en annan med få eller inga stopp för lastning eller lossning på vägen. Utmärkande är också 
att avståndet mellan lastnings- och lossningspunkterna är stora. Ett typexempel på 
fjärrtransportsträcka i Sverige är ett fordon som lastas på en terminal i Luleå, körs utan stopp 
för ytterligare lassning och lossning fram till en terminal i Stockholmsområdet för att lossa hela 
lasten. Trafiktypen bedrivs, på grund av de långa avstånden, främst på lands- och motorväg där 
så är möjligt. Fordon och förare behöver inte nödvändigtvis vid arbetspassets slut komma 
tillbaka till samma punkt som vid arbetspassets början. En chaufför kan till exempel övernatta 
på annan plats än startplats för att dagen efter köra mötande fordon tillbaka till chaufförens 
startplats eller tjänstgöringsort. På ett åkeri med övervägande del fjärrtrafik kan det därför vara 
en utmaning att kommunicera med chaufförerna då de inte återkommer till samma plats efter 
arbetsdagens slut. 
 
Det aktuella Transportföretagets Åkeri utgår från ett flertal driftställen över hela Sverige. 
Eftersom de flesta transporter är av fjärrtyp byts chaufförerna ofta av längs med vägen då 
körtiden överskrider lagstadgade kör- och vilotider. Detta innebär i sin tur att chaufförer ofta 
inte kommer tillbaka till samma punkt efter arbetsdagens slut utan kan övernatta på annan ort. 
Lastbilarna går heller inte samma sträcka varje dag vilket innebär att en chaufför som kört en 
bil söderut kan vända norrut med en annan bil efter sin vila. Det innebär alltså att en chaufför 
kör ett stort antal olika fordon under en begränsad tidsperiod. Det finns därmed fordon som körs 
av upp till 10 chaufförer vilket skapar utmaningar i uppföljningen. 

5.2.2. Exempel på distributionstrafik i Sverige 

Distributionstrafik utmärks, till skillnad från fjärrtrafik, av kortare sträckor och många stopp för 
lastning och lossning under en och samma rutt. Det handlar till exempel om en lastbil som lastas 
full vid en terminal, levererar och hämtar försändelser i en region (till exempel en 
storstadsregion som Stockholm) innan samma fordon återkommer till samma terminal. För ett 
åkeri som främst sysslar med distributionstrafik återkommer chaufförerna (oftast) till samma 
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punkt efter arbetsdagens slut. Därför kan det vara enklare för ett åkeri med övervägande del 
distributionstrafik att kommunicera med sina chaufförer. 
 
Transportföretagets Åkeri arbetar enbart i liten skala i distributionstrafik. Däremot arbetar en 
stor del av de åkerier anslutna till transportföretaget genom en förening med distributionstrafik. 
För att kunna mäta och jämföra olika åkerier med varandra för att effektivisera hela nätverket 
måste både fjärr- och distributionstrafik behandlas. 

5.3. Potentiell besparing och utfall av sparsam körning  

Det enklaste sättet för ett bolag att minska bränsleförbrukningen är genom att minska 
transportarbetet. Men eftersom transportarbetet är själva grundidén med ett transportbolag är 
det snarare att köra smart och effektivt istället för att minska sina transporter och därmed sina 
affärer. 
 
Transportföretaget uppskattar att en sänkning av bränsleförbrukningen med 6-8 % på det egna 
åkeriet är fullt möjligt. Detta baseras på input från fordons- och telematikleverantörer samt 
andra åkerier som bedriver sparsam körning. Siffran har justerats ner något från de första 
uppskattningarna eftersom både leverantörer och åkerier som kör för Transportföretaget kan 
tänkas vara optimistiska när det gäller fördelarna med sparsam körning. Besparingens storlek 
beror också på hur mycket åkeriet tidigare har arbetat med sparsam körning. Även om 
Transportföretagets Åkeri hade genomfört försök i mindre skala var erfarenheten av sparsam 
körning begränsad. 

5.4. Coachning, uppföljning och uppstart 

Transportföretaget har inställningen att en eller flera coacher är den/de som skulle ha kontakt 
med chaufförerna. Coachen ska ha regelbundna möten med varje chaufför där coachen ska 
presentera hur chauffören presterar samt initiera en diskussion kring hur chauffören kan (om 
möjligt) förbättra sitt resultat. En viktig synpunkt från de tilltänkta coacherna var att mötet 
skulle ske på chaufförens villkor. Till exempel genom att mötet hålls i en miljö där chauffören 
känner sig bekväm. Det kan handla om att coach och chaufför träffas i förarhytten istället för 
ett kontor. 
 
Efter diskussioner med Transportföretagets Åkeri skapades följande lista med de punkter som 
coachen föreslogs vara ansvarig för. De två huvuddelarna är att dels upprätthålla den direkta 
kontakten och coachningen med respektive chaufför och dels rapportera upp aktiviteter till 
ledningen för åkeriet i syfte att kunna genomföra en ekonomisk uppföljning: 
  Genomföra möten med chaufförer (coachningssamtal) och låta alla chaufförer ta del av 

företagets telematikpolicy.  Genomföra uppstartsaktiviteter och utbildningar vid behov.  Tidrapportera aktiviteter inom ramarna för sparsam körning (coachningssamtal, 
utbildning, etc.).  Samarbeta med skyddsombud i frågor kring exempelvis användning av 
telematiksystemet.  Samarbeta med telematikleverantör för att kunna ge bättre feedback till chaufförerna.  Fånga upp feedback från chaufförerna och föra denna uppåt till åkeriledningen. 

 
Eftersom insatsen i framför allt arbetstid från coacherna är förknippat med en kostnad vill också 
Transportföretagets Åkeri följa upp nedlagd tid. Detta i syfte att kunna räkna hem eventuell 
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vinst i form av reducerad bränsleförbrukning ställt mot coachningstid samt investerings- och 
driftskostnader för telematiksystem. För att på ett enkelt sätt följa upp nedlagd tid används 
lämpligen en mall som är lätt för coacherna att fylla i. 
 
En mall bör också användas för att lättare utvärdera vilken effekt ett coachningssamtal med en 
chaufför får. Som ett exempel kan coachen och chauffören ha diskuterat användningen av 
växellådan. Om chauffören då har lyckats förändra användningen av växellådan borde detta 
också synas i telematiksystemet. Därför används lämpligen en enkel mall för att uppfylla detta 
syfte, alltså att kunna koppla ihop telematiksystemet (i förlängningen en kvantitativ modell) 
med det samtal som coachen och chauffören för. 
 
Inför en uppstart av arbete med sparsam körning på Transportföretagets Åkeri tryckte både 
Transportföretaget och deras åkeri på vikten av att starta upp i liten skala. Ett lämpligt upplägg 
vore då att välja ut en mindre grupp chaufförer som ställer sig positiva till tekniken. Dessa 
chaufförer får utgöra en pilotgrupp som i ett första skede coachas och kan agera positiva 
ambassadörer. Därefter fortsätter projektet att starta upp i större skala med uppstartsaktiviteter 
för ytterligare chaufförer på samma eller andra driftställen. En uppstartsaktivitet borde enligt 
Transportföretaget ske på en kväll/helg för att ge möjlighet till deltagande för så många 
chaufförer som möjligt. Syftet med en sådan aktivitet är att chaufförerna ska bli informerade 
om och få en positiv inställning till sparsam körning på Transportföretagets Åkeri. Förutom ren 
info om sparsam körning fanns hos Transportföretaget idéer om andra sociala aktiviteter vid 
samma tillfälle, till exempel att visa upp nya bränslesnåla fordon från en fordonsleverantör 
och/eller ha lastbilssimulatorer på plats. 
 
Gällande feedback till chauffören ställde sig Transportföretaget bakom en lösning med 
strategisk feedback, alltså att chauffören blir presenterad information om prestation i efterhand. 
Antingen på en pappersutskrift, via dator eller via en smartphone. Taktisk feedback föredrogs 
inte av Transportföretaget då de ansåg att chauffören inte ska riskera att bli distraherad och 
därigenom äventyra trafiksäkerheten. 

5.5. Fackförbund och andra intressenter 

En åkeriledning vill givetvis ha en snabb ekonomisk avkastning samtidigt som åkeriet minskar 
sina kostnader och sin miljöbelastning. Det är dock inte bara åkeriledningen som har ett intresse 
av ett telematiksystem om sådant skulle införas och användas. Eftersom chauffören står i 
beroendeställning till åkeriet (arbetstagare respektive arbetsgivare) finns det också ett starkt 
skäl till att tidigt ta med fackliga representanter som företräder chauffören i processen. Dessa 
bör i ett tidigt skede få ta del av vad ett åkeri ska använda tekniken till så att ett avtal, en 
överenskommelse eller en policy för telematik kan accepteras av båda parter. Ett åkeri bör räkna 
med att förhandlingar kring telematikfrågor kan ta lång tid. Det kan handla om upp mot eller 
till och med mer än ett år för att få alla parter att komma överens. Ett fackförbund går till 
exempel in och ställer krav på ett åkeri för att telematiksystemet inte ska kunna utnyttjas fel av 
åkeriet. Vidare kan myndigheter ställa krav på hur personuppgifter används och hanteras. Men 
ett telematiksystem kan också vara behjälpligt i rapporteringen till myndigheter med bland 
annat kör- och vilotider samt status på fordonen. Transportföretagets kunder kan också vara 
intresserade av åkeriets initiativ inom området sparsam körning. Den ”gröna stämpel” som 
eventuellt följer med minskade utsläpp kan ge mervärde för kunderna som i sin tur kan visa upp 
en miljömedvetenhet i sin transportupphandling. 
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5.6. Exempel på attityd till sparsam körning 

I samband med att representanter på Transportföretagets Åkeri började undersöka 
möjligheterna till att brett arbeta med sparsam körning spred sig också nyheten i informella 
kanaler till medarbetarna på åkeriet. Bland annat var det en chaufför som själv tog kontakt med 
åkerichefen och bad om att få vara del av projektet. Bland annat verkade det som om chauffören 
ville utmana sig själv genom att ta hjälp av telematiksystemet i sin smartphone för att själv 
kunna följa upp sin prestation. Detta exempel visar att det finns chaufförer som är positiva till 
ett införande av telematiksystem att använda för sparsam körning. 
 
Några djupare undersökningar kring chaufförernas attityd till sparsam körning genomfördes 
inte som en del av det här examensarbetet. Att bland annat genomföra attitydundersökning 
lämnas till framtida arbete. Värt att notera är att exemplet ovan gäller en chaufför som var 
positivt inställd till projektet. En chaufför som är mindre positivt inställd till sparsam körning 
söker sig eventuellt inte på samma sätt till projektet. 

5.7. Telematiksystem 

I det här examensarbetet delas telematiksystem upp i två olika kategorier. Dels telematiksystem 
som kommer från en fordonsleverantör och dels telematiksystem som kommer från en extern 
leverantör. Anledningen till uppdelningen är att system från en fordonsleverantör ofta har 
annorlunda funktionalitet än andra system. Generellt sett så är system från andra leverantörer 
än fordonsleverantören specialiserade på en viss funktion, och då i synnerhet på att mäta och 
förmedla information om sparsam körning på förar-/fordons-/vagnparksnivå. Ett system från en 
fordonsleverantör kan ofta dessutom hämta data och information om själva lastbilen (till 
exempel felkoder, serviceintervall, etc.), data från digitala färdskrivarkort och förmedla 
lastbilens aktuella och/eller historiska position. Därutöver finns system som är mer 
specialinriktade eller har speciella funktioner. Ett exempel är ett system som genom en portal 
på internet låter chaufförer som kör på olika åkerier tävla mot varandra i bränsleeffektivitet. 
Detta gäller oavsett vilka fordon som används, allt från lastbilar till personbilar, så länge som 
hårdvara är installerad. De tre leverantörer som detta examensarbete kommit i kontakt med 
bygger alla på någon slags tävlingsform. Antingen mot andra förare, mot det egna åkeriet eller 
mot värden som telematikleverantören anser vara bra. Dessa värden kan antingen vara absoluta, 
men framför allt är de många gånger på något sätt omräknade till ett index. Ett index kan vara 
mycket enklare för en chaufför att följa för att se vad denne ska fokusera på. Men för en 
åkeriledning som vill se huruvida en investering ger en bra avkastning är index svårt att räkna 
om till monetära värden. 
 
Alla telematiksystem är beroende av någon typ av mer eller mindre avancerad hårdvara som 
monteras i varje lastbil. System från fordonsleverantörer är idag ofta monterade i fordonet som 
standard redan i fabrik. Exempel på detta är Volvo och Scania där samtliga fordon har 
respektive fordonsleverantörs hårdvara installerad från fabrik enligt representanter från de båda 
företagen år 2013. Det är ofta också möjligt att eftermontera fordonsleverantörers system, också 
i en annan tillverkares fordon. 
 
Andra leverantörer (icke fordonsleverantörer) kräver en eftermontering i respektive fordon 
systemet ska användas i vilket ofta är förknippat med en extra kostnad. Dessa system använder 
då data från det så kallade CAN (Controller Area Network)-bus protokollet som är ett av 
protokollen i standarden EOBD (European On Board Diagnostics) vilken är obligatorisk för 
alla dieselfordon sålda i EU sedan år 2004. Däremot kan det vara omöjligt att till exempel 
uppskatta hur tungt lastad ett fordon är om utrustning för detta saknas. Det finns också olika 
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tillvägagångssätt för att uppskatta lastad vikt. Sensorer är ett alternativ, till exempel på 
stötdämparna vilket Scania utnyttjar för sitt telematiksystem. Volvo säger sig istället mäta lastad 
vikt genom hur tungt motorn får jobba. Därutöver finns det också system som inte alls kan mäta 
lastad vikt. 
 
Två olika typer av kostnader verkar vara förknippade med telematiksystem. Dels är det 
investeringskostnaden då hårdvara i respektive fordon behövs för insamling av data. För system 
från fordonstillverkaren ingår ofta hårdvara i nytillverkade lastbilar (exempelvis Volvo och 
Scania), till skillnad från system från externa telematikleverantörer som ofta tar ut en kostnad 
för att montera in utrustning i fordon. Den andra kostnaden är relaterat till funktionerna där 
telematikleverantörerna tar ut en månadsavgift eller motsvarande för att leverera en viss eller 
flera funktioner till abonnenten.  
 
När väl ett telematiksystem är implementerat på ett åkeri krävs det en del underhåll. Bland annat 
måste någon typ av administratör hela tiden hålla register över fordon och förare aktuellt för att 
en korrekt uppföljning ska göras. Fordon och chaufförer flyttas inom, kommer in till eller 
lämnar företaget av olika anledningar. Det är därför viktigt att systemet uppdateras i samband 
med förändringar bland chaufförer och fordon för att ha hela bilden av åkeriets prestation. Det 
är också viktigt i syfte att begränsa vem som har tillgång till systemet. Endast chaufför eller 
tjänsteman som inte arbetar i systemet bör ha tillgång till detsamma. Fordon kan också i flera 
av telematiksystemen konfigureras så att det mäts annorlunda beroende på användningsområde. 
På en distributionsbil är det andra faktorer som är viktiga än på ett fordon som används för 
fjärrtransport eller anläggningsarbeten. 
 
Under examensarbetet flaggade Transportföretaget om att de behövde stöd från en kommande 
telematikleverantör, i form av utbildning av chaufförer och coacher men även för administration 
av telematiksystemet. Slutligen behövs också en kvantitativ modell med tillhörande data som 
krävs för att mäta effekter på aktiviteter som är kopplade till sparsam körning. 
 
Förutom att använda ett telematiksystem för att följa upp sparsam körning finns det andra 
funktioner som kan gagna både chaufförer och åkeri. Bland annat kan systemet användas som 
bränslevakt. Om stora mängder bränsle försvinner på kort tid kan en bränslestöld misstänkas. 
Åkeri och chaufför kan då larmas för att begränsa skadan. Vidare kan funktioner som till 
exempel fjärravläsning av färdkort, fordonets status eller trygghetslarm med position vara bra 
funktioner för både åkeri och chaufför i den dagliga driften. 

5.8. Utmaningen att konstruera en kvantitativ modell 

Ett av detta examensarbetets ursprungliga mål var att konstruera en kvantitativ modell för att 
kunna beräkna utfall av ett projekt i sparsam körning på Transportföretagets Åkeri. Detta visade 
sig vara en större uppgift än både examensarbetaren själv och uppdragsgivaren 
(Transportföretaget) först trott, av flera olika skäl. Bland annat fick Transportföretaget under 
tiden som examensarbetet pågick hantera fackliga förhandlingar vilket sköt upp arbetet med 
kvantitativ data. Utan att en överenskommelse eller policy tagits fram tillsammans med 
fackförbund går det inte att få tillstånd att använda nödvändig data. I samband med detta drogs 
en första slutsats; alla aktörer måste vara med på banan för att data ska kunna användas, om 
data ens existerar. Examensarbetet bytte sedan riktning, men låt oss ändå titta på utmaningar i 
att bygga en kvantitativ modell. 
 
Målet med en kvantitativ modell är att på ett rättvist sätt förklara skillnader (eller likheter) i 
bränsleförbrukning mellan två perioder. Antingen för samma förare eller för samma fordon. 
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Transportföretaget ville genom modellen kunna redovisa förändring i bränsleförbrukning, 
kostnad för bränsle och CO2-utsläpp. I förlängningen skulle detta resultat ställas i relation till 
nedlagd tid och kostnad för bland annat förarutbildning, coachning och telematiksystem. 
 
Eftersom Transportföretagets Åkeri nästan uteslutande ägnar sig åt fjärrtrafik föll det sig 
naturligt när företaget antog att hög hastighet var den enskilt största bidragande faktorn till hög 
bränsleförbrukning. Det antogs också att det skulle vara relativt enkelt att både identifiera detta 
i en kvantitativ modell och att åtgärda problemet med små medel. Riktigt hur det skulle gå till 
var mindre klart. Som tidigare nämnt saknas det en gemensam/standardiserad modell för att 
beräkna bränsleförbrukning. I litteraturen fanns enstaka modeller, framför allt för lastbilars 
drivlinor, men alldeles för avancerade för att kunna appliceras i den miljö som examensarbetet 
genomfördes i. Dels saknades djupgående kunskaper i mekanik, och dels saknades den data 
som krävdes för att bygga en sådan modell. Alternativet blev att istället titta på om 
examensarbetet kunde hitta starka samband till bränsleförbrukning för de faktorer som antogs 
ge det största bidraget. 

5.8.1. Antagande om vilka faktorer som påverkar bränsleförbrukningen 

När antaganden kring vilka faktorer som bidrog mest till bränsleförbrukningen kom snabbt en 
naturlig fördelning fram. Det hela blev två kategorier, den ena tillhörande förare/fordon och den 
andra tillhörande omgivande faktorer. Senare skulle det också visa sig att det var lättare att 
kvantifiera faktorer som hörde till förare/fordon än de som hörde till omgivningen. I ett första 
steg valdes följande faktorer i Tabell 1 ut som de mest intressanta. Detta grundade sig i vad som 
framkommit i litteraturstudien där bland annat Trafikverket (2013), Beusen o.a. (2009), 
McKinnon o.a. (2010) samt Barkenbus (2010) listat eller skrivit om faktorer som påverkar 
bränsleförbrukningen. 
 

Tabell 1. Första antagande om vilka faktorer som har en effekt på bränsleförbrukningen. 

Förare/fordon Omgivning 
Körstil (acceleration, retardation, etc.) 
Hastighet 
Antal start/stopp 
Lastad vikt 
Tomgångskörning 
Fordonets skick/utformning 
Service av fordon 

Topografi 
Trafikintensitet 
Trafiktyp (fjärr- / distributionstrafik) 
Temperatur 

5.8.2. Nödvändiga data för en bränsleförbrukningsmodell 

Beroende på vilken aggregeringsnivå data från ett telematiksystem har så ger det ett åkeri olika 
möjligheter att följa upp och mäta sparsam körning. En alldeles för hög aggregeringsnivå kan 
ge en bild av bränsleförbrukning på åkeriet som helhet, men gör det också svårt att rikta 
insatserna till där de behövs. Data som istället inte är aggregerad kan bli allt för stor och därmed 
inte hanterbart för ett åkeri.  
 
Som ett exempel presenterade den telematikleverantör, tillika fordonsleverantör, som 
Transportföretagets Åkeri hade valt aggregerad och behandlad data. Det gick inte att från detta 
system som användare extrahera ut data ur gränssnittet som var mer detaljerad än ett dygn. En 
förare kunde alltså ha framfört ett fordon under en hel arbetsdag genom en mängd olika 
trafiktyper, trafikintensiteter samt vitt skiftande topografi och temperatur. Ett fordon med 
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samma förare kan till exempel ta sig från en mycket kall natt på lågtrafikerade landsvägar i 
Norrland till ett ljummet Stockholm med besvärlig stadstrafik. 
 
Att hitta rätt nivå för aggregering av data är en svår uppgift. Rå data är förmodligen inte vad ett 
åkeri efterfrågar. En idé som formade sig under examensarbetet var att dela in data från ett 
fordon i tidsintervall. Exempelvis varje minut eller var tionde minut. Om data från 
telematiksystemet innehållande till exempel antal start/stopp, hastighet (medel), lastad vikt, etc. 
kombineras med geografisk data kan detta bli naturliga utgångspunkter för en dialog mellan 
coach och chaufför. En mer detaljerad data med geografiska positionsangivelser skulle också 
göra det enklare för själva konstruktionen av en kvantitativ bränsleförbrukningsmodell. På ett 
mycket mer precist sätt skulle faktorer kunna isoleras och beräkna hur mycket varje faktor 
påverkar bränsleförbrukningen. De tre telematikleverantörer som examensarbetet kom i kontakt 
med svarade på ungefär samma sätt. Att ta ut detaljerad data var inte möjligt. Alla tre 
telematikleverantörer hade istället sina egna skalor och kategorier för att mäta sparsam körning 
och hur väl en förare eller bil uppfyllde telematikleverantörernas egna kriterier. 
 
Även om fordonsleverantören till Transportföretagets Åkeri inte kunde lämna ut större mängder 
data fanns det ett par olika dataset som exempel att arbeta med under examensarbetet. Dessa 
var presenterade på dagsnivå innehållande olika antal parametrar. Genom att analysera dessa 
dataset kunde sedan ett par slutsatser dras kring vad som påverkar bränsleförbrukningen. 
Dataseten innehöll däremot inte data som räckte till för att analysera sparsam körning. Behovet 
av att bryta ner data ytterligare blev snabbt uppenbart. Det stod också klart att fler data (till 
exempel ur ett geografiskt informationssystem) var absolut nödvändigt för att kunna räkna på 
Transportföretagets Åkeris bränsleförbrukning i praktiken. Förutsättningar som dessa ger en 
svår början på ett modellbygge, men dessa data är de som använts för att leta efter samband 
mellan faktorer och bränsleförbrukning. 

5.9. Faktorer viktiga för en bränsleförbrukningsmodell 

Med de begränsade data som ändå fanns tillgängliga gick det att dra ett par slutsatser. Det 
handlar om faktorer som konstateras påverka bränsleförbrukningen, faktorer som konstateras 
inte ha påverkan på bränsleförbrukning och till sist faktorer som antingen är okända eller inte 
har kunnat uteslutas. 

5.9.1. Tomgångskörning 

Genom exempeldataseten var tomgångskörning den enskilt enklaste faktorn att isolera. Även 
om fordonen som ingick i dessa data framfördes i princip uteslutande i fjärrtrafik var 
tomgångskörning en stor bidragande faktor till ”onödig” bränsleförbrukning. Att 
tomgångskörning inte fanns med i Tabell 1 med faktorer som möjligen påverkade 
bränsleförbrukningen berodde på att tomgångskörning antogs vara en relativt liten bidragande 
orsak.  
 
Ur exempeldatasetet i Tabell 2 kan konstateras att fordon med fordonsnummer 12 förbrukade 
ca 1 640 liter bränsle (diesel) under ett års tid enbart på tomgångskörning. Anledningarna till 
denna tid på tomgång (ca 650 h) går det bara att spekulera i utan djupare analys. På åkeriet 
menar man att anledningar till tomgångskörning kan vara flera. Bland annat kan andra system 
i lastbilen behöva elektricitet genererad av generatorn kopplad till motorn. Det kan till exempel 
röra sig om ett hydrauliksystem vid lastning och lossning (bakgavellyft). Vidare kan 
bromstrycket hållas uppe för att snabbare komma iväg efter ett stopp. Bromstrycket sjunker när 
systemet inte fylls med tryckluft och utan ett tillräckligt tryck kan inte chauffören lossa 
bromsarna. Att generera tillräckligt stort tryck kan ta tid och chauffören väljer därför att inte 
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stänga av motorn. En tredje orsak kan vara att chaufförer under vintermånader vill hålla 
temperaturen upp i kupén vid rast eller lastning och lossning eller ha möjlighet till kraftuttag 
för till exempel bakgavellyft. Noterbart är två spridningar mellan fordonen. Dels måttet l/h och 
dels den andel av total tid som fordonen går på tomgång vilka båda borde vara föremål för 
ytterligare studier. Information om vilka tillbehör som eventuellt varit monterade och/eller 
påslagna var under denna studie inte tillgänglig. 
 

Tabell 2. Exempeldataset tomgångskörning från fordonsleverantören. Period: april 2012 – mars 2013. 
Fordonen redovisade nedan tillhör Transportföretagets Åkeri. 

Fordons-
nummer 
(fiktivt) 

Årsmodell Totalt (h) 
% tomgång 

(% av total h) 
Tomgång (h) 

Tomgångs-
förbruk (l) 

(l/h) 

1 2011 4242:59:00 12% 509:09:29 1299,46 2,552214 

2 2011 4233:01:00 13% 554:31:31 1357,53 2,448117 

3 2011 4064:30:00 12% 499:56:01 1288,38 2,577121 

4 2012 3426:36:00 14% 479:43:26 1121,5 2,337822 

5 2011 3408:01:00 14% 490:45:16 1180,7 2,405909 

6 2011 3394:43:00 14% 461:40:53 1184,34 2,565339 

7 2009 3212:10:00 16% 517:09:32 1243,77 2,405047 

8 2012 3208:59:00 17% 551:56:42 1487,38 2,694871 

9 2012 3181:06:00 14% 435:48:39 1035,72 2,376595 

10 2012 3180:07:00 21% 651:55:26 1429,83 2,19326 

11 2012 3122:51:00 15% 468:25:39 1066,94 2,277742 

12 2009 3096:37:00 21% 659:34:46 1639,28 2,485377 

13 2011 3096:06:00 12% 356:03:05 839,16 2,35686 

14 2012 3083:29:00 13% 413:11:12 1006 2,434774 

15 2011 3075:04:00 16% 476:38:07 1026,19 2,153012 

16 2011 3067:48:00 15% 450:58:00 1120,9 2,485531 

17 2009 2957:53:00 17% 499:52:56 1221,97 2,444576 

18 2012 2904:11:00 14% 418:12:09 935 2,235772 

19 2008 2873:17:00 15% 439:36:44 997,5 2,269108 

20 2009 2810:15:00 16% 446:49:47 1107,02 2,477552 

21 2012 2701:50:00 15% 399:52:17 913,98 2,285693 

22 2009 2691:04:00 21% 573:11:50 1511,81 2,637583 

23 2006 2676:25:00 21% 554:01:06 1315 2,373561 

24 2008 2459:12:00 15% 359:02:36 810,5 2,257472 

25 2009 2389:19:00 22% 516:05:33 1400,23 2,713203 

26 2008 2285:31:00 17% 386:15:08 864,5 2,238188 

27 2009 2167:00:00 22% 474:34:23 1188,91 2,505236 

28 2011 2077:57:00 13% 270:08:01 863,86 3,197942 

29 2009 1975:08:00 17% 329:50:50 827,6 2,509171 

30 2012 1297:12:00 15% 195:52:38 516 2,6344 

31 2012 1108:03:00 17% 191:41:34 501,5 2,61634 

32 2012 968:03:00 26% 254:35:50 597,21 2,345864 

33 2012 745:54:00 18% 135:00:28 345,5 2,559259 

34 2012 511:16:00 16% 79:14:47 202,5 2,55585 
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5.9.2. Växellåda 

Under projektet upptäckte representanter från fordonsleverantören att det fanns åkerier som inte 
använde den speciella växellåda som finns i lastbilarna på rätt sätt. För den växellådan finns det 
olika lägen beroende på vad lastbilen används till och som chauffören själv kan växla mellan. I 
fjärrbilstrafik ska normalt det automatiska läget användas, men många chaufförer använde det 
så kallade ”Power”-läget istället. Detta sistnämnda läge är till för anläggnings- eller 
skogsfordon som behöver extra kraft i svår terräng. ”Power”-läget ger enligt 
fordonsleverantören inga fördelar på landsväg utan medför bara en ökad bränsleförbrukning. 
Detta innebär att på ett åkeri med denna typ av användning av växellådan kan en 
utbildningsinsats fokuserat på fordonskunskap vara en lösning. Chaufförerna på ett åkeri kan 
ha tillräckliga kunskaper i sparsam körning men sakna kunskaper om det specifika fordon de 
framför. För ett åkeri är det därför viktigt att identifiera vilken kunskap som kan hjälpa 
chaufförerna att köra mer sparsamt. Det behöver inte nödvändigtvis vara en renodlad kurs i 
sparsam körning. 

5.9.3. Hastighet 

Telematikleverantören tillhandahöll ytterligare ett exempeldataset. Det visar för en förare i 
fjärrtrafik bland annat total tid, sträcka, bränsleförbrukning, genomsnittlig hastighet, andel tid 
överskriden hastighet (vagnparksbegränsning), antal inbromsningar och antal stopp. Data är 
enligt telematikleverantören hämtade från januari-februari 2013. 
 
Hastighetsbegränsningen i telematiksystemet (satt till 85 km/h) överskreds ca 90,5 h under 
januari-februari 2013. Vid en jämförelse med den totala tiden (ca 255,7 h) innebär det att 
fordonet framfördes över fordonsparksbegräsningen ca 35 % av den totala tiden. Beroende på 
vad ledningen för åkeriet prioriterar (att komma fram snabbt eller att verka för sparsam körning) 
är överskridning av begränsningen antingen bra eller mindre bra. Huruvida chauffören kör 
lagligt eller inte går utifrån dessa data inte att säga eftersom data är aggregerad på dagsnivå. 
Syftet med sparsam körning är att spara bränsle och eftersom en högre hastighet genererar större 
luftmotstånd är hypotesen att lägre hastighet också sparar bränsle. Dock kvarstår den största 
utmaningen med exempeldata som telematikleverantören har levererat. Data är så pass 
aggregerad att några slutsatser om huruvida hastigheten påverkar bränsleförbrukningen inte går 
att göra. En medelhastighet på drygt 70 km/h motsvarar en bränsleförbrukning på ca 46-57 l/100 
km. Som jämförelse ur befintlig exempeldata motsvarar en medelhastighet på drygt 80 km/h en 
bränsleförbrukning på ca 43-47 l/100 km. En högre medelhastighet kan alltså innebära en lägre 
bränsleförbrukning. Att tolka dessa exempeldata på detta sätt kan vara förrädiskt. Det fordon 
som framförts med en högre medelhastighet kan både varit lättare lastad och framförts i en 
annorlunda trafikmiljö. 
 
Däremot kan den satta vagnparksbegränsningen på 70 km/h diskuteras. Ett fordon i fjärrtrafik 
framförs ofta på motorväg eller motortrafikled där det är tillåtet att framföra en tung lastbil i 90 
km/h (80 km/h med släp). Det kan då få andra konsekvenser när ett fordon framförs alltför sakta 
i förhållande till övrig trafik. 

5.9.4. Antal start/stopp 

Antalet start/stopp, alltså ett stillastående fordon mer än ett visst antal sekunder (inställd av 
telematikleverantör eller åkeri), antas variera kraftigt beroende på trafikintensitet. En 
distributionsbil i en storstad har betydligt fler start/stopp än en fjärrtrafiksbil. Detta på grund av 
lastning och lossning men även på grund av trafikintensitet. Att chaufförerna skulle mätas med 
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hjälp av antalet start/stopp verkade redan innan en eventuell igångsättning vara kontroversiellt 
eftersom trafiken skiljer sig åt mellan olika regioner och arbetsuppgifter. 
 
Det exempeldataset som återfinns i Tabell 3 innehåller enbart fordon som gått i fjärrtrafik. 
Utmärkande för dessa fordon är en hög medelhastighet (< 70 km/h) och lågt antal stopp per 100 
km. Däremot går det inte utifrån givet dataset att dra några slutsatser kring hur 
bränsleförbrukningen påverkas av antalet start och stopp. En rutt med 1 stopp per 100 km kan 
ha en högre bränsleförbrukning (ca 57 l/100 km) än en rutt med 16 stopp per 100 km (ca 55,5 
l/100 km). 
 

Tabell 3. Exempeldataset hastighet, bränsleförbrukning och inbromsningar eller stopp från 
fordonsleverantören. Fordonen redovisade nedan tillhör Transportföretagets Åkeri. 

Datum 
Fordons-
nummer 
(fiktivt) 

Total tid 
(h) 

Total 
sträcka 
(km) 

Totalt 
bränsle 

(l) 

Bränsle 
(l/100 km) 

Hastighet 
(km/h) 

Inbroms-
ningar 

(antal/100 
km) 

Antal stopp 
(antal/100 

km) 

2013-01-02 1 06:57 491,78 273,5 55,61 75,48 37 1 

2013-01-08 17 04:36 290,56 150,62 51,84 75,58 38 3 

2013-01-09 11 02:01 141,83 56,85 40,08 76,97 32 5 

2013-01-09 1 03:57 257,07 119 46,29 76,97 38 5 

2013-01-10 3 03:24 154,06 85,57 55,54 73,19 63 16 

2013-01-10 10 02:05 140,72 69,89 49,67 73,9 21 1 

2013-01-10 6 04:21 283,15 136,5 48,21 75,09 37 2 

2013-01-10 1 00:43 38,45 21,5 55,92 74,82 60 3 

2013-01-11 7 02:27 152,42 82 53,8 76,99 33 1 

2013-01-11 1 04:31 288,6 159 55,09 74,61 22 3 

2013-01-12 7 02:05 135,53 67,5 49,8 75,95 25 5 

2013-01-14 6 07:00 431,81 248 57,43 71,8 37 1 

2013-01-15 10 05:15 353,11 165,91 46,99 80,1 54 0 

2013-01-15 6 02:21 183,24 93 50,75 78,44 13 1 

2013-01-16 10 03:38 268,05 122,94 45,86 78,29 32 2 

2013-01-17 13 05:42 324,52 173,74 53,54 74,5 44 1 

2013-01-18 3 05:49 378,42 183,14 48,4 76,28 63 1 

2013-01-18 13 04:05 304,18 154,27 50,72 74,81 38 1 

2013-01-19 3 03:03 238,82 103,43 43,31 80,42 33 1 

2013-01-21 10 04:00 279,19 134,86 48,3 79,17 42 0 

2013-01-21 12 04:45 303,53 138,6 45,66 71,91 59 4 

2013-01-22 10 00:07 6,87 2,52 36,68 66,84 58 15 

5.9.5. Fordonets skick/utformning samt lastad vikt 

Utformning av fordon som tillhör Transportföretagets Åkeri skiljer sig en del åt beroende på 
uppdrag. Fordonen är ofta optimerade (läs: i en viss utsträckning anpassade) för till exempel 
fjärr- eller distributionstrafik.  
 
Det är inte ovanligt att fordon som tillhör Transportföretagets Åkeri är utrustade med någon 
slags aggregat. Till exempel är det värme-, kyl- eller frysaggregat som antingen kan ta bränsle 
från egen bränsletank eller från den bränsletank som är gemensam med fordonets huvudmotor. 
Under arbetet blev det inte full klarlagt om ett aggregat kan vara i drift utan att motorn är igång. 
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Om motorn måste vara igång kan det förklara en del av tomgångskörningen, till exempel vid en 
rast för chauffören enligt krav om kör- och vilotider. Leverantörer av telematiksystem påpekar 
dock att enbart den bränslemängd som går genom huvudmotorn tas med i förbrukningen vid 
tomgångskörning. Telematiksystem finns vidare beskrivna i kapitel 3.11 Telematiksystem. 
 
Det går på olika sätt modifiera fordon, exempelvis med luftriktande spoilers, som gör att 
fordonen kan se olika ut även om de är av samma modell. Eftersom chauffören inte i större 
utsträckning själv får påverka utseendet på fordonen som tillhör Transportföretagets åkeri 
lämnas denna faktor utanför detta examensarbete. Vidare är hypotesen att underhållet av 
respektive fordon är viktigt för att förklara skillnader i bränsleförbrukning mellan fordon. Dock 
har också underhållet av fordonen lämnats utanför examensarbetet. 
 

5.9.6. Omgivande faktorer 

Utifrån exempeldataset från fordons-/telematikleverantör genomfördes ett försök att fånga upp 
påverkan från omgivningen. Det har då handlat om väder (temperatur, vind, etc.), topografi och 
trafikintensitet.  
 
Eftersom temperatur sägs ha en inverkan på bränsleförbrukningen (luftmotstånd beroende på 
viskositet, väglag, etc.) undersöktes om bränsleförbrukningen hos ett specifikt fordon kunde 
kopplas till omgivande temperatur. Medeldygnstemperatur från två platser i Umeå (Umeå 
Flygplats och Umeå Universitet) jämfördes för att titta på eventuella lokala avvikelser. Platserna 
är belägna på ca 3 km avstånd från varandra, men det skiljer sig vissa dagar stort i temperatur. 
Bland annat har flygplatsen en medeldygnstemperatur runt -19°C medan universitetet har en 
medeldygnstemperatur på runt -12°C den 12-14 januari 2013, se Figur 4. Att det alltså på två 
så pass närbelägna platser skiljer sig så pass mycket i temperatur begränsar vilka slutsatser som 
kan dras genom temperaturmätningar på fasta punkter. Ett fordon i fjärrtrafik som rör sig 60-65 
mil per dag kommer utsättas för många lokala temperaturföreteelser.  
 
Det fordon som är redovisat med genomsnittsförbruk i Figur 4 utgår från Umeå. Dock är andra 
viktiga parametrar okända. Med given data finns ingen information om till exempel lastad vikt. 
Det finns heller ingen information om var fordonet har rört sig. Det kan i extremfallet vara så 
att fordonet inte rört sig i Umeå alls även om det är där temperaturdata är taget ifrån. Eftersom 
det heller inte går att dra ett samband mellan temperatur och förbrukning kan bara konstateras 
att ytterligare mätningar bör läggas till. Alternativt bör tillvägagångssättet för att samla in data 
förändras. Den omgivande temperaturen bör mätas och loggas i fordonets närhet. Till exempel 
genom en termometer monterad på fordonet för att få tillförlitlig data. 
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Figur 4. Dygnsmedeltemperatur vid Umeå flygplats (SMHI) samt bränsleförbrukning (l/100 km) för ett 
specifikt fordon under perioden 1 januari 2013 till och med 31 januari 2013. 

 
Av egen empirisk erfarenhet som förare på motorcykel, personbil och större stridsfordon har 
kunnat konstateras att vind har en påverkan på hur fordonet uppträder. Hypotesen är att det bör 
vara sant både i sidled och längdled och därmed påverka bränsleförbrukningen. Eftersom data 
saknas för till exempel vindhastighet och riktning går det heller inte att räkna på effekten av 
vind. Fordonets utformning (förmåga att fånga vind) är något som en djupare studie måste ta 
hänsyn till. 
 
Ytterligare omgivande faktorer som inte har kunnat analyseras är topografi och trafikintensitet. 
För att förflytta en stor massa uppför en backe krävs mer bränsle än att förflytta en massa längs 
en plan mark, förutsatt att allt annat är lika. Ett fordon på Transportföretagets Åkeri kan röra 
sig över stora delar av Sverige. Detta innebär att ett enskilt fordon kan framföras i områden med 
vitt skild typ av topografi under samma dag eller under olika dagar. Arbetet med sparsam 
körning har också rest frågor om hur trafikintensiteten ska behandlas. Antal start och stopp ökar 
på en sträcka med till exempel kö (jämför eftermiddagstrafik i Stockholm med natt i Norrlands 
inland) under fjärrtrafik. Hur korrelerar till exempel trafikintensiteten med antal start/stopp. 
Oavsett så saknas data för att avgöra hur mycket trafikintensiteten påverkar 
bränsleförbrukningen, men framförallt hur trafikintensiteten påverkar förarens sätt att framföra 
fordonet. 
 
Företrädare (säljare) av telematiksystem hävdar att just deras typ av system/programvara tar 
hänsyn till omgivande faktorer i beräkningen av hur effektivt förarna presterar. Till exempel 
om en förare har en rutt med en lång backe och en annan förare har en helt plan rutt så ska 
effekten av backen rensas bort. De båda rutterna ska då vara helt jämförbara med varandra. Det 
har dock inte presenterats några beräkningar eller annat som stödjer företrädarnas påståenden.  
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6. Kvalitativ analys av litteratur, intervjuer samt pilotstudie 
Kapitlet består av den analys som genomförts på data insamlad i de tidigare delarna av examensarbetet. 

6.1. Inledning till den kvalitativa analysen 

I analysfasen jämförs data från litteratur, intervjuer och pilotstudie för att hitta likheter och 
skillnader. Eftersom en editerande metod har använts är de underkapitel presenterade nedan att 
jämföra med funna kategorier att utgå ifrån när data analyseras. 

6.2.  Vad innebär sparsam körning? 

Begreppet sparsam körning tenderar till att i både litteraturen och praktiken ute på åkerier vara 
ett begrepp för de aktiviteter chauffören själv kan vidta för att minska bränsleförbrukningen, se 
bland annat Beusen o.a. (2009) och Barkenbus (2010). De båda företrädarna för åkeriet som 
intervjuades i samband med examensarbetet svarar också de med åtgärder och uppföljningar 
som direkt har med chaufförens körsätt att göra. Äldre rapporter, som McKinnon o.a. (1993), 
involverar i högre grad aktiviteter som t.ex. konsolidering och ruttoptimering. Det verkar dock 
finnas en trend att fokusera mer på chauffören än yttre faktorer i samband med sparsam körning. 
Aktiviteter som chauffören inte kan påverka antas tas upp i taktiska och strategiska aktiviteter 
som andra bränslesparande åtgärder. Slutsatsen blir alltså att begreppet sparsam körning 
följaktligen ska sammanfatta de åtgärder som den individuella chauffören kan vidta för att sänka 
bränsleförbrukningen. För att möjliggöra dessa aktiviteter krävs dock teknik, uppföljning och 
feedback till chauffören från åkeriets sida.  
 
Rapporter från tidigare studie (McKinnon o.a. (1993)), intervjuade företrädare för åkerier samt 
den studie som genomfördes på Transportföretagets Åkeri visar samstämmigt att det verkar 
finnas en tydlig övertygelse om att det finns potential att sänka bränsleförbrukningen med hjälp 
av sparsam körning. Storleken på besparingen varierar dock kraftigt, framför allt beroende på 
vilken typ av studie som genomförts. Gonder o.a. (2012) konstaterade att körbeteende kunde ha 
så stor inverkan som 30-40 % högre bränsleförbrukning för personbilar för ytterligheterna mest 
och minst aggressiv körstil. Studier på tyngre fordon tyder dock på resultat som ligger i 
intervallet 2-11 %. Detta är också i linje med vad Transportföretaget förväntar sig med uppgivna 
6-8 %. Vidare visar också den studie som genomförts på Transportföretagets Åkeri att det finns 
potential på områden som t.ex. tomgångskörning, växellåda och hastighet. 

6.3. Utmaningar med strukturen på åkeribranschen i Sverige och Europa 

Att typen av trafik har en avgörande roll i hur ett bolag kan gå tillväga för att minska sin 
bränsleförbrukning stod klart efter ganska kort period in i pilotstudien. Att helt sluta transportera 
gods skulle ha en dramatisk effekt på både bränsleförbrukning, oavsett trafiktyp. Detta skulle 
också ha en dramatisk och tillintetgörande effekt på transportören med kunder som då inte kan 
förflytta gods och hantera resterande delar av sin industri/vardag. Nyckeln för en transportör är 
alltså inte att sluta köra utan att istället köra smart och effektivt. 
 
Under examensarbetet framkom i intervjuer med andra åkerier att åkerier baserade i Sverige 
ofta är betydligt mindre än deras europeiska motsvarigheter. Åkerierna har då mindre 
handlingskraft gentemot till exempel fordons- och telematikleverantörer. En fördel kan dock 
vara att ett projekt i sparsam körning kan vara lättare att genomföra med färre antal fordon och 
chaufförer än på ett stort åkeri. 
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En av de mest avgörande upptäckterna var att det inte finns några definierade bränslecykler för 
tung trafik. Det beskriver framför allt Trafikverket (2012). Det finns alltså inget standardiserat 
sätt att mäta bränsleförbrukning på för tunga fordon. Att tolka och presentera 
bränsleförbrukningsdata är alltså i högsta grad upp till telematikleverantören eller 
fordonsleverantören själv. Följaktligen riskerar också en mätning av sparsam körning bli 
godtycklig och att resultaten från olika åkerier ej är direkt jämförbara med varandra. Det verkar 
alltså finnas ett strukturellt problem i den tunga fordonsbranschen med många kommersiella 
intressen. Vidare framkom i intervjuerna att åkerierna också vill använda bränsleförbrukning 
som ett försäljnings- och miljöargument gentemot bland annat kunder vilket innebär att åkerier 
också kan ha invändningar mot att dela all data publikt. 
 
I den praktiska studien framkom att chaufförers fackförbund har synpunkter på om och hur data 
som samlas in får användas. En överenskommelse om användning av telematik för att kunna 
coacha enskilda chaufförer är ett måste. Den personliga integriteten för chauffören måste 
värnas. Det som går att diskutera är i vilken typ av data som ska användas i syfte att göra 
verksamheten mer effektiv. Telematiksystem möjliggör som mycket mer än att bara samla in 
bränsleförbrukningsdata, vilket kan vara äventyrligt ur ett integritetsperspektiv. Vidare har 
också myndigheter i Sverige (se Datainspektionen (2013)) synpunkter på hur elektroniska 
personuppgifter ska behandlas. 
 
Strukturella problem står alltså i vägen för att kunna mäta effekter av sparsam körning i tung 
trafik jämfört med personbilar. Utmaningar finns på alla nivåer, från chaufför vidare till åkeri, 
transportföretag, fackförbund, fordonstillverkare och myndigheter.  

6.4. Insamling av data / kvantitativ modell 

Med bakgrund i de strukturella utmaningar beskrivna ovan lämnar också tillgänglig data en del 
att önska om en kvantitativ modell ska byggas.  
  Det finns ingen modell för att jämföra insamlade dataset med varandra. Standard för att 

mäta sparsam körning eller bränsleförbrukning för tung trafik saknas. Körcykler är inte 
definierade vilket gör att fordonstillverkarnas data inte går att jämföra med varandra. 

 
Att komma fram till vilka data som behövs är därför inte enkelt. Då en gemensam modell saknas 
är heller inte alla faktorer som påverkar bränsleförbrukningen explicit listade. 
  Telematiksystemen har oftast en kommersiell inriktning och vill erbjuda enkelhet för 

chaufförer och åkeriledning när sparsam körning ska mätas. Relativt spritt är att mäta 
till exempel index för hur bra en chaufför presterar. Detta index är då enligt 
telematikleverantören redan rensat från till exempel väder och lastad vikt. Att utifrån 
dessa data exakt mäta sparsam körning genom att konstruera en egen modell är inte 
möjligt. Data är ofta inte mer detaljerade än per kalenderdag. 

 
En lösning är att genomföra en egen datainsamling på ett eget fordon. Om ett fordon funnits 
tillgängligt för tester kan också vissa faktorer isoleras och därefter exkluderas alternativt 
inkluderas i en kommande modell för bränsleförbrukning. Exempel på data som saknats vid 
genomförandet av detta arbete är temperatur på platsen fordonet befunnit sig på vid varje given 
tidpunkt, lastad vikt, samt typ av trafik (motorväg, stadsgata, etc.). Ett alternativ är alltså att 
inleda tester med egen lastbil, förutsatt att data kan samlas in och tolkas. Givet är att data inte 
kan aggregeras på samma sätt som idag (dygnsnivå). Vidare måste också insamlade data från 
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respektive sensor som finns på ett fordon brytas ner tillräckligt. Det kan till och med krävas att 
inga data från två eller fler olika sensorer ska aggregeras.  
  Datainspektionen (2013) kräver särskild behandling av personuppgifter. Detta innebär 

att en överenskommelse eller policy om användning av telematiksystem måste finnas 
på plats mellan företag, fackförbund och i förlängningen även chauffören. 

 
En överenskommelse kan ta tid att få på plats, särskilt om parterna står långt ifrån varandra 
gällande användningsområde för telematiksystem och relaterad data. Det kan inte stressas nog 
att ett transportföretag/åkeri måste ta höjd för den tid det tar att förhandla fram en bra lösning. 
Viktigt för ett transportföretag är att också ta höjd för andra funktioner i telematiksystemen som 
kan komma att användas i framtiden för att underlätta administration eller trafikledning. 
 
Projektet CleanTruck vilket genomfördes i Stockholm, presenterad i Österlund (2014) med 
avslut så sent som 2014 pekar på att information om bränsleförbrukning går fram till 
chaufförerna. Däremot går denna information inte fram till åkerierna. Förmodligen upplevde 
projektet CleanTruck samma typ av utmaningar som detta examensarbete. Chaufförerna blir 
presenterade aggregerad kvantitativ data, kanske till och med index över prestation, medan 
någon bra data för åkerierna att analysera finns inte tillgänglig. CleanTruck konstaterar att det 
förmodligen finns mer potential i sparsam körning, men denna potential går inte att utnyttja på 
grund av dålig data. 

6.5. Feedback samt förarträning/coachning/uppstart 

Två olika sätt att ge feedback till chauffören definierades i kapitel 3.7 Vikten av feedback, 
taktisk och strategisk enligt Gonder o.a. (2012). Taktisk feedback presenteras ögonblickligen 
till chauffören på plats i lastbilshytten medan strategisk feedback presenteras efter själva 
körningen är genomförd. I studien av Wåhlberg (2007) på Gamla Uppsala Buss sänkte 
chaufförer som hade taktisk feedback bränsleförbrukningen betydligt mer än chaufförer som 
inte hade taktisk feedback. Transportföretaget hävdar dock i den praktiska studien att detta kan 
verka som distraktion och förespråkar strategisk feedback. Det står dock klart att någon typ av 
feedback måste chaufförerna ha, frågan är i vilken form denna feedback ska komma i. Det kan 
mycket väl vara så att ett åkeri som har chaufförer vilka återvänder till samma utgångspunkt 
varje dag är lättare att samla upp och coacha med strategisk feedback, till en pappersutskrift, 
som kan diskuteras tillsammans med coachen. Ett åkeri med chaufförer som sällan eller 
oregelbundet kommer tillbaka till utgångspunkten kan däremot i större grad dra nytta av taktiskt 
feedback för att minska administration i coachning för sparsam körning. Hur feedback på 
chaufförernas prestation ska presenteras är också en kostnadsfråga då varje lösning kräver mer 
eller mindre administration och eventuellt också kostnader för teknik/mjukvara. 
 
Flera olika parter nämner tävlingsmoment som en viktig del av sparsam körning. Till exempel 
på åkeriet som helhet, mellan två chaufförer eller för en enskild chaufför att förbättra sig enligt 
ett satt mål. Ofta har tävlingsmomenten kopplingar till belöningar i form av bonus eller gåvor 
från åkeriets sida till den/de chaufförer som presterar bäst eller enligt uppsatta mål. Både i 
litteraturen, se McKinnon o.a. (1993), samt i intervjuer med både Åkeri 1 och Åkeri 2 nämns 
tävlingar i olika former för att främja sparsam körning. Resultatet av dessa tävlingar är dock 
svårt att kvantifiera. Vidare kan fackförbund ha synpunkter på individuella tävlingsmoment 
vilket innebär att åkerier och transportföretag får vara försiktiga vid utformningen av incitament 
i tävlingsform. 
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Effekten av utbildning i sparsam körning för chaufförer är i litteraturen tvetydig. 
Undersökningar genomförda i England, se McKinnon o.a. (1993), och USA, se Beusen o.a. 
(2009), på lastbilschaufförer respektive personbilsförare visar en långsiktig effekt på runt 6 % 
i minskad bränsleförbrukning. Däremot tenderar förare att falla tillbaka till sin gamla körstil. 
Vissa förare behöver också mer repetitiv utbildning än andra för att kunna fortsätta köra 
sparsamt. Den studien som genomfördes på Gamla Uppsala Buss av Wåhlberg (2007) visade 
dock att skillnaden mellan de chaufförer som fått utbildning i sparsam körning och de chaufförer 
som inte fått utbildning i sparsam körning var i princip obefintlig. En hypotes om skillnader 
mellan dessa tre studier är att i den svenska kursplanen för tungt lastbilskörkort ingår sparsam 
körning. Detta gör att mer utbildning i sparsam körning för chaufförer på ett svenskt åkeri kan 
vara redundant. Vid intervjun med Åkeri 2 framkom också att utbildning genomfördes som 
punktinsatser där coachen ansåg att det fanns behov.  
 
Coachning av chaufförer kan konstateras vara ett viktigt moment vid sparsam körning på ett 
åkeri. Bland annat påpekade den intervjuade coachen på Åkeri 1 att en kort period utan 
coachning snabbt märktes på resultatet. Ett arbete med sparsam körning är inte en 
engångsföreteelse utan ska vara en metod för att hela tiden minimera bränsleförbrukningen. 
Åkeri 2 arbetar på liknande sätt och försöker hitta de chaufförer som sticker ut och där göra 
punktinsatser. För att coachningen ska vara framgångsrik krävs att det underlag som finns 
upplevs vara rättvisande, både ur coachens och ur chaufförens perspektiv. Vidare hävdar 
Transportföretaget att coachning bör ske på chaufförens villkor i en miljö där hon/han känner 
sig bekväm, till exempel i lastbilshytten istället för på ett kontor. I litteraturen, se Harvey o.a. 
(2013) samt Barkenbus (2010), trycks också på det faktum att om ett företag ska kunna ta vara 
på långsiktiga effekter av sparsam körning måste medvetenheten bland chaufförerna hållas 
uppe, bland annat genom coachning. 

6.5.1. Att välja telematiksystem 

Innan telematiksystemen blev tillräckligt väl utvecklade användes papper och penna vid 
insamling av bränsleförbrukningsdata. Det innebar enligt Wåhlberg (2007) en hög 
aggregeringsnivå som hade stora begränsningar vid användning på individnivå. Modern 
telematik möjliggör mycket mer i termer av uppföljning av fordon och individer. Telematik har 
fler användningsområden inom branschen för godstransporter än just bara sparsam körning. Det 
handlar om att kunna effektivisera ett åkeris hela fordonsflotta, att minska den administrativa 
bördan samt skapa en säkrare arbetsmiljö för sina chaufförer. Det finns alltså många incitament 
till att införa och börja använda telematik. Dessa möjligheter måste också beaktas i valet av 
system; vad vill ett specifikt åkeri ha för nytta av systemet? För att inte begränsa framtida 
möjligheter måste också ett system som har rätt funktioner (relativt verksamheten) att användas. 
Möjligheterna med ett telematiksystem är långt mycket större än bara sparsam körning. Ett 
telematiksystem kan användas till exempel för att underlätta vid moment som trafikledning, 
säkerhet för chaufförer, fordonsstatus/-underhåll samt myndighetskrav vid uppföljning av kör- 
och vilotider. Fyra huvudsakliga punkter identifierades för vad ett åkeri bör ta hänsyn till vad 
gäller val av telematiksystem. 
  Vilka funktioner är intressanta för åkeriet, både nu och i framtiden?  På vilket sätt presenteras informationen för förare och coach?  Vilka kostnader finns som är relaterade till hårdvara och abonnemang?  Vilka möjligheter finns till integration med andra system? 
 
Vidare innebär ett telematiksystem kostnader som måste ställas i relation till det förväntade 
utfallet av både sparsam körning och andra aktiviteter som kan utnyttja telematik i fordonen. 



49 
 

Ett telematiksystem är oftast förknippat med tre olika kostnader. Den första kostnaden är fysisk 
installation av teknik i fordonen (om inte sådan teknik finns installerad). Den andra kostnaden 
är abonnemangsavgift eller liknande till leverantören av telematiksystem för att kunna nyttja 
data som samlas in från fordonen. Den tredje kostnaden är förknippad med den tid som ett åkeri 
behöver lägga på administration av systemet, till exempel uppföljning av fordon eller chaufförer 
samt att hålla register över fordon och chaufförer uppdaterade. 
 
Begränsningar i dagens telematiksystem är oftast rent tekniska. Leverantörer av 
telematiksystem aggregerar data i både tekniska termer (vikt, temperatur, bränsleförbrukning, 
etc.) och i tid (dygnsvis, veckovis, etc.). Denna aggregering skapar då inte möjlighet för ett 
åkeri att bygga en kvantitativ modell som rättvist kan ge svar på hur sparsamt fordon vid åkeriet 
framförs. 

6.6. Attityder till sparsam körning 

Eftersom detta examensarbete inte praktiskt berörde chaufförernas attityder härstammar det 
mesta av de insamlade data som presenterats ur litteraturen. Förvånansvärt många studier 
angående attityder till sparsam körning har genomförts, framför allt i USA med studien av 
Barkenbus (2010). Dock berör de flesta privatbilister och är förknippade med andra värden än 
de som yrkeschaufförer värderar högst. Det handlar för en privatbilist om en känsla av frihet 
och bekvämlighet där alternativen är att köra mer sparsamt, kanske genom en bränslesnål bil, 
eller att välja kollektivtrafik istället för egen bil. 
 
Enligt Harvey o.a. (2013) verkar yrkestrafikanterna vara mer ovilliga att ta till sig sparsam 
körning än privatbilister. Det kan dels bero på att man som chaufför i större utsträckning blundar 
för miljöpåverkan eller sällar sig till de som ifrågasätter den globala uppvärmningen. Det kan 
också bero på att yrkeschaufförerna till skillnad från privatbilister saknar ekonomiska 
incitament. Att inte köra sparsamt märks på Transportföretagets konto, men det blir ingen 
omedelbar effekt för chauffören. Vidare är transport på väg chaufförens levebröd vilket också 
ur chaufförens perspektiv kan rättfärdiga den påverkan på miljön som tunga transporter har. 
 
Vad de båda grupperna har gemensamt är att det krävs någon form av incitament eller intresse 
kring sparsam körning för att effekten av sparsam körning skall vara långsiktigt beständig. Det 
finns yrkeschaufförer som är intresserade av sparsam körning eller teknik runt sparsam körning. 
Exempel på detta är kunskapen som spred sig på Gamla Uppsala Buss där chaufförer som inte 
fick utbildning började prestera lika bra som de som fick utbildning enligt Wåhlberg (2007). 
Vidare finns också exemplet med den chauffören på Transportföretagets Åkeri som kontaktade 
projektet för att ta reda på mer om den teknik som användes. Nyheter, kunskaper och intresset 
sprids och odlas alltså genom företaget. Det finns också exempel på ovilja att ta till sig den nya 
tekniken. Framför allt vittnar respondenterna från Åkeri 1 och Åkeri 2 om chaufförer som varit 
negativt inställda till sparsam körning och/eller teknik kopplad till detta. Åkeri 2 satte upp listor 
så att chaufförerna kunde se hur de presterade gentemot åkeriet som helhet och gentemot andra 
chaufförer. På så sätt kan det skapas sociala incitament för sparsam körning. En chaufför som 
presterar bra blir då också uppmärksammad av ledning och kollegor. 
 
När det gäller motivation hos chaufförerna verkar den största utmaningen enligt intervjuerna 
med Åkeri 1 och Åkeri 2 vara att på ett bra och trovärdigt sätt åskådliggöra vad chauffören 
åstadkommer. Till exempel genom ett kvantitativt mått för att chauffören själv ska kunna se 
och värdera effekten av sparsam körning. 
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7. Rekommendationer för arbete med sparsam körning 
Ur datainsamlingen med efterföljande kvalitativa analys identifierades ett antal punkter som ska tas 
hänsyn till vid ett arbete med sparsam körning på ett åkeri. Punkterna presenteras som generella 
rekommendationer i detta kapitel som ett resultat av arbetet och är riktat till ett godtyckligt åkeri i 
Sverige. 

7.1. Bakgrund, förutsättningar och förväntat utfall av sparsam körning 

Av den totala kostnadsbasen för ett åkeri stod bränsleutgifter för i medeltal ca 17 % i början av 
90-talet. Andelen har tills idag stigit och bränsleutgifterna återfinns idag som 25-30 % av den 
totala kostnadsbasen. Teknikutvecklingen har kommit långt och varje teknisk förbättring av 
fordonen kostar relativt mycket. Därför har mer och mer fokus lagts på sparsam körning där 
chauffören blir den nyckelspelare som kan med relativt små medel åstadkomma en signifikant 
bränslebesparing. Med en realistisk minskning av bränsleförbrukningen med ca 6 % kan 
sparsam körning innebära stora kostnadsbesparingar som framför allt gynnar åkeriet. Men det 
gynnar också i förlängningen även chauffören genom ett mer konkurrenskraftigt åkeri som kan 
erbjuda sina kunder en kostnadseffektiv transport och därmed också erbjuda arbetstillfällen åt 
chaufförer. Sparsam körning är viktigt för ett åkeri som ett verktyg för åkeriet att minska sin 
kostnadsbas. 
 
Definitionen av sparsam körning skiljer sig något åt beroende på vem som definierar begreppet. 
I kapitel 3.2. återfinns viktiga punkter från olika källor som generellt beskriver vilka punkter i 
chaufförens körbeteende som påverkar bränsleförbrukningen. Bland annat ska en chaufför inte 
köra fortare än nödvändigt, undvika onödiga stopp, använda växellådan på rätt sätt och inte 
tomgångsköra fordonet. Sparsam körning är idag en del av den svenska körkortsutbildningen 
och är också en del av den återkommande utbildningen för yrkeschaufförer. Det innebär att 
kunskaper i sparsam körning rimligtvis redan finns i stor utsträckning hos chaufförer på svenska 
åkerier. Inställningen gentemot sparsam körning hos chaufförer varierar dock, allt från direkt 
negativt till mycket positivt. 
 
De identifierade strukturella utmaningarna ett åkeri måste ta hänsyn till är av varierande 
dignitet. För det första ska ett åkeri värna om chaufförernas personliga integritet. Data ska 
behandlas enligt de krav som Datainspektionen har satt upp. Förutom chaufförerna är också 
fackförbund involverade i frågor om telematik på ett åkeri då fackförbunden företräder 
chaufförerna och värnar deras intressen. Ett åkeri som arbetar med sparsam körning med hjälp 
av telematiksystem måste alltså på något sätt ha en överenskommelse med berörda fackförbund, 
till exempel genom en telematikpolicy. Denna policy bör rimligtvis innehålla punkter beskrivna 
i kapitel 3.11.1. på ett sätt som både chaufförer, fackförbund och åkeri är bekväma med. 

7.2. Roller och ansvarsfördelning i projektet sparsam körning 

För att på ett tydligt sätt redogöra för ansvar och förväntningar på individer och företag som 
arbetar med sparsam körning har ett antal roller definierats.  

7.2.1. Chaufförens roll 

Chauffören är den viktigaste spelaren i ett arbete med sparsam körning på ett åkeri. Utan 
motiverade chaufförer faller hela konceptet med sparsam körning. Utmaningarna för en 
chaufför är att framföra ett tungt fordon sparsamt och samtidigt undvika att falla tillbaka i 
gammalt körbeteende. Både intervjuer och litteratur pekar mot att feedback i någon form är 
viktigt för en chaufför. Det är därför viktigt för coach/åkeri att ge nödvändig feedback till 
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chauffören på ett bra sätt och också kunna ställa krav på chauffören att ta till sig information 
och reflektera över sitt körbeteende. 

7.2.2. Coach 

Coach är den person som har direkt kontakt med chauffören genom frekventa möten mellan 
coach och chaufför. Vid mötet (i en miljö på förarens villkor, t ex lastbilshytten) presenterar 
coachen hur föraren presterar och för en diskussion om hur det går att förbättra resultatet. 
Coachen bör rapportera all tid nedlagd i projektet, till exempel coachningstillfällen och 
aktiviteter som uppstart och informationsmöten. Syftet är att åkeriet ska ha möjligheten att ställa 
kostnaden för coachernas och chaufförernas tid gentemot förväntat eller faktiskt utfall av 
sparsam körning. Coachen är också den resurs som bör planera och samordna praktiska 
aktiviteter i projektet, till exempel uppstart och informationsmöten. För coachen kan det också 
vara värdefullt att skapa sig ett nätverk med andra coacher inom sparsam körning. Detta nätverk 
kan hjälpa coachen att hantera utmaningar som dyker upp i arbetet med sparsam körning på ett 
åkeri. Identifierade aktiviteter som en coach lämpligen kan genomföra listas nedan; 
  Säkerställa att berörda chaufförer tar del av telematikpolicy eller annat framförhandlat 

avtal angående användningen av telematiksystem. Det innebär också ett samarbete med 
fackliga företrädare, till exempel skyddsombud.  Rapportera nedlagt tid på genomförda aktiviteter i projektet sparsam körning.  Ansvara för datainsamling före och efter aktiviteter i projektet för att bestämma utfall.  Samla in ”mjuk” feedback från chaufförer, exempelvis upplevda möjligheter och 
utmaningar.  Genomföra en uppstartsaktivitet med chaufförer. Se även kapitel 7.3.   Genomföra kontinuerliga coachningssamtal med chauffören.  Samordna och eventuellt genomföra chaufförsutbildningar vid behov.  Skapa ett nätverk av och samverka med andra coacher inom sparsam körning.  

 
En plan och ett arbetssätt för coach(er) bör finnas på plats. Exempel på frågeställningar i 
samband med planering och utformning av metoder för en coach kan se ut enligt nedan; 
  Vilken coach ska coacha vilka förare?  Hur ska det första mötet mellan coach och förare gå till?  Hur ska den fortsatta coachningen se ut?  Hur ska arbetet dokumenteras och sammanställning av dokumentation gå till? 

7.2.3. Åkeri och/eller transportföretag 

Beroende på hur åkeri och/eller transportföretag är organiserade så faller nedan ansvar antingen 
på den ena eller andra parten. Åkeri/Transportföretag bör säkerställa att det finns både tekniska 
förutsättningar och även resurser nog för att genomföra ett projekt i sparsam körning. Ett 
telematiksystem måste upphandlas, om inte ett sådan redan finns på plats, samt aktiveras och 
funktionstestas. Vidare bör det ligga på åkeriets/transportföretagets bord att prioritera och 
avgränsa storleken på projektet till en hanterbar nivå i termer av antal ingående förare och 
fordon. 
 
Uppfattningen är att Åkeriet/Transportföretaget ska ha den initiala kontakten med fackförbund 
för att hantera till exempel förhandlingar om en eventuell telematikpolicy eller annan 
överenskommelse om användning av telematik i syfte att genomföra projekt och framtida arbete 
i sparsam körning. 
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Eftersom sparsam körning kan ha en bredare vinning än enbart bränslebesparing bör också ett 
åkeri ta vara på denna möjlighet genom att uppmärksamma både befintliga kunder såsom 
presumtiva kunder till transportföretaget på detta aktiva miljöarbete.  

7.2.4. Projektledare för uppstart 

Innan sparsam körning uppgår i linjearbetet på ett åkeri bör det finnas en resurs på hel- eller 
deltid, beroende på åkeriets storlek, som samordnar praktiska detaljer. Projektledaren bör också 
initialt vara den person som har kontakt med berörda parter, till exempel blivande coacher samt 
telematik- och fordonsleverantörer. Vidare bör projektledaren också ansvara för den initiala 
uppföljningen (inklusive framtagning av bränsleförbrukning innan projektet genomförs) för 
rapportering till åkeri- eller transportföretagsledning. Personalavdelningen hanterar vanligtvis 
personalfrågor, bland annat förhandlingar med fackförbund om exempelvis telematikpolicy. 
Däremot bör projektledaren vara den naturliga länken mellan personalavdelning och projektet 
i sparsam körning och arbeta med; 
  Ta fram detaljerad tidsplan för projektet.  Utarbeta plan för uppstartsmöten med chaufförer samt coachning.  Stötta med struktur (mallar och instruktioner) till coacher och chaufförer.  Inför projektet arbeta ut ett business case med förväntad nedlagd tid och utfall av 

projektet.  Följa upp nedlagd tid och utfall av sparsam körning innan projektet övergår i 
linjearbetet.  Utvärdera fleet management system, utbildningsprogram, coachingprocess samt 
uppföljningsprocess.  Kommunicera framsteg i projektet till bland annat åkeriledning. 

 
Eftersom arbetet med sparsam körning inte har någon bortre tidsgräns ska projektet i sparsam 
körning övergå i traditionellt linjearbetet och bli en dag av de dagliga rutinerna på ett åkeri. 
Projektledaren bör rimligtvis svara för att projektet utformas på ett sådant sätt att en 
överlämning till bland annat chaufförer och coacher fungerar på ett bra sätt. 

7.3. Uppstart, coachning och utbildning 

Vid uppstart är en taktik att välja ut ett mindre gäng förare som ställer sig positiva till tekniken. 
Dessa förare får utgöra en pilotgrupp som i ett första skede coachas och kan agera positiva 
ambassadörer. Därefter fortsätter projektet att starta upp i större skala med en uppstartsaktivitet 
på ett bestämt driftställe eller ett större antal chaufförer. Coacherna tillsammans med 
projektledaren bestämmer datum, tid, plats och agenda (i samarbete med fordons-
/telematikleverantör). Syftet med utbildningen är att förarna ska bli informerade om projektet 
och systemet samt få en positiv känsla kring aktiviteten sparsam körning. 
 
Ett förslag på mall som kan användas vid coachningssamtalet finns i Appendix 1. Denna mall 
ska beskriva nedlagd tid på coachning, hur väl chauffören presterar samt vad chauffören i 
framtiden ska tänka på för att förbättra sitt körbeteende i termer av sparsam körning. Tanken är 
att denna mall ska vara ett stöd för både själva samtalet mellan chaufför och coach samtidigt 
som den ifyllda mallen är ett bra kom-ihåg för chauffören och ger ett stöd för uppföljning från 
åkeriets sida. Viktigt är att coachningen genomförs kontinuerligt för att inte riskera att 
chaufförerna faller tillbaka i sitt gamla körbeteende. I samband med coachningen måste också 
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coachen vara uppmärksam på om det finns ett utbildningsbehov, till exempel på körsätt eller i 
fordonskunskap, i syfte att höja chaufförens kompetens och därmed förmåga att prestera. 
 
Hur informationen ska presenteras till en chaufför beror på vilken typ av telematiksystem ett 
åkeri har valt att använda för sparsam körning. Vissa system kommer som standard med en 
möjlighet för åkeriet att skapa en unik användare på en internetportal för varje anställd chaufför. 
Det innebär att den enskilda chauffören kan själv följa upp hur väl denne presterar genom en 
vanlig dator med internetuppkoppling. Vidare finns det också system som tillåter chaufförer 
och coacher att logga in via sin smartphone och direkt på samma sätt kan se utfallet av dagens, 
veckans eller annan period av körning. Om telematiksystemet inte tillåter en individuell bild för 
varje chaufför kan ett alternativ vara en pappersutskrift av veckans eller månades senaste 
resultat för respektive chaufför. Pappersutskrifterna eller den elektroniska informationen kan 
kombineras med en topplista över chaufförer i syfte att skapa tävlingsanda hos chaufförerna. 
Utmaningen för ett åkeri med chaufförer som inte kommer tillbaka till utgångspunkten varje 
dag eller är av någon anledning utspridda i landet är att pappersutskrifter och topplista kan vara 
svåra att distribuera. Då är det med stor fördel som resultatet kan förmedlas elektroniskt via 
nämnda internetlösningar. 

7.4. Uppföljning och framtida kvantitativ modell för sparsam körning 

Telematiksystem möjliggör insamling av bland annat bränsleförbrukningsdata och är en 
grundförutsättning för ett effektivt arbete med sparsam körning. Jämfört med äldre metoder som 
exempelvis manuell insamling av data med hjälp av papper och penna minskar ett bra 
telematiksystem det administrativa arbetet. Ett telematiksystem ger också en mer exakt bild av 
bränsleförbrukning på fordons- och individnivå vilket möjliggör punktinsatser. Ett åkeri 
behöver också ta ställning till andra funktioner som kan vara intressanta i ett telematiksystem. 
Bland intressanta funktioner kan nämnas fjärravläsning av förarkort, bränslenivålarm och 
trygghetssystem för chauffören. Det finns flera olika leverantörer av telematiksystem, både 
fordonsleverantörer och externa företag. Vilken plattform ett åkeri ska välja blir åkeriets egen 
uppgift att bestämma med utgångspunkt i följande punkter (också presenterade i kapitel 6.4.1.); 
  Vilka funktioner är intressanta för åkeriet, både nu och i framtiden?  På vilket sätt presenteras informationen för förare och coach?  Vilka kostnader finns som är relaterade till hårdvara och abonnemang?  Vilka möjligheter finns till integration med andra system? 
 
Dagens telematiksystem presenterar idag ofta ett index som visar hur pass bra en chaufför 
presterar. Detta index står i relation till hur väl telematik- eller fordonsleverantören tycker att 
chaufförer uppfyller mål i sparsam körning. Att arbeta med dessa index är förmodligen ett bra 
angreppssätt eftersom resultatet som presenteras till chaufför och coach är rensat från andra 
faktorer som påverkar bränsleförbrukningen. Som tidigare projekt i sparsam körning visat går 
informationen fram till chauffören som på så sätt kan förbättra sitt körbeteende. 
 
Det saknas idag definierade körcykler för tunga fordon vilket gör att bränsleförbrukningsdata 
inte är jämförbar om den kommer från olika källor med olika förutsättningar. En transparent 
modell för att beräkna resultatet av sparsam körning finns inte att tillgå idag. Ett alternativ till 
att grovt uppskatta effekten av sparsam körning på ett åkeri är för åkeriet/transportföretaget att 
bygga en egen modell. Denna modell bör i så fall ta hänsyn till bland annat följande faktorer; 
  Tomgångskörning 
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 Hastighet  Fordonsekipagets vikt  Fordonsekipagets utformning  Topografi  Klimat/temperatur  Acceleration och retardation 
 
Uppföljningen ska utformas på ett sådant sätt att den blir rättvisande för både chaufförer, 
coacher och åkeri. Undersökta telematiksystem översätter idag chaufförens prestation till ett 
index, exempelvis på en skala 1-100, vilket ska korrelera till hur sparsamt en chaufför framför 
fordonet under givna förutsättningar. Att på sådant sätt åskådliggöra för chauffören hur väl 
denne presterar verkar vara ett effektivt sätt att minska bränsleförbrukningen. Men för åkeriet 
krävs en annan typ av uppföljning, gärna i termer av kronor och ören i syfte att kunna räkna 
hem en investering i telematiksystem och projekt/linjearbete med sparsam körning. 
Utmaningarna kring att arbeta fram en kvantitativ modell är idag starkt kopplat till de 
strukturella utmaningarna i åkeribranschen beskrivna i kapitel 7.1. 
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8. Diskussion och slutsats samt fortsatt arbete 
I detta kapitel presenteras diskussion angående studiens viktigaste resultat, resultatets styrkor och 
svagheter samt diskussion kring i vilka riktningar fortsatt arbete borde ske utifrån den kunskap 
författaren samlat på sig under examensarbetet. 

8.1. Studiens viktigaste resultat 

Nedan sammanfattas och diskuteras kort studiens viktigaste resultat. För det första går det 
konstatera att pengar finns att spara genom att framföra fordon sparsamt. För det andra så måste 
ett åkeri ha möjlighet till uppföljning, dels för att följa upp investeringar men även för att ge 
feedback till sina chaufförer. För det tredje är det viktigt att nyckelspelaren, chauffören, är 
motiverad och känner förtroende för åkeriet i syfte att göra ett bra jobb. 

8.1.1. Det finns bränsle (pengar) att spara 

Med de resultat som den praktiska studien gav samt de intervjuer som genomfördes med 
företrädare för andra åkerier går det att konstatera att det finns bränsle, och därmed pengar, att 
spara för svenska åkerier. Detta ligger också i linje med vad tidigare studier visar. Även utan en 
detaljerad modell för uppföljning gick det snabbt att konstatera besparingspotential på 
Transportföretagets Åkeri där den praktiska studien genomfördes. Exakt hur stor denna 
potential är går det med denna studie inte att säga. Denna slutsats är viktig framför allt för 
åkerier, det finns potential i sparsam körning och därmed pengar att spara. Sänkta kostnader ger 
en konkurrensfördel samtidigt som åkeriet kan visa på ett miljöarbete och en medvetenhet kring 
sin bränsleförbrukning vid ett systematiskt arbete med sparsam körning. 

8.1.2. Möjlighet till (rättvis) uppföljning 

Att det idag inte finns en vedertagen modell för att mäta bränsleförbrukning för tunga fordon är 
en av de största begränsningarna vid arbete med sparsam körning. Det är svårt att ställa 
investerad tid och pengar i förhållande till vilken effekt dessa investeringar har på 
bränsleförbrukningen. Utmaningarna verkar vara strukturella. Ett exempel på detta är att tung 
fordons- och transportindustri inte har tillgång till eller vill dela med sig av tillräckligt detaljerad 
data. Detaljerad data behövs för att kunna bygga en modell för rättvis uppföljning av fordon 
och chaufför. I andra jämförbara studier har datainsamlingsmetoderna varit av varierande 
kvalité. Allt från att anteckna påfylld bränslevolym och körd distans på ett papper till at samla 
in data från accelerometrar och finna korrelationer med observerad omgivande temperatur. 
Däremot faller alla studier kort på någon typ av data samt att ingen gemensam modell använts. 
För att effektivt arbeta med sparsam körning borde det vara upp till transportindustrin att sätta 
tryck på teknikutvecklare och myndigheter i syfte att finns en gemensam modell för uppföljning 
av bränsleförbrukning. 

8.1.1. Mjuka värden vid arbete med sparsam körning 

Sparsam körning handlar inte enbart om körteknik och uppföljning i absoluta tal. 
Nyckelspelaren är chauffören. Viktiga lagar och regler styr ärenden kring personlig integritet 
och datalagring. Vidare är det åkeriet tillsammans med fackförbund som ska se till att skyddet 
för enskilda chaufförer ligger på en rimlig nivå. Alltså, chauffören måste känna ett förtroende 
för åkeri och eventuell coach. Samspelet mellan coach och chaufför måste fungera på ett bra 
sätt. Chauffören måste också vara motiverad att köra sparsamt. Andra studier har visat att det 
inte finns starka altruistiska skäl att köra sparsamt. Därför bör ett åkeri också bygga upp en 
kunskap om vad som kan driva chaufförer att köra sparsamt och är ett område som bör studeras 
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vidare. Mjuka värden kommer också in i arbetet i form av organisation, ansvar och arbetsmetod 
för alla inblandade på åkeriet. 

8.2. Studiens styrkor och svagheter 

Till studiens styrkor tillhör att det går att konstatera att det finns en potential i sparsam körning. 
Genomgående i litteraturen som sedermera också bekräftas i intervjuer med andra åkerier samt 
att den praktiska studien visar på förbättringspotential gällande bränsleförbrukning. 
 
Studien ger konkreta förslag på ansvarsområden och uppgifter i organisationen för ett åkeri som 
ska börja med ett arbete för sparsam körning. Genom att ge konkreta förslag bör det också vara 
enklare att nå utanför den akademiska världen och in i industrin för att på så sätt enklare kunna 
tillämpa resultaten på ett åkeri. 
 
Som svaghet i studien bör nämnas att intervjuer och praktisk studie bygger på ett litet antal 
respondenter respektive en relativt liten datamängd. Dessutom har mycket av studien varit av 
kvalitativ karaktär vilket innebär att värderingar och inställningar till sparsam körning i 
verksamheten eller hos enskilda individer kan ha speglat resultatet. Detta gäller åt båda håll, 
alltså att det kan finnas deviationer både åt det positiva men även åt det negativa hållet gällande 
sparsam körning. 
 
En begräsning i studien är att den bara fokuserar på vad chauffören kan göra. Åkeriet kan vidare 
arbeta med till exempel ruttoptimering, Viktigt är att i arbetet med sänkt bränsleförbrukning 
inte se den del av sparsam körning som en chaufför kan påverka som ett isolerat projekt. 
 
Ytterligare en begränsning är att kvantitativa data som fanns tillgänglig under studien var 
tämligen begränsad i sin upplösning. Detta innebar att enbart övergripande slutsatser kunde dras 
ur kvantitativ data vilket lämnade en hel del att önska. Däremot betonade denna begränsning 
vikten av att ha tillgång till detaljerad data och en modell för uppföljning i arbetet med sparsam 
körning. 

8.2.1. Metodvalsdiskussion 

Att välja en metod där författaren själv kan påverka inriktning på arbetet och därmed resultatet 
verkar inte vara helt vanligt. Det innebär att författaren helt eller delvis styr arbetet i önskad 
riktning baserat på tidigare kunskaper och erfarenheter tillsammans med det som framkommer 
i projektet. Dock anser undertecknad att med den lilla informationsmängd som finns om arbete 
med sparsam körning på ett åkeri är det helt och hållet nödvändigt med ett stort praktiskt inslag. 
Kunskaperna som söks verkar inte finnas i tidigare litteratur vilket gör att ett undersökande 
arbete inte tillför mycket jämfört med ett arbete med inriktningen aktionsforskning. 
 
Utöver aktionsforskningen har olika datainsamlingsmetoder använts som ett sätt att få input till 
den aktionsforskning som bedrivits. Eftersom aktionsforskningen bedrivits på ett enda åkeri kan 
det eventuellt vara så att de resultat som framkommit relaterar till just detta åkeri. Åkerier av 
en annan typ eller i andra länder kan få andra resultat om motsvarande arbete genomfördes där. 

8.3. Fortsatt arbete 

För ett fortsatt arbete rekommenderas följande två fokusområden; (1) Chaufförernas kunskaper 
samt inställning till sparsam körning (inklusive coachning) samt (2) Kvantitativ modell för 
utvärdering av effekterna av sparsam körning.  
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För fokusområde (1) bör det fortsatta arbetet bestå i att utveckla åkeriets coachning av 
chaufförer samt att förstå vad som triggar en chaufför att köra sparsamt. Under intervjuerna 
framkom att ett uppehåll i coachningen märktes på resultaten. Dock krävs det ett stycke arbete 
för att finna ut vilka effekter god coachning har på bränsleförbrukningen. 
 
Fokusområde (2) syftar till att kvantifiera de samlade eller enskilda effekter som aktiviteter 
inom begreppet sparsam körning har på bränsleförbrukningen. En kvantitativ modell är framför 
allt något som gagnar åkeri och transportföretag då en investering i sparsam körning 
förhoppningsvis går att räkna hem. Strukturella utmaningar i transportbranschen står dock i 
vägen för konstruerandet av en kvantitativ modell. För ett åkeri eller transportföretag kan det 
vara svårt eller i princip omöjligt att få ut rätt data ur ett telematiksystem, om ens 
telematikleverantören tillåter detta. Undersökta telematiksystem verkar inte heller samla in all 
typ av data som är nödvändig. Ytterligare datainsamlingar måste till för att en rättvis modell 
ska kunna byggas. Ett förslag är att forskaren til lsammans med ett åkeri eller en 
fordonstillverkare samlar data och bygger en modell. Fordonet som används i utvecklingsfasen 
av modellen bör vara ett fordon som modellbyggaren har tillgång till och kan mäta under 
kontrollerade former. 
 

8.4. Slutsats 

I det här arbetet är sparsam körning förknippat med de faktorer som chauffören själv kan 
påverka. Detta innebär exempelvis hastighet, acceleration samt antal start och stopp ett fordon 
gör. Det finns potential i sparsam körning, i vissa fall stor, och är en metod som ett åkeri bör 
använda i syfte att spara bränsle. Små marginaler i åkeribranschen gör att även små förbättringar 
kan märkbart bidra till resultatet. Vidare kan ytterligare mängder bränsle och dessutom tid 
sparas genom exempelvis ruttoptimering, vilket inte är behandlat i detta arbete. 
 
En organisation som ska arbeta med sparsam körning kräver ett antal roller eller funktioner. 
Förutom chauffören, som rent tekniskt påverkar bränsleförbrukningen, har coachen en viktig 
roll i form av kontinuerlig uppföljning och att ge ett kontinuerligt stöd åt chauffören. Den 
viktigaste spelaren är dock chauffören vilket gör det mycket viktigt för ett åkeri att hålla 
chauffören positivt inställd till arbetet med sparsam körning. Fackförbund måste involveras i 
ett tidigt skede samt måste åkeriet ta hänsyn till gällande lagar och regler om exempelvis 
datalagring. 
 
En viktig komponent för både chaufför och ledning är en rättvis uppföljning. Felaktigheter i 
förväntningar eller uppmätt resultat kan få negativa konsekvenser. För att samla in korrekt data 
måste ett adekvat telematiksystem finnas installerat i varje fordon. Dessutom måste en 
kvantitativ modell för uppföljning byggas som använder data från telematiksystemet i syfte att 
rensa bort brus såsom vind, lastad vikt, temperatur etc. från bränsleförbrukningen. 
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Appendix 1 
Exempel på ifylld coachningsmall sparsam körning. 
 
 

Coachning Sparsam Körning 
 
Namn: X 
 
Coach: Y 
 
Datum: 2015-04-18 
 
Tidsåtgång: 20 minuter 
 
 
Resultat för senaste perioden hämtade ur telematiksystemet; 
 

Framförhållning och 
inbromsningar 
 
 

45 % 

Utnyttjande av motor  
och växlar 
 
 

80 % 

Anpassning av hastighet 
 
 

85 % 

Stillastående 
 
 

67 % 

 
 
Att tänka på 
 

1. Planera din körning. 
2. Tänk på att stänga av motorn vid stillastående, exempelvis lastning och lossning. 
3. Använd växellådan på rätt sätt genom att inte använda ”Power”-läge. 


