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Sammanfattning 

 

IT-utvecklingen har möjliggjort sakernas internet, Internet of Things. 

Internet of Things är uppkopplade enheter som kommunicerar med 

varandra och genererar data som sedan kan användas i olika syften. An-

talet anslutna enheter beräknas att uppgå till 20,4 miljarder år 2020. 

Tekniken ger bilindustrin möjligheten att koppla upp sina fordon vilket 

benämns som Internet of Vehicles, en applikation av Internet of Things 

och intelligenta bilar. Vetenskaplig litteratur som tar upp de ekono-

miska aspekterna i relation till Internet of Things är begränsad och be-

höver undersökas i större utsträckning. Den uppkopplade bilen är en 

disruptiv teknologi som förväntas påverka bilindustrin och deras af-

färsmodeller radikalt inom de närmaste åren och det är ingen som rik-

tigt vet hur industrin kan komma att se ut de närmsta 10-15 åren. Denna 

typ av disruptiv teknologi kräver att företagen har kompetensen att im-

plementera innovativa affärsmodeller. Studien fokuserar på den upp-

kopplade bilen ur ett affärsperspektiv och gör ingen fördjupning i tek-

niska aspekter eller säkerhetsutmaningar. Syftet med studien är att 

skapa förståelse för vilka utmaningar bilindustrins affärsmodeller står 

inför med introduktionen av Internet of Things som ger industrin möj-

ligheten att koppla upp sina bilar i en större omfattning än tidigare. 

Studiens resultat visar att värdeerbjudandet och kanalerna är de viktig-

aste delarna att fokusera på i affärsmodellen. För att företagen ska 

kunna kapitalisera på uppkopplingen är det viktigt att kunderna förstår 

värdet av uppkoppling och att företagen förvaltar informationen från de 

uppkopplade bilarna på rätt sätt. Idag erbjuder företagen tjänster eller 

utökat värde i befintlig affärsmodell för att stärka sitt varumärke. Re-

spondenterna delar uppfattningen om att de traditionella affärsmo-

dellerna inte kommer förändras radikalt så länge ägandet av bilen inte 

gör en helomvändning. Ägandeskapet och autonoma bilar är de faktorer 

som förväntas påverka industrin störst. Respondenterna i studien näm-

ner fyra viktiga egenskaper för att kunna hantera disruptiva innovat-

ioner i branschen, mod, anpassningsbarhet, framtidsutsikt och nytän-

kande. 

 

 

Nyckelord: Affärsmodeller, affärsmodellsinnovation, bilindustrin, 

disruptiva teknologier, Internet of Vehicles, Internet of Things, upp-

kopplade bilen 
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Abstract 
 

The development of IT has enabled the Internet of Things. Internet of 

Things is connected devices that communicate with each other and gen-

erate data that can then be used for different purposes. The number of 

connected devices is estimated to 20.4 billion by year 2020. The technol-

ogy allows the automotive industry to connect its vehicles, which is 

called Internet of Vehicles, an application of the Internet of Things and 

intelligent cars. The amount of scientific literature that addresses the 

economic aspects related to the Internet of Things is scarce and need to 

be investigated further. The connected car is a disruptive technology 

that is expected to affect the automotive industry and their business 

models radically in the next few years and nobody really knows how 

the industry may look like the next 10-15 years. This type of disruptive 

technology requires companies to have the competence to implement 

innovative business models. The study focuses on the connected car 

from a business perspective and makes no insight into technical aspects 

or security challenges. The purpose of the study is to create an under-

standing of the challenges facing the automotive business models with 

the introduction of the Internet of Things, which gives the automotive 

industry the opportunity to connect their cars to a greater extent than 

before. The study's results show that the value proposition and the 

channels are the most important parts to focus on in the business model. 

In order for companies to capitalize on the connection, it is extremely 

important that the customers understand the value of the connection 

and that the companies properly manage the information derived from 

the connected cars. Today, companies offer services or increased value 

in existing business models to strengthen their brand. The respondents 

share the opinion that the traditional business models will not change 

radically as long as the ownership of the car stay the same. Ownership 

and autonomous cars are the factors that are expected to affect the au-

tomotive industry the most. According to the respondents in the study, 

in order to deal with disruptive innovations in the industry, courage, 

adaptability, prospects and innovative thinking are required. 

 

 

Keywords: Automotive industry, business models, business model in-

novation, connected cars, disruptive technologies, Internet of Vehicles, 

Internet of Things 
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Terminologi 
Förkortningar och akronymer 

 

BMC Business Model Canvas, managementverktyg för att besk-

riva ett företags affärsmodell 

 

ITS Intelligent Transportation System, intelligenta transportsy-

stem  

 

IoV Internet of Vehicles, bilarnas internet, en fordonsteknik 

som möjliggör för bilar att kommunicera 

 

IoT Internet of Things, sakernas internet, teknik som möjliggör 

för enheter att kommunicera 

 

RFID  Radio-frequency Identification, teknik med transpondrar 

och minnen som används för att läsa information på av-

stånd  

 

TPS  Telematic Service Provider, telematikplattform, ett gräns-

snitt mellan telekommunikation och IT 

 

M2M  Machine-to-machine, maskin-till-maskin, direktkommuni-

kation mellan enheter 

 

CANbus  Controller Area Network bus, bilens interna kommunikat-

ionsnätverk 

 

GPS  Global Positioning System, satellitnavigering för allmän-

heten  

 

HTML Hyper Text Markup Language, standardspråk för webb-

applikationer och webbsidor 

 

NFC Near Field Communication, kommunikationsprotokoll 

mellan elektroniska enheter 
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1 Introduktion  

Utvecklingen av IT har på senare år medfört att sensornätverk, RFID 

(Radio-frequency Identification) och NFC (Near Field Communication) 

blivit effektivare och tagit ett stort kliv framåt. Dessa två teknologier 

skapar maskin-till-maskin kommunikation (M2M). M2M har i sin tur 

möjliggjort för sakernas internet, Internet of Things (IoT). Om vi bryter 

ner Internet of Things så har vi först Internet vilket betyder att något ska 

vara uppkopplat med hjälp av internet. Sen har vi Things vilket betyder 

att vi kopplar upp saker som kommunicerar med varandra och genere-

rar data som man sedan kan använda till vad man vill i princip. An-

vändningsområden som miljö, trafik, energi, hem och personliga verk-

tyg blir allt vanligare och även våra fordon utvecklas till att bli smarta- 

eller uppkopplade fordon (Glova et al., 2014; Mineraud et al., 2016). An-

talet anslutna enheter som används beräknas att uppgå till 20,4 miljar-

der år 2020 detta blir möjligt genom ökad produktionsvolym och lägre 

priser, konsumentsegmentet står idag för 63 procent av de uppkopplade 

enheterna (Gartner, 2017). Marknadens globala ekonomiska mervärde 

förutspås att uppgå till 1,9 biljoner dollar år 2020. IoT-plattformar och 

autonoma fordon är ämnen på stark uppgång i nuläget även om de har 

en viss tid kvar att mogna tills allmänheten accepterar tekniken, se Figur 

1, (Gartner, 2016).  

 

 

 
    Figur 1. Gartners hype cycle 2016 (Gartner, 2016) 
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Osynliga maskin-till-maskinapplikationer (M2M) kommer att skapa 

många nya automatiserade tjänster. De nya innovationerna ändrar 

också vårt synsätt på hur produkter och tjänster marknadsförs och dis-

tribueras vilket ställer stora krav på de traditionella affärsmodellerna 

(Glova et al., 2014). Denna utveckling kommer att påverka de flesta in-

dustrisegmenten och det kommer även förändra sättet vi konsumenter 

ser på produkters värde. Detta innebär att nya affärsmodeller kan skap-

as och att det sker en förändring av affärsekologin som mynnar ut i nya 

marknadsförutsättningar för aktörer och branscher. 

 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 
 

1.1.1 Den uppkopplade bilen 

Fordonets framtid är ett helt och hållet digitalt fordon med trådlöst da-

tornät (Wifi), avancerade informations- och underhållningssystem, ap-

plikationer, kommunikation med andra bilar samt utbyte av hastighets- 

och positionsdata. Fordonen har också möjlighet att presentera uppda-

teringar om trafikläget i realtid och webbaserad data från fordonets dia-

gnostiksystem samt information om reparation och service. Konceptet 

med fordon som är uppkopplade och intelligenta har haft en stor påver-

kan på bilindustrin och dess organisationsstruktur (Baker et al., 2016). 

Intelligenta transportsystem (ITS) utgör en hörnsten i flera forsknings-

försök på en världsomfattande nivå med flera nya koncept som introdu-

ceras dagligen, där Internet of Vehicles (IoV) har en viktig del i ekosy-

stemet (Dimitrakopolous, 2011). IoV är en applikation av IoT och intelli-

genta bilar. Utvecklingen av IoV kommer förbättra säkerheten för for-

don och vara ett steg i rätt riktning för hållbarhet i städer såväl som 

miljö. Detta kommer påverka bilindustrin radikalt de kommande åren 

(Zhang & Xi, 2016). Bilar förutses av bilindustrin att utvecklas till en e-

kommersplattform som kan liknas vid en smartphone på hjul. År 2020 

förutspås antalet uppkopplade bilar att uppgå till mer än 250 miljoner, 

det innebär att vi får ett väldigt stort mobilt nätverk (Kirk, 2015). 
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1.1.2 Utmaning för affärsmodellerna 

Dijkman et al., (2015) publicerade en första studie som utförligt kartläg-

ger vilka byggblock i affärsmodellen som är viktigast när det kommer 

till IoT-applikationer, ramverket baseras på Business Model Canvas 

(BMC). Författarna nämner att fortsatta studier kräver smalare approach 

med exempelvis fokus på specifik industrisektor. På grund av att IoT är 

en så pass ny utveckling är det brist på studier som tar upp sociala, be-

teendevetenskapliga, ekonomiska och ledarskapsmässiga aspekterna av 

IoT. Tekniken är även dåligt representerad i managementlitteraturen 

och täckningen av IoT-drivna affärsmodeller är knapphändig (Whit-

more et al., 2014). Affärsmodellslitteraturen är ofta oroad över svårig-

heten med stora transformationer i existerande marknader med existe-

rande modeller vilket gör det svårt för företag att ta några informations-

grundande beslut gällande adoption eller implementation av IoT (Lee & 

Lee, 2015; Christensen et al., 2012). Utvecklarna av tekniken kommer att 

vara de som driver förändringen framåt och ger företagen möjligheten 

att utveckla nya affärsmodeller som kapitaliserar på sin genomslags-

kraft och utbredning inom traditionella och nya tillämpningsområden. 

Det kan också öka det konkurrenskraftiga övertaget hos företag genom 

bättre information och mer lokaliserat beslutsfattande. Det finns många 

fördelar för företagen att utveckla sina affärsmodeller när vi går in i en 

tid av Internet of Things. Tekniken öppnar upp möjligheten för företa-

gen att få first-mover advantage under utvecklingen. Det kan påskynda 

transformationstakten eller den strategisk omläggning för att möta ut-

maningar inom IoT och bättre utnyttja de möjligheter inom IoT (Sun et 

al., 2012). 

 

"Saker som genererar återkommande intäkter är faktiskt mer tilltalande 

för riskkapitalister. Annars är affärsmodellen beroende av hoppet om att 

potentiella kunder kommer att vara lojala och tvungna att återkomma 

för att köpa den andra produkten." - Renee DiResta (Hui, 2014) 

 

Telekommunikationsvärldens innovationer för med sig nya områden 

och intressen som drivs på av forsknings och utvecklingsprojekt. Pro-

jekten identifierar nya tjänster, applikationer och även produkter, som 

siktar in sig på ett specifikt intresseområde för oss människor och lösa 

uppgifter som personer stöter på dagligen, ett sådant område som är av 

stort intresse är just transportsektorn (Dimitrakopoulos, 2011). Det krävs 

också ytterligare forskning för att adressera relationen mellan teknolo-

gisk innovation och affärsmodellsinnovation före, under tiden och efter 
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ett teknologiskifte sker (Tongur & Engwall, 2014). Digitaliseringen, den 

ökade automationen och nya affärsmodeller som drivkrafter bakom fyra 

disruptiva teknologier: mångfaldig mobilitet, autonom körning, elektri-

fiering och uppkoppling. Resultatet av dessa disruptioner innebär att 

ingen riktigt vet hur industrin kommer se ut om 10-15 år (Gao et al., 

2016). 

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att skapa förståelse för vilka utmaningar bilindu-

strins affärsmodeller står inför med introduktionen av IoT som ger in-

dustrin möjligheten koppla upp sina bilar i en större omfattning än tidi-

gare.  
 

1.2.1 Forskningsfråga 

 

Hur påverkas bilindustrins affärsmodeller med den ökade utbyggnaden av In-

ternet of Things som medför att bilarna blir allt mer uppkopplade? 
 

Frågor som används för att hjälpa till med att besvara den huvudsakliga 

forskningsfrågan är: 

 

Vilka är de största utmaningarna med den uppkopplade bilen? 

 

Vilket byggblock utifrån ramverket Business Model Canvas är viktigast för den 

uppkopplade bilen? 

 

Hur kan bilindustrin på bästa sätt hantera disruptiva innovationer? 

 
 

1.3 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till ett område inom IoT som är Intelligent Trans-

portation Systems (ITS) och mer specifikt uppkopplade bilar. Studien 

avgränsas till att undersöka den färdigproducerade uppkopplade bilen 

och inte bilindustrins produktion av bilarna. Ingen fördjupning av de 

tekniska aspekterna eller säkerhetsutmaningar som ligger bakom den 

uppkopplade bilen kommer att utföras eftersom studien fokuserar på 

uppkopplade bilen ur ett affärsperspektiv. Intervjuer kommer att be-

gränsas till företag eller personer som är verksamma på den svenska 

marknaden. 
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1.4 Konkreta och verifierbara mål  
Tidigare forskning har fokuserat på de tekniska aspekterna inom IoT, 

generella affärsmodeller och hur företag som skapar IoT-applikationer 

ska anpassa sina affärsmodeller till utvecklingen. Utifrån resultaten 

kommer marknadsaktörer förhoppningsvis förstå fördelarna med att 

utveckla sina affärsmodeller och vilka möjligheter de ges att växa i sam-

spel med utvecklingen. Resultatet kommer också med största sannolik-

het att belysa nya områden som kräver fördjupning i framtida studier. 

 

1.5 Översikt 
I Kapitel 2 beskrivs den bakomliggande teorin som har använts i rap-

porten. I kapitel 3 presenteras rapportens metod. I kapitel 4 presenteras 

rapportens resultat. I kapitel 5 analyseras resultatet följt av slutsatser i 

kapitel 6. 
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2 Tidigare forskning och analytiska ramverk 

I kapitel 2.1 - 2.7 redovisas tidigare forskning och analytiska ramverk 

inom ämnesområdet. I kapitel 2.1 Teknologiskiften och disruption. I ka-

pitel 2.2 presenteras Internet of Things med bakgrund och kortfattad 

teknisk beskrivning. Kapitel 2.3 tar upp affärsmodellsteori som är rele-

vant för studien. Kapitel 2.4 återger den forskning som publicerats om 

affärsmodeller för IoT. I kapitel 2.5 beskrivs Business Model Canvas 

som är studiens analytiska ramverk. Kapitel 2.6 förklarar vad uppkopp-

lade fordon är och dess betydelse. Kapitel 2.7 tar upp de disruptioner 

inom bilindustrin. En sammanfattning som beskriver hur tidigare forsk-

ning och analytiska ramverk används presenteras under kapitel 2.8. 

 

2.1 Teknologiskiften och disruption 
1990 introducerades begreppet arkitektonisk innovation, en typ av tek-

nikskifte som förändrar kopplingarna mellan komponenter i ett system. 

Henderson visade senare att både ekonomiska och organisatoriska fak-

torer kan beskriva företagets förmåga att svara till teknologisk föränd-

ring, och att vissa etablerade företag kan anpassa sig till sådana föränd-

ringar om de är kapabla till att utveckla en integrativ förmåga. 1997 ut-

forskades en form av teknologiskt skifte, den disruptiva teknologin som 

förändrar hela grunden för konkurrens inom en industri. Ledande före-

tag anpassar sig efter denna typ av skiften genom att fokusera sina re-

surser på nuvarande marknader och kunder men förbiser potentiella 

externa marknader och kunder. Företag är effektiva och långsiktliga när 

teknologiska möjligheter förstärker företagets aktuella affärer och betyd-

ligt ineffektivare och kortsiktliga när samma möjlighet stör företagets 

aktuella affär. Den ultimata rollen som affärsmodellen har för en inno-

vation är att se till att det teknologiska huvudinnehållet av innovationen 

förkroppsligas inom ett ekonomiskt lönsamt företag. Att identifiera och 

sätta en ny eller annorlunda affärsmodell i rullning är en riskfylld ent-

reprenöriell handling och kräver extremt god insikt i både marknaden 

och teknologin (Chesbrough & Rosenbloom, 2002). Länken mellan den 

teknologiska utvecklingen och företagets prestationsförmåga måste mo-

delleras med hänsyn till konkurrensdynamiken, påverkan av tekniken 

på affärsmodellsinnovationen, och organisationen av den tekniska ut-

vecklingen. Det är speciellt viktigt inom branscher som påverkas av ny 

digital teknologi eller ekonomi (Baden-Fuller & Haefliger, 2013). 
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2.1.1 Hantering av teknologiskiften och disruption 

För att få ett konkurrenskraftigt övertag måste affärsmodellerna vara 

något mer än ett logiskt sätt att göra affärer på och utformas för att möta 

speciella kundbehov (Teece, 2010). Fundamentala utmaningen med 

disruptiva teknologier är att det är ett ”affärsmodellsproblem och inte 

ett teknologiproblem”, vilket betyder att nyckelutmaningarna av tek-

nologiskiften ligger i interaktionen mellan teknologisk utveckling och 

affärsmodellsinnovation (Tongur & Engwall, 2014). 

 

För att kunna överleva under teknologiskiften behöver företagen be-

mästra komplexiteten av dubbel ambidextri. Ambidextri innebär att 

man har samma användningsförmåga i vänster och höger hand. Dubbel 

ambidextri betyder då att företagen måste ha ambidextrin att hantera 

inkrementella och radikala innovationer samtidigt som de har ambi-

dextrin att simultant avancera inom teknologisk innovation och af-

färsmodellsinnovation (Tongur & Engwall, 2014). Exempel på radikala 

innovationer är bilen, PC, mobiltelefoner etc. Radikala innovationer är 

disruptiva för konsumenterna eftersom de introducerar produkter och 

värdeerbjudanden som stör rådande konsumentvanor och beteenden på 

ett stort sätt. De är även störande för producenterna eftersom mark-

naden de skapar underminerar kompetensen och kompletterande till-

gångar på vilket existerande konkurrenter har byggt sin framgång 

(Markides, 2006). 

 

Det enda sättet för ett etablerat företag att svara på disruptionen är att 

acceptera den och finna sätt att exploatera den. Etablerade företag kan 

exploatera disruptiva strategiska innovationer på flera olika sätt, och de 

behöver inte nödvändigtvis använda separata enheter för att göra detta. 

Även om den innovativa disruptionen inte är överlägsen den etablerade 

affärsmodellen så måste etablerade företag hitta ett sätt att svara på. Fö-

retagen kan svara på disruptionen genom att investera i den befintliga 

verksamheten för att stärka sin position eller motarbeta innovatörerna 

genom att störa deras pågående disruption. (Markides, 2006)  
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2.2 Internet of Things 
Uttrycket Internet of Things populariserades av Auto ID Center vid 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), som 1999 började designa 

och sprida en RFID infrastruktur som liknar dagens Internet of 

Things.  2002 citerades dess grundare Kevin Ashton i Forbes Magazine 

där han sa: "Vi behöver ett Internet för saker och ett standardiserat sätt 

för datorer att förstå den verkliga världen", kort efter det började intres-

set för ämnet att ta fart. IoT hamnade i rampljuset 2005 när ITU publice-

rade den första rapporten på ämnet. (Glova et al., 2014) 

2.2.1 Internet 

Under de senaste årtiondena har Internet varit under ständig utveckl-

ing. När internet skapades gick det under namnet World Wide Web, ett 

nätverk med sammankopplade HTML (HyperText Markup Language) 

dokument ovanpå internet-arkitektur.  Detta utvecklades senare till Web 

2.0, där två-vägs kommunikation blev allt vanligare vilket möjliggjorde 

för användare att samarbeta och interagera med varandra. De teknolo-

gier som Web 2.0 förde med sig gav uppkomst till de sociala nätverk vi 

ser idag som t.ex. bloggar, nätverkstjänster och diverse wiki-sidor. Fors-

karna jobbar ständigt mot nya mål och ett av dem är den semantiska 

webben som kallas för Web 3.0. Det handlar om att märka upp webbin-

nehåll på ett sätt så att de är förståeligt av maskiner, vilket innebär att 

maskiner och sökmotorer kan agera mer intelligent. (Whitmore et al., 

2014) 

2.2.2 Internet of Things 

Tillsammans med utvecklingen av IT har också sensornätverk och NFC 

(Near Field Communication) som använder RFID-taggar (Radio Fre-

quency Identification) tagit ett stort kliv framåt. Genom att slå ihop 

dessa två teknologier skapas en vision om maskin-till-maskin kommu-

nikation över Internet. Denna vision har producerat ett paradigm som vi 

refererar till IoT. M2M kommunikation är inget nytt utan har använts 

inom industri och tillverkning under flera år. Samma sak med internet 

där servrar, och routers kommunicerar med varandra hela tiden. IoT 

innebär att alla enheter som vi använder dagligen (smarttelefoner, 

hemelektronik, kontorslandskap, transportmedel) ska vara uppkopp-

lade mot internet även om det inte var tanken med produkterna från 

början. (Whitmore et al., 2014) 
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Informations- och kommunikationssystem kommer att vara osynligt 

integrerade i miljön runt omkring oss med hjälp av utvecklingen av 

RFID och sensornätverk. Detta resulterar i en enormt stor mängd data 

som behöver förvaras, bearbetas och presenteras i en sömlös, effektiv 

och lättöversatt form. Molntjänster kan förse den virtuella infrastruk-

turen för dessa dataanvändningsverktyg. Den kostnadsbaserade mo-

dellen som molntjänster erbjuder kommer att möjliggöra end-to-end 

tjänster för att företag och användare ska kunna få åtkomst till applikat-

ioner på begäran var, när och hur som helst (Gubbi et al., 2013). Nätverk 

är inte bara en teknik utan också en viktig pelare inom social utveckling. 

Först när vi förstår de ekonomiska egenskaper av nuvarande internetar-

kitektur och konfigurerar nätverksarkitektur (globalt och lokalt) i enlig-

het med lagar, ekonomisk och social utveckling kan vi låta nätverkstek-

nik bättre bidra till utvecklingen av samhället och ekonomin (Fu et al., 

2011). 

 

2.2.3 Utmaningar 

Utmaningarna med IoT kan delas upp i fyra kategorier, säkerhet, in-

tegritet, rättsligt/ansvar och generella (Whitmore et al., 2014). 

Säkerhet 

IoT-enheter är ofta trådlösa och placerade på offentliga platser. Säker-

heten i den trådlösa kommunikationen idag sker oftast genom krypte-

ring, problemet är att många av dagens enheter inte är tillräckligt kraft-

fulla för att stödja en robust kryptering. Det är också viktigt att kunna 

säkerställa att en enhet verkligen är den enhet den utger sig för att vara.  

Integritet 

Eftersom enheterna blir allt mer spårbara genom tekniken innebär det 

också att ägarnas integritet hotas. Därför blir det väldigt viktigt att data 

inte kommer i fel händer och att det tydligt framgår vem som är ägare 

till data, detta är en vital del i kundernas trygghet. 

Rättsligt och ansvar  

De rättsliga utmaningarna måste adresseras. Speciellt styrningen av den 

globala resurs som IoT är bör inte styras av en liten grupp utan det 

borde styras av en bred bas av intressenter. Det är också viktigt att det 

finns tydliga regler som bestämmer vem som bär ansvaret om något fel 

skulle inträffa. 
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Generella 

Teknologin och standarder samt de sociala utmaningarna. 

 

 

2.3 Affärsmodeller 
Intresset för affärsmodellen som koncept fick sitt uppsving i mitten av 

1990-talet och har ökat mellan 1995 och 2010 (Zott et al., 2011). Definit-

ionen av affärsmodellen är i huvudsak hur företaget levererar värde till 

sina kunder, hur de får kunderna att betala för värdet och hur de om-

vandlar betalning till vinst. Definitionen reflekterar också ledningens 

hypotes om vad kunderna vill ha, hur de vill ha det, och hur företaget 

bör organiseras för att på bästa sätt bemöta dessa behov, får betalt för 

utförandet och genererar förtjänst (Teece, 2010). Idag ser vi en tydlig 

trend i företag som använder sina affärsmodeller till att försöka förklara 

både värdeskapandet och värdefångsten inom organisationen (Zott et 

al., 2011). 

 

Författare som bidragit till litteraturen delar inte samma uppfattning om 

affärsmodellen, se Tabell 1. Områden som senaste tiden varit av störst 

intresse inom affärsmodellsområdet är, e-handel, användandet av tek-

niken i organisationer och strategiska frågor som: skapande av värde, 

konkurrensmässigt övertag och företagets prestationsförmåga, innovat-

ion och teknologisk förvaltning. (Zott et al., 2011) 

 
Tabell 1.  Olika perspektiv på affärsmodellen enligt Zott et al. (2011). 

Uppfattning Författare 

Ett påstående (Stewart & Zhao, 2000) 

En beskrivning (Applegate, 2000; Weill & Vitale, 2001) 

En representation (Morris, Schindehutte, & Allen, 2005; Shafer, 

Smith, & Linder, 2005) 

En arkitektur (Dubosson-Torbay, Osterwalder, & Pigneur, 

2002; Timmers, 1998) 

Ett konceptuellt verktyg 

eller modell 

(George & Bock, 2009; Osterwalder, 2004; Os-

terwalder, Pigneur, & Tucci, 2005)  

En strukturell mall (Amit & Zott, 2001), a method (Afuah & Tuc-

ci, 2001) 

Ett ramverk (Afuah, 2004) 

Ett mönster (Brousseau & Penard, 2006) 

En uppsättning (Seelos & Mair, 2007) 
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Osterwalder et al., (2005) anser att författare som skriver om affärsmo-

deller kan klassificeras i tre olika kategorier. Att affärsmodellskonceptet 

är ett abstrakt övergripande koncept som kan beskriva alla verkliga 

problem. Beskrivning av ett antal olika abstrakttyper av affärsmodeller, 

där var och en beskriver en uppsättning av affärer med liknande karak-

tärer. Andra presenterar aspekter av eller en konceptualisering av ett 

specifikt världsproblems affärsmodell. Chesbrough (2010) ser affärsmo-

dellen som en artikulation av värdeerbjudandet, identifiering av mark-

nadssegmentet och specificering av mekanismer som genererar inkomst, 

definition av värdekedjans struktur, detaljering av inkomstmekanismer, 

estimering av kostnadsstrukturen och vinstpotentialen, beskrivning av 

företagets position i värdenätverket med sammanlänkning av leverantör 

och kund, formulering av företagets konkurrenskraftiga strategi. 

2.3.1 Värdeskapande och värdefångst 

Den digitala ekonomin har gett företag möjligheten att experimentera 

med nya former av värdeskapande mekanismer, den nya formen av 

värde skapas av flera företag i form av en partnerskapsallians till nya 

kundsegment. Affärsmodellen belyser fyra potentiella källor till vär-

deskapande, dessa är: innovation, inlåsning, relationen mellan två olika 

tillstånd och effektivitet. Företagen måste skapa nya affärsmodeller där 

både värdeskapande och värdefångst sker i ett värdenätverk. Nätverket 

kan inkludera leverantörer, partners, distributionskanaler och koalition-

er som förlänger företagets resurser (Zott et al., 2011). Hur man fångar in 

värden från innovationer är ett nyckelelement för affärsmodellsdesign 

(Teece, 2010). De flesta definitioner av affärsmodellen som dyker upp i 

litteraturen bygger på värdekonceptet men det råder fortfarande viss 

tvetydighet om vad värde verkligen är. Vissa anser att det är relationen 

mellan fördelar och kostnader och andra anser att värdet beror på in-

tressentens perspektiv. Värdet kan delas upp i fem olika dimensioner:  

 

Värdeerbjudandet, övergripande bild av företagets produkter och tjäns-

ter som är av värde för kunden. 

 

Värdeskapande, resultatet av resurstransformationen.  

 

Värdekommunikation, säkerställer leveransen av värdeerbjudandet.  

 

Värdeleverans, vem värdeerbjudandet adresseras till och hur det distri-

bueras. 
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Värdefångst, beskriver hur värdeerbjudandet omvandlas till intäkts-

strömmar och sedan omvandlas till förtjänst. 

 

En förnyelse av affärsmodellen sker när företaget modifierar eller för-

bättrar minst en av dessa värdedimensioner. Viktigt att notera är att 

produktinnovation i ramverket, motsvarar ett nytt värdeerbjudande. 

Men företaget kan förnya på fler dimensioner, exempelvis kan sättet 

som värde skapas på förnyas, medan andra dimensioner är oförändrade 

Innan man börjar skapa helt nya affärsmodeller, så rekommenderas att 

man börjar med att undersöka transferabiliteten av affärsmodellsmöns-

ter som skapats i en annan sektor till den undersökande sektorn, i vilken 

praktiker och entreprenörer med avsikt utför sina affärer, exempelvis 

inom bilindustrin. Transferabiliteten av affärsmodellsmönster presente-

ras här i ett sammanhang med fokus på tillverkning och försäljning av 

den elektrifierade bilen. (Abdelkafi et al., 2013) 

 

Long Tail Business Model, har använts länge inom bilindustrin och 

förväntas vara fortsatt populär för elbilen.  Modellen riktar in sig på att 

tjäna pengar på lågvolymsprodukter, produkter som säljs sällan och är 

därför olönsamma om de säljs via traditionella kanaler. 

 

Product-to-service (servitization), hoppfull modell som kan öka mark-

nadspenetrationen och stödja den breda spridningen av den elektriska 

bilen. 

 

Leasing, väldigt populär modell och har använts länge av industrin. 

Köper en mobilitetsservice endast tillgänglig för personen själv då den 

inte delas som i product-to-service. 

 

Low-touch approach, Affärsmodellen siktar in sig på att erbjuda billiga 

versioner av produkter eller tjänster som är traditionella high-end er-

bjudanden. Denna kan bli svår att applicera på elbilsmarknaden då tek-

nologin fortfarande är ung och dyr. 

 

Open business models, bra modell som kan driva utvecklingen framåt. 
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2.3.2 Affärsmodellsinnovation 

Affärsmodellen representerar en potentiell källa till konkurrensfördel 

om den används på rätt sätt och spelar central roll i att förklara företa-

gets prestationsförmåga. Innovation som presenteras genom nya och 

effektiva modeller kan resultera i överlägsenhet vid värdekapandet. Af-

färsmodeller som har ett tydligt fokus på innovation tillsammans med 

tidig marknadspenetration har visats ge positiv effekt på företagets pre-

stationsförmåga. Konsulter på IBM (International Business Machines 

Corporation) intervjuade 765 ledare inom privat och offentlig sektor. 

Fynden som gjordes visade att finansiellt högpresterande företag lägger 

dubbelt så mycket tonvikt på affärsmodellsinnovation som lågpreste-

rare. Innovation inom företag som fokuserar på externa samarbeten och 

partnerskap är särskilt effektiva bland äldre företag jämfört med yngre. 

(Zott et al., 2011) 

 

Affärsmodellsinnovation är upptäckten av en fundamentalt annorlunda 

affärsmodell inom en existerande bransch. För att kvalificeras som en 

innovation, måste affärsmodellen förstora den existerande ekonomiska 

helheten, antingen genom att attrahera nya kunder till marknaden eller 

genom att uppmana existerande kunder att konsumera mer. Affärsmo-

dellsinnovatörer kommer inte på nya produkter eller tjänster, utan de 

omdefinierar hur en existerande produkt erbjuds till kunden. Disruptiva 

teknologier tenderar att associeras med bytet av etablerade företag mot 

inträdande företag (Markides, 2006). Affärsmodellsinnovation är med 

största sannolikhet lättare att uppnå för nya aktörer än för marknadsle-

dande aktörer som har djupt etablerade procedurer inom organisation-

en (Christensen, 2006). 

 

Företaget har potential att växa genom att etablera en effektiv affärsmo-

dell vid kommersialisering av en produkt som är mindre populär för 

stunden. En teknologi i sig har inget värde om den inte kommersiali-

seras via en affärsmodell. Det innebär att företaget måste designa en 

affärsmodell som passar deras specifika situation och innovation ef-

tersom samma teknologiska innovation genererar olika inkomst vid 

olika typer av kommersialisering (Chesbrough, 2010; Zott et al., 2011). 

En ”stark” affärsmodell kan styras dåligt och misslyckas precis lika 

mycket som en ”svag” affärsmodell kan vara lyckad för att ledarskapet 

är starkt och har bra implementationskunskaper. Studier på vad som är 

en ”stark” och ”svag” affärsmodell är anses fortfarande vara i förstadiet 

(Osterwalder et al., 2005). 



Bilindustrins förmåga att hantera förändringar i affärsmodellerna 

Hur den uppkopplade bilen påverkar bilindustrins affärsmodeller 

Björn Ekman     17-06-09 

 

15 

 

Företagen måste vara villiga att experimentera med sina affärsmodeller. 

Även om försöket misslyckas så ger det nya insikter i företagets affärs-

modellsstrategi. Att experimentera med sina affärsmodeller kan upp-

muntras så länge förlusten ligger inom ramarna för vad som är accepta-

belt. Organisationskulturen måste hitta sätt att ta till sig den nya mo-

dellen samtidigt som den aktuella affärsmodellen är effektiv tills den 

nya tar över helt (Chesbrough, 2010). När ett företag bestämmer sig för 

att ta sig an en ny affärsmodell eller förändra den existerande så kom-

mer fångst och visualisering av modellen att förbättra företagets plane-

ring, förändring och implementation. Det är mycket lättare att gå från en 

punkt till en annan när ett företag exakt kan förstå, säga och visa vilka 

element som kommer att förändras (Osterwalder et al., 2005). 
 

 

2.4 Affärsmodeller för Internet of Things 
Uppkopplade enheter erbjuder en högre nivå av visibilitet och kont-

rollmekanism. Informationen kommer att bli en stor källa för att skapa 

värden och även för värdeerbjudandet. Information anses ofta vara gra-

tis men vår motvillighet till att betala för information kommer med 

största sannolikhet att förändras med tiden (Glova et al., 2014). 

 

Två av fem affärsmodeller för IoT-applikationer som publicerats baseras 

på det analytiska ramverket Business Model Canvas (BMC) framtaget 

av Osterwalder, men det bör även tilläggas att dessa fem modeller inte 

är empiriskt validerade. BMC är ett ramverk som baseras på en meta-

analys av den samlade affärsmodellslitteraturen. I en publicerad studie 

av Dijkman et al., (2015) var det tydligt att värdeerbjudandet (value pro-

position) är det viktigaste byggblocket i affärsmodeller för IoT se Figur 

2. Detta stämmer också med vad Chesbrough & Rosenbloom (2002) an-

ser om dess centrala roll för byggblocket. Kundrelationer och nyckel-

partners anses också vara viktiga byggblock för affärsmodeller inom 

IoT. Resultatet pekar också på en ökad komplexitet i partnerskapet inom 

affärsmodeller för IoT (Dijkman et al., 2015). 
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Figur 2. Relativ betydelse av byggblocken (Dijkman et al. 2015) 

 

 

Traditionella affärsmodeller är väldigt företagscentrerade, men på 

grund av den naturliga arkitekturen som IoT har kräver att företagen 

måste samarbeta med konkurrenter och genom olika industrier så är det 

lätt att första varför traditionella modeller inte passar in (Chan, 2015). 

Fördelar med nya affärsmodeller är kostnadsreduktion, strategisk flexi-

bilitet, exploatering av nya marknadsmöjligheter och reducerad risk för 

investering av kapital. BMC är det ramverk som vanligast används av 

akademiker och praktiker eftersom det är lätt att förstå och försvårar 

inte affärsmodellen med att integrera olika dimensioner. Brister i att an-

vända BMC för att visualisera affärsmodellen är att den inte illustrerar 

en klar orsak-verkanlänk mellan ”medel” och ”mål” (Sun et al., 2012). 

2.4.1 Plattformar och ekosystem 

Evolutionen av affärsmodellsperspektivet för IoT drivs av två underlig-

gande trender. Förflyttningen av fokus från IoT som teknisk plattform 

till affärsekosystem och affärsmodell för enbart det specifika företaget 

till att utforma affärsmodeller formade som ekosystem. Det finns tre 

stora utmaningar när det kommer till designen av affärsmodellsekosy-

stem för IoT. Den stora mängden av olika objekt, att innovationer oftast 

innehåller en form av omognad och att ekosystemen många gånger är 

ostrukturerade. (Westerlund et al., 2014) 

 

1996 definierade Moore affärsekosystemet som, “en ekonomisk gemen-

skap som stöds av en grund med aktiva organisationer och individer”. 

Ett affärsekosystem består av: kunder, ledande producenter, konkurren-

ter och andra intressenter. (Westerlund et al., 2014) 
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Affärsekosystem beskrivs som institutioner av deltagande ”där organi-

sationer och individer typiskt själv identifieras som ett ekosystem både 

inom deras egna inre diskurs och i varumärkesidentiteten de förmedlar 

till andra”. Affärsekosystem refererar också till en organisation av eko-

nomiska aktörer vars individuella affärsaktiviteter är ankrade runt en 

plattform och den plattformen är en organisation av enheter, organizat-

ion of things. En plattform är en samling teknologiska byggblock och 

kompletterande tillgångar som företag och individer kan använda och 

konsumera för att utveckla kompletterande produkter, teknologier, och 

tjänster. Den uppkopplade bilen kan ses som en sådan plattform. Ett 

förslag är att man bör skifta fokus på värdeskapande och värdefångst i 

affärsmodeller från företagsnivå till ekosystemnivå. (Westerlund et al., 

2014) 

2.4.2 Från produktbolag till produkt- och tjänsteföretag 

Traditionella tillverkningsföretag vars främsta syfte är att producera 

produkter till försäljning flyttar fokus från att vara ett rent produktbolag 

till produkt- och tjänsteföretag. Bilindustrin är en sådan industri där den 

fysiska produkten är en viktig del i företagets kultur och produktut-

veckling. De traditionella tjänsterna digitaliseras och på så sätt kan man 

skapa nya värdeerbjudanden och en högre effektivitet. Företagen har 

förhoppningar om att kunna stärka varumärket genom insamling av 

data, produktuppföljning och närmare relation med kunden. Att göra 

den här förändringen leder till att industrin använder sig av tjänstebase-

rade affärsmodeller där man säljer tjänst och produkten bara är en del 

av erbjudandet. Att introducera nya tjänster som ligger utanför den 

traditionella affärsmodellen för också med sig nya krav. Digitaliseringen 

av fordon och affärsprocesserna innebär både externa och interna utma-

ningar som kräver nya arbetssätt och kompetens. Att koppla upp före-

tagets produkter kräver också att man besvarar några viktiga frågor, 

vem får tillgång till och ägandeskap av data? Finns möjligheten att röra 

sig från produkt till tjänst? Hur ser organisationsförändringen ut för 

företaget? (Westergren et al., 2017) 

 

 

 

 

 



Bilindustrins förmåga att hantera förändringar i affärsmodellerna 

Hur den uppkopplade bilen påverkar bilindustrins affärsmodeller 

Björn Ekman     17-06-09 

 

18 

 

2.5 Business Model Canvas 
Affärsmodellsinnovation handlar i slutändan om att skapa värde för 

företag, kunder och samhälle, det handlar också om att ersätta de mo-

deller som är föråldrade. Business Model Canvas av Osterwalder & 

Pigneur (2010) är ett analytiskt verktyg som används för att ta fram eller 

visualisera ett företags affärsmodell och dess värdeskapande aktiviteter.  

BMC består av nio byggblock som beskriver företagets affärsmodell. 

Kundsegmentet, värdeerbjudandet, kanaler, kundrelationer, intäkts-

strömmar, nyckelresurser, nyckelaktiviteter, nyckelpartnerskap, kost-

nadsstruktur se Figur 3: 

 

 
           Figur  3. Business Model Canvas (Strategyzer) 

 

I dessa byggblock finns företagets fyra centrala områden: kunder, erbju-

dande, infrastruktur och ekonomisk bärkraft. Modellen är mycket popu-

lär världen över och används av organisationer som: IBM, Ericsson, De-

loitte samt många fler. 

 

2.5.1 Kundsegmentet 

Kunderna är kärnan för företagens affärsmodeller, utan kunder som 

genererar intäkter blir inte företaget särskilt långvarigt. En affärsmodell 

kan representera olika kundsegment av varierande storlek som företaget 

riktar sig mot. Företagen måste göra aktiva val i vilka kundsegment de 

ska lägga sina resurser på och vilka de ska ignorera. När företaget väl 

har bestämt sig för vilka segment de vill fokusera på, kan de designa 

affärsmodellen utifrån kundsegmentets specifika behov. 
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2.5.2 Värdeerbjudandet 

Värdeerbjudandet får kunden att välja det specifika företaget framför 

något annat. Det är erbjudandet som löser kundernas problem eller till-

fredsställer kundbehovet. Varje värdeerbjudande består av en samling 

produkter eller tjänster som möter ett visst kundsegments krav. Vissa 

värdeerbjudanden kan vara innovativa och representera ett nytt eller 

disruptivt erbjudande. Det finns värdererbjudanden som kan uppfylla 

helt nya behov som kunden inte uppfattade tidigare eftersom det inte 

existerade något liknande erbjudande. Detta ser man oftast inom tek-

nikbranscher där ny teknik ständigt utvecklas och ersätter gammal tek-

nik. Ibland skapas också helt nya industrier inom existerande marknad.  

 

Det finns olika sätt att skapa värde på, ett av dessa är att förbättra ser-

vicen eller prestandan. Att skräddarsy produkter eller tjänster för att 

passa den individuella kunden bättre skapar också värde. Vissa kunder 

finner stort värde i varumärken som signalerar olika storts status. Pris-

press är också en vanlig metod för att tillgodose behov inom kundseg-

ment som är mer priskänsliga. Kostnads- och riskreduktion är också 

värdeskapande. Tillgänglighet är också ett värde som prisas högt, vilket 

blir allt vanligare inom transportsektorn. 

 

2.5.3 Kanaler 

Kanalerna spelar en viktig roll i hela kundupplevelsen. Kanalerna tjänar 

ett flertal funktioner som kan vara att öka medvetenheten hos kunderna 

om företagets produkter och tjänster. Kanalerna kan hjälpa kunderna att 

utvärdera företagets värdeerbjudanden och underlätta vid inköp av 

specifika produkter eller tjänster. De ser också till att värdeerbjudandet 

levereras till kunderna och tillstår med eventuell support efter köpet. 

 

2.5.4 Kundrelationer 

Relationen kan variera mellan olika kundsegment och den kan vara per-

sonlig eller automatiserad. Kundrelationer drivs av följande motivation-

er: förvärva, behålla, upp säljning. Kundrelationen hjälper företagen att 

skapa värde tillsammans med kunderna. 
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2.5.5 Intäktsströmmar 

Intäktsströmmar är ett resultat av ett värdeerbjudande som med fram-

gång har nått fram till kunderna. Olika kundsegment kan vara olika vil-

liga att betala för värdeerbjudandet? Företaget kan då generera en eller 

flera intäktsströmmar från varje kundsegment. Intäkterna kan skapas 

genom en mängd olika sätt. Försäljning av tillgångar (bilar säljs till kun-

der som de är fria att göra vad de vill med), användningsavgift (hög 

användningsfrekvens medför högre betalning), prenumerationsavgift 

(säljer kontinuerlig åtkomst till en service), lån/hyra/leasing, licensering 

(kunden får använda skyddat material i utbyte mot betalning). Ett ex-

empel på ett lyckat koncept som förändrade hyrbilsbranschen är företa-

get Zipcars affärsidé där man hyr en bil och betalar för tiden man lånat 

den vilket medför att många hyr istället för att köpa. 

 

2.5.6 Nyckelresurser 

Nyckelresurserna tillåter företaget att skapa och erbjuda värdeerbju-

dandet, nå marknader, behålla relationer med kundsegmenten och 

skapa intäkter. Affärsmodellen styr vilka resurser som är viktiga, en bil-

tillverkare behöver kapitaltyngda tillverkningsfabriker medan desig-

nern av bilarna fokuserar mer på de mänskliga resurserna. Resurserna 

kan vara fysiska, finansiella, intellektuella eller mänskliga. De mänsk-

liga resurserna är viktiga för företag som behöver duktiga programme-

rare eller mekaniska experter samt säljare. Resurserna kan ägas eller lea-

sas av företaget eller tillhandahållas av nyckelpartners. 

 

2.5.7 Nyckelaktiviteter 

Dessa aktiviteter är extremt viktiga för att företaget ska kunna driva 

verksamheten framåt med lyckat resultat. Nyckelaktiviteterna behövs 

precis som resurserna för att tillåta ett företag att skapa och erbjuda ett 

värdeerbjudande, nå marknader, behålla relationer med kundsegmen-

ten och skapa intäkter. För en biltillverkare omfattar nyckelaktiviteterna 

oftast supply chain management (SCM). Nyckelaktiviteter kan vara pro-

duktion, problemlösning, plattform/nätverk. 

 

2.5.8 Nyckelpartnerskap  

Ibland kan företaget inte utföra vissa aktiviteter och då behövs vissa 

resurser eller aktiviteter införskaffas från partners. Företag skapar part-
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nerskap för många anledningar och partnerskap går mot att bli en viktig 

hörnsten för många affärsmodeller. Företag skapar allianser för att op-

timera affärsmodellerna, reducera risk eller förvärva resurser. Det finns-

fyra olika typer av partnerskap: Strategiska allianser mellan icke-

konkurrenter, coopetition: strategiska partnerskap mellan konkurrenter, 

risksamverkan för att skapa nya affärer och köpare-leverantör relationer 

för att säkerställa pålitliga leveranser 

 

2.5.9 Kostnadsstruktur 

Affärsmodellens olika delar resulterar i kostnadsstrukturen. Dessa kost-

nader kan beräknas efter att man har definierat nyckelresurser, nyckel-

aktiviteter och nyckelpartnerskap. Det finns flera olika sorters kostnads-

strukturer: kostnadsdrivna, värdedrivna, fasta kostnader, rörliga kost-

nader, skalfördelar, stordriftfördelar (inom stora företag kan samma 

marknadsförings aktiviteter eller distributionskanaler stödja flera olika 

produkter). 

 

2.6 Uppkopplade fordon 

2.6.1 Mobil IoT 

Storstadstrafiken bidrar till en stor del av trafikbullret och är en stor bi-

dragande orsak till den allt sämre luftkvalitén i storstäder samt det 

ökade utsläppet av växthusgaser. Trafikstockningar medför betydande 

kostnader för de ekonomiska och sociala aktiviteterna i de flesta städer. 

Utvecklingen av nästa generations mobila system beror på kreativiteten 

hos användarna och designen av nya applikationer. Tabell 2 beskriver 

de olika tillämpningsområdena och omfattningen som krävs för smart 

transport, exempelvis uppkopplade personbilar (Gubbi et al., 2013). 

 
Tabell 2. Tillämpningsområden för smart transport (Gubbi et al., 2013) 

Nätverksstorlek Stor 

Användare Stor, allmänheten 

Energi  Laddningsbara batterier, skördad 

energi 

Internetuppkoppling Wifi, sattelitkommunikation 

Datahantering Delade servrar 

IoT enheter RFID, WSN, singelsensorer 

Bandbreddskrav medel/stort 

Exempel prövningar Några få testimplementeringar 
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2.6.2 Internet of Vehicles 

Uppkopplade fordon använder uppkoppling, positionering och data-

processer för att möjliggöra för fordon, smart väginfrastruktur och per-

sonliga enheter att utbyta information med varandra samt ge trafikanter 

höjd säkerhet, mobilitetsrapporter, varningar, och direkta meddelanden 

till föraren se Figur 4 (Yu, 2016). Den snabba utvecklingen av Informat-

ion och Kommunikationsteknologier (IKT) innebär att man kan utrusta 

bilar med trådlös kommunikation och detta tros vara det nya genomsla-

get för fordonsrevolutionen.  Uppkopplade bilar är proaktiva, koopera-

tiva, välinformerade och koordinerade. Bilarna kommer att visa vägen 

inom stöd för olika applikationer kopplade till dem. Trafiksäkerhet (kol-

lisionsdetektering, filbytesvarning och kooperativ sammanslagning).  

Smart och grön transport (trafiksignals kontroll, intelligent trafiksche-

maläggning och fleet management). Platsberoende tjänster (punkt av in-

tresse och rutt optimering). Internetuppkoppling i bilen  

 

 

 

 
Figur 4. Översikt av kommunikationen för uppkopplade bilar (Miche, 2009). 
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2.6.3 Drivkrafter bakom uppkoppling 

Det finns två direkta drivkrafter bakom initiativet till uppkopplade bi-

lar. Den första är det brådskande behovet av att förbättra effektiviteten 

och säkerheten för trafiksystemen på våra vägar. Den växande urbanise-

ringen innebär en ökning av fordon i större städer som i sin tur bär an-

svaret för trängsel och konsekvenser i form av stora ekonomiska kost-

nader och miljöproblem (Lu et al., 2014). Internet of Vehicles (IoV) som 

är en integrerad applikation av IoT och intelligenta fordon har en tek-

nikutveckling som sker hela tiden och är en viktig del i arbetet med 

smarta städer. Utvecklingen kommer att ha en djupgående påverkan på 

bilindustrins och transportindustrins framtid (Zhang & Xi, 2016).  

2.6.4 Stora datavolymer 

Samarbete mellan big data plattformsoperatörer, regeringen och organi-

sationer som äger data från IoV är mycket viktigt för utvecklingen. Det 

möjliggör för öppen och delad IoV, big data och informationstjänster ge-

nom nya/innovativa affärsmodeller (Zhang & Xi, 2016). En stor utma-

ning för uppkopplade bilar är just insamlingen, processningen, analysen 

och förvaringen av stora volymer data i realtid. Varje bil kommer att 

överföra information som innehåller signalering, inbromsning, plats och 

närhetssensorer med mera. Kommunikationen med andra bilar och in-

frastrukturen innebär att varje bil förväntas generera över 1 petabyte av 

data varje år vilket ställer enorma krav på datalagring och säkerhet. Ro-

busta anonymitetsprotokoll är kritiska för att undvika överträdelser av 

privatpersoners integritet samtidigt som man ska balansera integriteten 

med användbarheten (Goel, 2016). Fordon med internetbaserade platt-

formar skickar idag en uppsjö med information tillbaka till tillverkaren. 

Kan detta innebära att det kommer en tid där mer pengar tjänas på pri-

vat data än det faktiska bilköpet (Kirk, 2015)? 

 

2.7 Disruptioner inom bilindustrin 
På produktsidan kan en välutvecklad funktionsförmåga tillåta en biltill-

verkare att uppnå marknadsdifferentiering med väl genomtänkta pro-

duktfunktioner eller realisera fast follower fördelar genom att snabbt dis-

tribuera en lyckad funktion som släppts av en konkurrent. På kompe-

tenssidan medför innovativa funktioner en disruption inom traditionella 

produktmallar där de ofta förlitar sig på framväxande teknologier som: 

accelerometrar, sensorer och radar. Bilindustrin har implementerat en 

strukturerad ambidextriell modell för att hantera artikulationen mellan 

innovativa funktioner och nya produkter. Genom att man integrerar 
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innovativa funktioner berörs också kundvärdet vilket innebär stark 

sammankoppling med andra enheter uppströms i värdekedjan. (Maniak 

et al., 2014) 

 

I flera årtionden har fordonssektorn förlitat sig på förbränningsmotorn 

som den etablerade drivmedelsteknologin. På grund av miljöregleringar 

och andra problem relaterade till användandet av fossila bränslen, an-

vänds elektrisk drivning i allt större utsträckning som ensam eller extra 

kraftkälla utöver förbränningsmotorn. Som nämnts tidigare är det af-

färsmodellen som tekniken möjliggör för som skapar en disruption och 

inte teknologin i sig. Vad disruptiva innovationer har gemensamt är 

kapaciteten att förbättra prestandan av etablerade produkter som van-

liga kunder historiskt har värderat. Ett exempel på det här inom bilin-

dustrin är den tekniska innovationen insprutningen som introducerades 

1980 vilket förbättrade bränsleeffektiviteten av förbränningsmotorn men 

störde inte bilmarknaden i sig. Att hålla en ledande position på mark-

naden kan komma från ett teknologiskt ledarskap eller från det faktum 

att den som är först in kan öka kontrollen av resurser som följare inte 

kan matcha. Är man som företag först att etablera sig innebär detta ge-

nerösa förtjänstmarginaler och monopolstatus. Det negativa med att 

vara först är kostnaden för att utveckla marknaden och att produkten 

faller på ett företags axlar (Dijk, 2016). Det här kan liknas vid Tesla Mo-

tors som ökat sina intäkter men går med miljardförlust. De tar också 

ansvaret för att bana väg för tekniken i form av att bygga upp en enorm 

fabrik för batteritillverkning, men uppmuntrar samtidigt andra aktörer 

att jobba med sin elbilsutveckling i form av att göra sin teknik open 

source (Ny Teknik, 2016). 

 

2.8 Sammanfattning 
Kapitel 2.8 beskriver hur tidigare forskning och analytiska ramverk an-

vänds för att besvara studiens forskningsfrågor och tillgodose studiens 

syfte. 

2.8.1 Business Model Canvas som analytiskt ramverk 

Business Model Canvas kommer vara en del av studiens analytiska 

ramverk för att undersöka hur forskare och företag resonerar kring af-

färsmodellens olika delar. Frågor som är specifika för företagens pro-

dukt och respektive byggblock i ramverket ställs för att i efterhand lät-

tare kunna sammanställa och analysera resultatet se Bilaga A, B, C och 

D för intervjuprotokoll. Ramverket används också för att lyfta fram de-
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lar som blir av större vikt och vilka delar som blir av mindre vikt när 

bilarna blir uppkopplade. Det analytiska ramverket hjälper till med att 

undersöka om förändringar sker inom den traditionella och då titta 

närmare på vilka förändringarna är. Ramverket kan också visa på olik-

heter i affärsmodellerna mellan de olika företagen. 

 

2.8.2 Generell problemanalys 

En generell analys av studiens problemformulering utöver Business 

Model Canvas utförs också i studien där frågor om värdeerbjudandet, 

autonoma fordon, affärsmodellsförändring, uppkoppling och teknolo-

gisk disruption tas fram med tidigare forskning som grund. 

 

Värdeerbjudandet har visat sig vara mycket centralt i affärsmodellen 

och ännu mer så när produkterna kopplas upp som de uppkopplade 

bilarna. Värdeerbjudandet har visat sig vara det viktigaste byggblocket i 

tidigare studier, denna studie väljer att bygga vidare på den tesen och 

undersöker vilket byggblock som är det viktigaste vid uppkoppling av 

bilar. Uppkoppling skapar nya värdeerbjudanden som de autonoma 

bilarna. Även om det är utanför området för den uppkopplade bilen är 

det en disruptiv följdeffekt som inte bör ignoreras, därför är det för stu-

dien intressant att fråga forskare och företag om hur långt bort de tror 

att acceptansen är för de autonoma bilarna. 

  

Forskningen tar upp vikten av att våga förändra sina traditionella af-

färsmodeller, företag som idag kopplar upp sina produkter går mer åt 

en tjänstebaserad affärsmodell. En uppkopplad produkt kan stärka va-

rumärket med insamling av data, produktuppföljning och närmare re-

lation med kunden. För att få en bild av hur företagens och forskarnas 

framtidstro och ställningstagande kring detta undersöks deras tro om 

hur affärsmodellen kommer att förändras i framtiden.  

 

Uppkopplade fordon använder uppkoppling, positionering och data-

processer för att möjliggöra för fordon, smart väginfrastruktur och per-

sonliga enheter att utbyta information med varandra samt ge trafikanter 

höjd säkerhet, mobilitetsrapporter, varningar, och direkta meddelanden 

till föraren. Uppkoppling ger företagen stora möjligheter till produktdif-

ferentiering, vilket undersöks genom att ta reda på om den uppkopp-

lade bilen anses vara framgångsrik och vad som gör den framgångsrik. 

Det ständiga informationsutbytet i realtid kräver också att infrastruk-

turen som bilarna är verksamma i stödjer tekniken, därför ställs även 
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frågor som behandlar bilindustrins vara eller icke vara i utvecklingen av 

infrastrukturen. 

 

När teknologisk disruption sker innebär det att företagen som påverkas 

behöver lyfta fram sin integrativa förmåga, implementera nya affärs-

modeller, hantera olika typer av innovationer, avancera inom teknolo-

gisk innovation och affärsmodellsinnovation, hitta sätt att svara på 

disruptionen och försöka ta ledande position på marknaden. En stor 

utmaning kring uppkopplade bilar är insamling, processning, analys 

och förvaring av stora volymer data i realtid. För att undersöka hur bil-

industrin på bästa sätt kan hantera disruptionerna skapas frågor som tar 

upp vilka egenskaper som krävs för att hantera disruptiva innovationer 

inom branschen, vilken/ vilka förändringar som har störst påverkan på 

företagen och vad företagens största utmaning är.  
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3 Metod 

 

3.1 Världssyn 
Enligt Wallén (1996) är världssynen en förhandsuppfattning av forsk-

ningsområdet som även styr vad som uppfattas som intressanta pro-

blem för forskaren och det är världssynen som styr valet av metod och 

problemets angripningssätt. Creswell (2014) utvecklar detta och beskri-

ver världssynen som en generell filosofisk uppfattning om forskningens 

omvärld som forskaren själv bidrar med till studien.  

 

Den här studien omfattas av en teknologiskt deterministisk världssyn.  

Den teknologiskt deterministiska världssynen innebär att teknologin 

innehåller egenskaper som formar samhället och dess kulturella värden 

på ett visst sätt. När en teknologi påverkar samhället anpassar man sig 

på bästa sätt genom att ta teknologin till sig och använda den på det sätt 

som passar situationen bäst. (Oliver, 2011) 

 

3.2 Forskningsmetod 
När forskaren väljer typ av forskningsmetod är det viktigt att metoden 

passar studiens problemformulering. Problem i vetenskaplig mening 

behöver nödvändigtvis betyda att det som undersöks är ett problem för 

någon eller något, det kan vara ett område som forskaren söker fördju-

pad kunskap om. Problemet bör vara så pass välformulerat att det inte 

råder några tvivel om metodvalet samt att metoden kan hjälpa till med 

att besvara problemformuleringarna på bästa sätt. (Wallén, 1996) 

 

3.2.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ forskningsmetod har som syfte att undersöka av vilken 

karaktär en företeelse har och hur den skall identifieras. Till skillnad 

från kvantitativa studier där forskaren lägger större vikt på mätbar data 

utifrån experiment så innehåller kvalitativa studier data från intervjuer, 

enkäter eller observationer för att beskriva specifika ting som är vaga, 

mångtydiga och subjektiva. Det kan vara upplevelser och känslor hos 

individer eller situationer som inte kan mätas med en kvantitativ metod. 

Faktorer som är högst personliga och beror på den undersökta situat-

ionen kan ha stor inverkan i en kvalitativ studie och det är viktigt att 
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forskaren kan ”distansera sig” och vara ”närvarande” under studiens 

datainsamling och analys. (Wallén, 1996) 

 

Forskningen om affärsmodeller för uppkopplade enheter eller IoT-

produkter är i ett tidigt stadie av forskningsområdet, därför har en kva-

litativ explorativ metod ansetts mest lämpad för studien. Den explora-

tiva metoden används för att få grundläggande kunskaper om proble-

mets vad, när, var och hur. Denna typ av studier syftar till att skapa en 

djupare förståelse för ett fenomen. Metoden har valts eftersom studiens 

syfte är att generera en bredare och djupare förståelse för hur affärsmo-

dellen förändras när bilindustrin börjar utveckla och sälja den uppkopp-

lade bilen i allt större omfattning.  

 

3.2.2 Forskningsansats 

Forskningsansatsen beskriver hur studien behandlar relationen mellan 

teori och empiri. Det finns två huvudprinciper för metodansatser och 

dessa är, induktion och deduktion. Med en induktiv ansats utgår forska-

ren helt från datainsamling och genom en analys av data dras generella 

och teoretiska slutsatser. Explorativa studier väljer ofta en induktiv me-

todansats på grund av det tunna teoretiska ramverk som finns eller inte 

finns, att en studie är strikt induktiv kan i många fall vara omöjligt ef-

tersom valet att studerar något är ett teoretiskt ställningstagande. I en 

deduktiv ansats har teorin en centralare roll där studiens hypotes är ett 

påstående som fås ur teorin och testas empiriskt. Ansatsen innehåller 

hypotesprövning som är central i arbetet och sker oftast genom olika 

experiment med mätbara resultat. Den induktiva och deduktiva ansat-

sen kan kombineras där forskaren rör sig mellan teori och empiri för att 

lättare kunna skapa en förståelse för problemet, detta är en abduktiv 

ansats. (Wallén, 1996) 

 

I den här studien har en abduktiv ansats valts eftersom studien innefat-

tar en kombination av två forskningsområden där forskning bedrivits i 

olika omfattning. Det ena området är affärsmodeller som har studerats 

under lång tid och innehåller flera analytiska ramverk som kan använ-

das för att studera ett eller flera företags affärsmodeller. Det andra om-

rådet är uppkopplade bilar, där affärsmodeller för denna typ av teknik 

är enligt tidigare forskning sparsam. Studien bygger sin empiriin-

samling på ett analytiskt ramverk från affärsmodellslitteraturen och ti-

digare forskning för att sedan analysera resultatet genom att återknyta 

till teorin och kunna dra mer generella slutsatser. 
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3.3 Tillvägagångssätt 

3.3.1 Datainsamling 

Datainsamling består av intervjuer med respondenter som har varie-

rande insyn och kunskap på området som studerats. Intervjuerna ger 

studien en fördjupad uppfattning om problemet och bidrar till att upp-

fylla studiens syfte samt besvara studiens forskningsfrågor. Studiens 

teoretiska grund är en litteraturstudie på tidigare forskning inom IoT, 

IoV, affärsmodeller, affärsmodellsinnovation, affärsekosystem och 

disruptiva teknologier och analytiska ramverk från affärsmodellslittera-

turen. Med hjälp av litteraturstudien skapas ett intervjuprotokoll i två 

delar där den första delen baseras på det analytiska ramverket Business 

Model Canvas för att ge en tydligare bild av respondenternas uppfatt-

ning om affärsmodellerna för de uppkopplade bilarna och dess viktig-

aste delar. Den andra delen består av generella frågor som växt fram 

under litteraturstudien för att undersöka vilka utmaningar bilindustrin 

står inför hur de bäst kan hantera dessa utmaningar, se Bilaga A, B, C 

och D för intervjuprotokoll. 

 

Data samlas in genom semi-strukturerade intervjuer som spelas in, tran-

skriberas och analyseras med ett målinriktat urval av respondenter. Ge-

nom att göra ett målinriktat urval av respondenter ges studien ett kvali-

tativare djup (Höst et al., 2006). Selektionen sker utifrån vilken sorts in-

formation som studien eftersöker och vilka perspektiv som är passande 

att ta med. Respondenternas olika synsätt på affärsmodellens viktiga 

delar och hur de ser på samarbeten och teknikens möjligheter bidrar till 

studiens resultat. Resultatet tolkades och analyserades i relation till stu-

diens teoretiska grund som presenterades i kapitel 2. Analysen använ-

des som stöd för att besvara de forskningsfrågor som presenterades i 

början av studien och är knutna till studiens syfte. 

 

3.3.2 Intervjuer som datainsamling 

Enligt Creswell (2014) ger intervjuer en djupare och mer detaljerad hel-

hetsbild av problemet och utökar förståelsen för studiens komplexa frå-

geställningar. Forskaren får en personlig kontakt med respondenten och 

får ta del av ett personligt resonemang kring specifika frågor som rör 

studien. Informationen som ges av respondenterna kan också kontrolle-

ras med följdfrågor vilket ökar studiens validitet. Intervju som metod är 

en ytterst flexibel datainsamlingsmetod eftersom forskaren inte är knu-
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ten till ett endimensionellt verktyg. Nackdelar med intervjuer är att de 

är väldigt resurskrävande och att bearbetningen av data är tidskrä-

vande. Insamlat data är oftast mindre i antalet jämfört med exempelvis 

enkäter och resultatet är väldigt beroende på forskarens förkunskaper 

och val av analysmetod. Om ingen vill ställa upp på intervjuerna kan 

det vara riskabelt att använda intervjuer som studiens enda datain-

samlingsmetod. 

 

3.3.3 Genomförande av intervjuer 

För att skapa initial kontakt med möjliga respondenter som var av in-

tresse för studien skickades epost med intervjuförfrågan till varierande 

företag eller personer som har relation till eller arbetar med IoT eller 

uppkopplade bilar. En lista sammanställdes med alla som förfrågats för 

att lättare hålla koll på vilka som tackat ja, avböjt eller vidarebefordrat 

förfrågan till annan person som ansågs bättre lämpad att ställa upp på 

en intervju. Bilindustrin har en lång historia som varit under ständig 

förändring i många år vilket innebär att varje tillverkare gör affärer på 

olika sätt. Därför var det viktigt för studien att få information från olika 

biltillverkare. Totalt ställde 7 personer upp på intervju av 60 förfrågade. 

Respondenter i studien representeras av konsultföretag, forskare, last-

bilindustrin, bilindustrin och telekombolag.  Valet av respondenter har 

varit målinriktat för att kunna stärka studiens validitet och samla in data 

som kan visa om synsättet skiljer sig eller inte mellan personer med 

olika infallsvinklar på området. Varje respondent tilldelas ett ID i form 

av bokstaven P (för person) och en slumpmässigt utvald siffra. Respon-

denterna som deltagit i studien redovisas i Tabell 3. 
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Tabell 3. tabell över respondenter som medverkat i studien 

ID Roll 

P1 Universitetslektor som forskar på IoT och undersöker 

distributionen av själva datat samt säkerheten som är 

en stor och viktig del av tekniken. Forskningen har på-

gått från och till under 8 år med lite olika infallsvinklar. 

P2 Universitetslektor som kommit in på IoT-spåret via 

kortare projekt 2014-2016 som finansierats av Vinnova. 

Har skrivit doktorsavhandling om digitala plattformar 

men glidit över mer på IoT. Är även en av författarna 

till IoT-guiden. 

P3 Chef för konceptutveckling hos en stor svensk lastbils- 

och busstillverkare. Tidigare VD för ett företag som 

erbjuder mobila IT-lösningar för transportföretag.  

P4 Senior Product Manager för ett svenskt telekombolags 

anslutna bilservice. Ansvaret sträcker sig från produkt-

utbyggnadsplan i Norden, produktkarta, produkt P/L 

till partnerrelationer och affärsutveckling. 

P5 Extended Offer Manager hos en stor svensk biltillver-

kare. Fick uppdraget 2013 att titta på hur de kan skapa 

nya tjänster kring den uppkopplade bilen. 

P6 Senior Specialist Project och Process Management hos 

en tysk biltillverkare. Ansvarig för att hålla ihop och 

rulla ut deras tjänst för uppkopplade bilar hos återför-

säljare och verkstäder i Sverige och Danmark. Har in-

nan det arbetat med utveckling av mobiltelefoner i 12 

år. 

P7 Managementkonsult på ett konsultföretag som riktar in 

på konsultering och strategirådgivning bland annat 

inom Automotive sektorn. 

 

 

När respondenterna accepterat deltagandet besvarades eventuella följd-

frågor kring studiens omfattning och syfte mer detaljerat. Därefter be-

stämdes ett datum för intervju öga-mot-öga, telefon, eller skype och del-

tagarna informerades om tidsåtgången för intervjun som fick en max-

gräns på 60 min. Respondenterna fick intervjuprotokollet mailat till sig 

en vecka innan intervjun var planerad för att kunna göra eventuella ef-

terforskningar och ges möjlighet till att kunna svara så bra som möjligt 

på de olika frågorna. 
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Under intervjuerna som varade mellan 25-50 minuter frågades respon-

denterna om de ville vara anonyma eller inte samt om det gick bra att 

spela in intervjun. Inspelning utfördes i syfte att underlätta för intervju-

are med anteckningar och lättare kunna ta in hur och vad deltagarna 

svarat på de olika frågorna samt lättare kunna ställa följdfrågor i direkt 

anknytning till svaren. Vid eventuella förhinder så meddelades delta-

gare så snabbt som möjligt för att kunna boka in en ny tid. Under vissa 

intervjuer gav respondenterna tips om personer att kontakta som kan 

vara intressanta för studien, dessa kontaktades enligt samma procedur 

som tidigare. 

 

Det ursprungliga intervjuprotokollet förändrades under studiens gång 

efter att de första intervjuerna utförts då det var några frågor som inte 

passade vissa personer eller helt enkelt inte fyllde syftet att hjälpa till 

med att besvara forskningsfrågan. Samtliga respondenter accepterade 

att intervjuerna spelades in och dessa transkriberades löpande under 

perioden för datainsamlingen. Efter transkribering renskrevs alla inter-

vjuer och skickades till respondenterna för godkännande. 

 

Respondenternas namn och vilket företag de representerar har uteslutits 

ur rapporten för att skapa en så objektiv upplevelse för läsaren som möj-

ligt. Vilket företag som representeras är inte heller intressant för rappor-

tens resultat, då rapporten speglar en uppfattning om ett fenomen från 

ett urval av företag och personer.  

 

Anledningen till att så få personer inte ansåg sig ha tid eller helt enkelt 

inte var intresserade av att ställa upp på intervju kan bero på att affärs-

modeller ofta kan innehålla affärshemligheter som de vill skydda. Inom 

en bransch som är så pass konkurrenskraftig som bilindustrin kan det 

vara känsligt att ta upp dessa frågor och detaljer om affärsmodellerna 

som många gånger är affärshemligheter.  

 

3.3.4 Kvalitativ dataanalys 

För att analysera det data som samlats in används de sex steg som ingår 

i kvalitativ datanalys enligt Creswell (2014). Första steget är att organi-

sera och förbered data för analys, detta kallas också för transkribering. 

Det andra steget är läsa igenom och titta på data noggrant. Det ger en 

bra inblick i informationen som respondenterna delat med sig av och 

ger tillfälle till att reflektera över informationens övergripande mening. 

Det tredje steget är kodning av data. Kodning är processen där data or-
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ganiseras genom att sammanföra stycken av text och skriva ett ord som 

representerar en kategori i marginalerna. Detta involverar att använda 

data som samlats in under datainsamlingen, segmentera meningar till 

kategorier och märka dessa kategorier med termer. I det fjärde steget 

används kodningsprocessen för att generera en beskrivning av katego-

rier eller teman för analys. Femte steget är att utveckla hur de teman 

som blir den kvalitativa studiens resultat ska presenteras i rapporten. 

Teman som hittats bör kunna påvisa multipla perspektiv från individer 

och stödjas av diverse citat eller specifika bevis. Det sjätte och sista ste-

get i analysen är att översätta resultatet och bidra med egna analyser för 

att skapa en diskussion som knyter ihop resultatet med teorin och litte-

raturen. 

 

3.4 Validitet 
Validitet handlar om att mäta det som studien avser att mäta. Detta till-

godoses genom tydliga definitioner av begreppen, en klar uppfattning 

av bakgrundsfaktorer och orsak-verkan-relationer genom noggrann 

planering. I kvalitativa studier säkerställs validiteten av forskaren som 

kontrollerar noggrannheten av fynden genom att applicera olika proce-

durer. Det kan vara en förklaring av ens egen partiskhet som man bär 

med sig till studien, detta skapar en öppenhet och ärlighet som läsarna 

uppskattar. God kvalitativ undersökning innehåller kommentarer från 

författaren om hur dess egen tolkning av resultatet formas av deras 

bakgrund i form av attribut som kön, kultur, historia och socioekono-

misk bakgrund. Validiteten stärks av att man presenterar negativ eller 

avvikande information som motsäger insamlat data och dess olika te-

man, det är inte alls konstigt att ett tema kan innehålla olika åsikter och 

perspektiv (Creswell, 2014). I denna studie styrks validiteten genom an-

vändandet av BMC som ramverk vilket skapar tydlighet i datain-

samlingen.  

 

3.5 Reliabilitet 
Kvalitativ reliabilitet indikerar att forskarens tillvägagångssätt är konse-

kvent genom hela studiens gång. Reliabilitet handlar om att vid upp-

repning av metoden ska mätningarna generera ett likartat resultat. Inom 

kvalitativa studier kan reliabiliteten vara svår att fastställa eftersom det 

kan handla om personers uppfattningar och åsikter, samt att detta är ett 

område som förändras snabbt. (Wallen, 1996) 
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3.6 Etiska och samhälleliga aspekter 
Respondenter i intervjuer informerades om studiens syfte och vilket 

värde det ger dem, samt att de erhålls anonymitet i studien om det är ett 

önskemål. Samtliga respondenter får också ta del av studiens resultat 

efter att studien färdigställts. Vid analysen av data är det viktigt att 

forskaren, inte ”väljer sida” för någon av respondenternas synsätt, und-

viker att endast presentera resultat från data som är positiva för studien 

och respondenternas integritet ska respekteras genom hela studien. Da-

tainsamlingen och studiens resultat ska inte påföra skada på responden-

ter och om respondenten inte vill att vissa delar av intervjuer används 

måste detta respekteras. Data som samlas in ska inte förfalskas och pre-

senteras så utförligt som möjligt för att lättare kunna fastställa studiens 

reliabilitet. (Creswell, 2014) 

 

Intervjufrågor godkändes av handledare på universitetet innan intervju-

erna utfördes eftersom studien representeras av universitetet och därför 

är det viktigt att frågornas relevans och etiska aspekter säkerställs. I 

samhället finns ett berättigat krav på att forskning bedrivs och riktas 

mot väsentliga frågor och att forskningen ska hålla hög kvalitet, detta 

krav är forskningskravet. Studien har använt sig av de forskningsetiska 

principernas fyra huvudkrav, dessa beskrivs övergripande nedan (Ve-

tenskapsrådet, 2002): 

 

Informationskravet, de som deltar i studien ska av forskaren informeras 

om studiens syfte. 

 

Samtyckeskravet, studiens deltagare bestämmer själva över sin med-

verkan. 

 

Konfidentialitetskravet, information om deltagare ska behandlas med 

konfidentialitet och förvaras på så sätt att obehöriga ej kan komma åt 

informationen. 

 

Nyttjandekravet, information som samlas in under studien om enskilda 

personer får endast användas till ändamål för forskning. 
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4 Resultat 

I kapitel 4 presenteras en sammanfattning av det empiriska resultatet 

från respondenternas intervjuer. I kapitel 4.1 presenteras resultatet från 

intervjuernas första del som fokuserar på frågor om företagets produkt i 

relation till ramverket BMC. Detta presenteras först genom en kort be-

skrivning av produkten som respondenterna representerar (ej för P1 och 

P2 och P7 samt visuellt ej för P7) med hjälp av modellens nio byggblock. 

Kapitel 4.2 ger en sammanfattning av intervjusvaren för del 1. I kapitel 

4.3 presenteras resultatet som en sammanfattning av intervjusvaren från 

del två med tillhörande underrubriker.  

 

4.1 Intervju – Del 1 
Det empiriska resultatet från första delen i intervjuprotokollet som base-

ras på BMC som analytiskt ramverk presenteras löpande från P1 till P7 

med en bakgrundsbeskrivning och teknisk beskrivning av produkten 

som representeras i BMC. 

 

4.1.1 Business Model Canvas - P1 

Eftersom P1 inte har någon egen produkt att applicera ramverket på så 

baseras resultatet på en allmän uppfattning av IoT-produkter och den 

uppkopplade bilen se Figur 5. 

 

 
Figur 5. BMC för den uppkopplade bilen enligt P1 
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4.1.2 Business Model Canvas - P2  

Eftersom P2 inte heller har någon egen produkt att applicera ramverket 

på så baseras resultatet på en allmän uppfattning av IoT-produkter och 

den uppkopplade bilen se Figur (6). 

 

 

4.1.3 Business Model Canvas - P3 

Produkten som företaget erbjuder är en lastbil med monterad telematik-

enhet som är kopplad till styrsystemet alltså CAN bus (Controller Area 

Network) nätverket i lastbilen där alla styrenheter ligger och kommuni-

cerar med varandra på. Telematikenheten innehåller bland annat GPS. 

Enheten samlar in information som aggregeras och skickas upp till en 

server för att sedan tas om hand för vidare bearbetning. Från den in-

formationen kan företaget skapa nya tjänster och värde för kunden.  

 

Idén till att göra lastbilarna uppkopplade kom i slutet på 90-talet när 

man såg att GSM-teknologin började mogna till sig och att det gick att 

börja skicka data den vägen samtidigt som internet verkade vara något 

som var här för att stanna. Den tredje faktorn är att fordonen blev mer 

datorstyrda, det kom in fler och fler styrenheter som egentligen är små-

datorer som När de här tre teknologierna började mogna till sig såg man 

värdet i att plocka ut informationen från fordonen och i första hand till-

gängliggöra dem för fordonets ägare som är åkerierna i det här fallet. På 

Figur 6. BMC för den uppkopplade bilen enligt P2 
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den tiden bestod det mycket av teknikdriven utveckling. Man såg möj-

ligheterna och byggde lösningar som man trodde att kunderna behövde, 

samtidigt som man försökte få ut det på marknaden så fort som möjligt. 

Lastbilarna har haft uppkoppling som tillval sedan 1999 men sedan 2011 

har alla fordon uppkoppling som standard se Figur 7. 

 

 

 
Figur 7. BMC för den uppkopplade bilen enligt P3 

 

4.1.4 Business Model Canvas - P4 

Produkten är främst till en konsumentmarknad där konsumenter kan 

koppla upp sina bilar. Bilar från 2001 och framåt kan kopplas upp med 

produkten som innehåller tre huvudsakliga områden. En viktig del av 

produkten är wifi hot spot vilket ger wifi i bilen för att kunna koppla 

upp sina mobila enheter. Det är också en applikation i telefonen som 

håller koll bilen när man själv inte sitter i bilen och vart bilen är placerad 

på en karta samt att man får varningar om något sker med bilen när 

man inte är på plats. Det tredje handlar om partnertjänster där företaget 

låter andra konsumentföretag nå sina slutkunder via denna plattform 

som även tillför ett värde för produkten. I nuläget är partners: Folksam, 

Bilia, Bilprovningen och Viking som kan förbättra sina tjänster med te-

lematikplattformen. Erbjudandet av produkten och tjänsten är för en 

konsumentmarknad men eftersom den innehåller partners blir det också 

Business to Business, därför har företaget en dubbelsidig affärsmodell se 

Figur 8. 
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Figur 8. BMC för den uppkopplade bilen enligt P4 

 

4.1.5 Business Model Canvas - P5 

Produkten är hårdvara i bilen och en Cloud tjänst som rullar, sen säljs 

det som ett paket och möjliggör flera funktioner där kunderna till ex-

empel får tillgång till en applikation. Helt plötsligt så hade företaget 

100-150 tusen uppkopplade kunder och uppdraget för P5 var då: vad 

kan vi göra med det här? Då tittade han bland annat på, om man ska 

börja möjliggöra delning av data till försäkringsbolag. Ett annat var att 

dela anonymiserad väg-data till exempelvis trafikverket och ett tredje 

som företaget valde att satsa på var att kunden ska kunna ta emot paket 

från e-handlare i bilen.  

 

1998 släpptes första bilen som faktiskt såldes med uppkoppling och 

produkten, funktionen då var uppringning och positionering till SOS 

vid olycka. Produkten då var dyr och svår att sälja in till kunderna. 2009 

utökades produkten med funktionen att kunna starta bilens värmare 

genom SMS till en serviceprovider. Det som fick försäljningen att ta fart 

ordentligt var när applikationen lanserades 2010/11 vilket innebar en 

bredare mängd funktioner men framförallt ett bra frontend och möjlig-

het till körjournaler. Företaget har använt uppkopplingen för att göra 

sina produkter mer attraktiva och göra tillval som de kan tjäna pengar 

på i befintlig affärsmodell se Figur 9. 

 



Bilindustrins förmåga att hantera förändringar i affärsmodellerna 

Hur den uppkopplade bilen påverkar bilindustrins affärsmodeller 

Björn Ekman     17-06-09 

 

39 

 

 
Figur 9. BMC för den uppkopplade bilen enligt P5 

 

4.1.6 Business Model Canvas - P6 

Produkten handlar om tilläggstjänster eller digitala tjänster till personbi-

lar. Istället för att kunden bara åker in och hämtar en bil och kör däri-

från så ska kunden även få tjänster där man känner att Mercedes är med 

en hela tiden och att det är lätt att få hjälp samt assistans när det behövs. 

Den dyrare bilmodellen som säljs har haft möjlighet till uppkoppling via 

kundens telefon annars så har bilarna haft inbyggd uppkoppling sedan 

2014. Produkten tillhandahåller assistanstjänster och nödsamtal vid 

olycka. Bilen sköter själv kontakt med verkstad när det är dags för ser-

vice eller reparation och berättar för verkstaden vad som behöver göras. 

Man kan även se vart bilen är och styra bilen från sin smartphone se 

Figur 10. 
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Figur 10. BMC för den uppkopplade bilen enligt P6 

 

4.1.7 Business Model Canvas - P7 

Konsultföretaget jobbar mycket mot automotive och deras produkt hand-

lar mycket om att de försöker förstå vad det är som håller på att föränd-

ras i industrin och sen så hjälper de företagen med att se hur de på bästa 

eller mest optimala sätt kan forma sin affärsmodell på ett innovativt sätt 

för att dra nytta av marknadstrenderna i den aktuella marknaden. Före-

taget ser megatrender inom automotive och det beror lite på vilket skede 

som företagen är i när vi tittar på olika trender och tittar på hur de an-

passar sig efter just den trenden. För många tillverkande företag tar det 

tid att utveckla och förändra affärsmodellen så det är viktigt att förutspå 

förändringarna, därför jobbar företaget mycket med innovationsstrategi. 

 

4.2 Sammanfattning av byggblock 
I kapitel 4.2.1 – 4.2.9 presenteras de nio byggblocken och det empiriska 

resultat som är kopplat till byggblocken. 

4.2.1 Kundsegment 

En bil kommer i grund och botten att entusiasmera samma kundseg-

ment oavsett om den är uppkopplad eller inte. Både P3 säger att med de 

nya tjänsterna som de tar fram nu kan de nischa sig hårdare mot vissa 

segment och lyckas bättre på det sättet. Enligt P5 är det först nu eller för 

något år sedan det börjar bli intressant med en mer inriktad kundseg-

mentering när det nu finns en stor mängd uppkopplade bilar och helt 
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plötsligt så kan man använda informationen som genereras i bilarna och 

på något sätt antingen skapa nya kundsegment eller skapa nya tjänster 

som kunderna är beredda att betala för. P4 som representera ett tele-

komföretag med tredjepartslösning arbetar de med fyra olika kundseg-

ment där det första segmentet är early adopters och teknikvana kunder. 

Produkten har hittills tilltalat en stor del av detta segment. Produkten 

har tydlig segment två riktning och det är early followers, alltså de som 

hakar på trender och ser nyttan med produkten de köper. Early adopters 

i det här fallet är barnfamiljer med höga behov av uppkoppling i bilen. 

Man kan också se på sina kundsegment som tvådelat beroende på ålder 

när det gäller den uppkopplade bilen, detta gör företaget som P6 repre-

senterar där de väljer att se assistanstjänsterna som värdeerbjudande för 

de äldre och för de yngre är det möjligheten att använda sin 

smartphone, det ska tilläggas att företaget har ett äldre kundsegment. P1 

anser att kunder som är mer mottagliga för IoT-produkter är överlag de 

som är vana vid teknik och länder där stora tekniksprång, ett exempel 

är länder där man går från att sakna telefoni till att gå direkt till mobilte-

lefoni.  

 

4.2.2 Värdeerbjudande 

Bilföretagen och telekomföretaget som representeras i rapporten har 

liknande värdeerbjudanden där skillnaden är att de erbjuds på olika 

sätt. P4 nämner tre värdeerbjudanden och de är: enklare och billigare 

bilägande, koll på bilen och roligare bilresor. P6 anser att deras värdeer-

bjudande är assistanstjänsterna, att bilen sköter det tråkiga som service- 

och verkstadsbokning och att kunna styra bilen med bilen med telefo-

nen och hålla koll på vart bilen befinner sig. Kunderna erbjuds också att 

köpa till tjänster som concierge service till exempel i applikationen. Det 

vi erbjuder är en form av enklare billiv säger P5. Att kunna starta bilens 

värmare via telefonen och slippa skrapa rutorna var det som fick folk att 

köpa produkten men även körjournalen är väldigt populär. Hittills har 

detta blivit nya kunderbjudanden som möjliggjorts av uppkoppling 

men han kan inte säga att värdeerbjudandet skiljer sig från att ta fram 

en ny fälg, det säljs på samma sätt. P5 nämner också att han har svårt att 

förstå poängen med biltillverkare som använder sig av en form av ap-

plikationsbutik där kunden köper nya tjänster men. Det känns tveksamt 

om en kund köper någonting för en halv miljon och så ska man även 

sälja en underhållningstjänst för mindre än vad leverantören av tjänsten 

tar betalt för. Därför tror han att det är svårt med den typen av applikat-

ioner. P5 nämnde ett exempel där Jaguar nyligen presenterade en tjänst 
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där deras kunder kan betala tankning genom applikationen, detta fun-

gerade endast på Shell i England och det krävde Apple Pay vilket gör 

att målgruppen blir otroligt liten och man löser ickeproblemet att på 

något sätt göra en kortbetalning.  

 

När det kommer till lastbilsföretaget (P3) så har de en liten annan form 

av värdeerbjudanden eftersom deras produkter är riktade i huvudsak 

till åkerier. Deras värdererbjudande idag är bränslebesparing och mins-

kad administration i grundversionen av produkten. De har också möj-

lighet att erbjuda kunden en fleetmanager som genom uppkopplingen 

har koll hälsan hos kundens fordon. Här läggs till ytterligare funktioner 

där företaget tankar ur felkoder och får signaler om saker som håller på 

att gå sönder innan det går sönder så de kan planera in servicear och 

verkstadstider mer optimalt. Managementtjänsterna som säljs till kund 

på abonnemang är bara grunden för hur de använder våra uppkopplade 

fordon till. Genom att få in information och data till sina servrar så kan 

de förbättra andra delar av erbjudandet. Uppkopplingen ger möjlighet-

en att specialpaketera åt kunderna när de ska köpa nya bilar. Utifrån 

operativ data från de fordon som kunden redan har kan de se vilken typ 

av trafik de kör i och utifrån den informationen kan säljarna skräddarsy 

en konfiguration som passar kunden och inte är för överdimensionerad 

kundens ändamål.  

 

4.2.3 Kanaler 

Så som det ser ut nu med bilmarknaden är de flesta överens om hur vik-

tiga återförsäljarna är för att få ut produkten och förklara värdet och 

nyttan för kunden. För telekomföretaget är säljkanalen en viktig del 

framförallt onlineförsäljningen eftersom de måste få ut hårdvaran till 

kund, information om nya funktioner och partners går via applikation-

en. De två stora bilföretagen sköter vin kommunikation med kunden via 

applikationen eller e-post. P5 nämner att de kan komma att göra någon-

ting annat genom applikationen i framtiden, men om det är en tjänst 

kunden vill ta del av så syns det i applikationen. Det har inte varit helt 

lätt för alla att integrera en digital kanal, P6 nämner att återförsäljarna 

har varit lite reserverade för det nya sättet företaget tar kontakt med 

kunderna på eftersom de tidigare använt sig av egna lösningar tidigare 

med sin egna grafiska profil, företaget vill att det ska vara enhetligt för 

kunden och tydligt att brevet kommer från dem.  
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Lastbilsföretaget säljer sina uppkopplade tjänster och servicetjänster för 

närvarande via sina återförsäljarkanaler. De håller precis på att lansera 

en digital kanal direkt mot slutkund vilket innebär att kunden enkelt 

kan köpa tjänster direkt via denna kanal och inte behöva ringa upp sin 

lokala återförsäljare, det blir mer en kompletterande kanal till de tradit-

ionella. Han poängterar också att eftersom återförsäljarna står för kund-

relationen kan de inte börja sälja produkter direkt från huvudkontoret 

därför behöver dessa kanaler vara tätt sammanlänkade.  

 

När det kommer till framtidsutsikter för de traditionella kanalerna tror 

P6 att om 10 år kommer det traditionella sättet med att gå in hos återför-

säljaren och köpa en bil försvinna. Han skulle till och med dra det så 

långt att man som privatperson inte äger någon bil i framtiden, som 

kund är man istället med i olika bilpooler och behöver man en bil så lea-

sar man eller hyr en bil just den dagen. På företaget ser de en framtid 

där de inte kommer kunna sälja en bil till varje kund utan istället er-

bjuda kunderna att köra våra bilar när de är i behov av det. P1 håller 

med om detta och säger att återförsäljaren som kanal kommer att för-

svinna eftersom förhandlingen om priset på en ny bil genom diverse 

rabatterade utrustningspaket redan har skett när kunden konfigurerade 

sin bil på nätet, vilket blir allt vanligare.  

 

4.2.4 Kundrelationer 

Den uppkopplade bilen innebär enligt P1 att kunden får en närmare 

relation med biltillverkaren genom exempelvis mjukvaruuppdateringar, 

som vi bland annat sett Tesla göra på sina bilar. Kunden får också en 

relation med diverse samarbetspartners som är anslutna till bilen, de 

affärsrelationer man har idag går in i bilen. Den stärkta kundrelationen 

skapar också frågor som: har bilen egen internetuppkoppling eller 

kopplar den upp sig på uppkopplingen jag redan har? Detta är ett pro-

blem som måste lösas och har att göra med en hel del säkerhetsaspekter.  

 

På huvudkontoret får lastbilsföretaget en daglig relation med kunden 

genom att de får data från kundernas fordon löpande. P5 ser kundrelat-

ionen som att de har 2500 kunder eftersom de säljer bilar till sina åter-

försäljare sen sköter de Customer Relationship Management (CRM) mot de 

som köper bil också och det blir trassligt ganska fort. Men bara det att 

kunden har kontakt med företaget genom applikationen gör att de finns 

i kundens medvetande även när de inte kör bilen. Där blir relationen i 

viss mån annorlunda, det är ett nytt frontend i deras värld och det fanns 
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inte innan uppkoppling. Alla företag som använder sig av en applikat-

ion får en direktkanal till kunden så fort de registrerat sig. Kunderna har 

också en relation med återförsäljare som man inte får glömma. 

 

4.2.5  Intäktsströmmar 

P1 nämner något intressant gällande intäktsflödena och det är att man 

som konsument fortfarande kommer att betala för de tjänster som den 

uppkopplade bilen utför. Skillnaden är att man kanske inte betalar med 

pengar utan betalar med sin information likt Facebook. Detta koncept 

använder sig lastbilstillverkaren av redan där kunden äger all data som 

lastbilen genererar och kunden måste godkänna att de tar del av den 

informationen, för att motivera kunden att godkänna detta så får kun-

den ett gratis abonnemang på de uppkopplade grundtjänsterna. Kun-

den kan sedan köpa till paket ovanpå detta med förfinade tjänster med 

exempelvis software as a service där företaget tar betalt per fordon och 

månad. Uppkopplingen möjliggör för företaget att förbättra hela pro-

dukten. De tjänar rätt så bra med pengar på de uppkopplade tjänster 

men tittar man till den totala populationen som skulle kunna vara möj-

lig så tror P3 att det finns mer att göra. P3 är måttligt nöjd med de upp-

kopplade tjänsterna men är mer nöjd med det som kan göras med in-

formationen i andra tjänster som olika typer av kontrakt osv.  

 

För P4 finns det två intäktsflöden, från konsumenterna kommer intäkter 

från hårdvaruköp och start av stående abonnemang. Partners betalar för 

tekniken som ges när de kopplar upp sina tjänster via plattformen. P5 

berättar att det nya eCall direktivet innebär att de som biltillverkare 

måste trycka in hårdvaran i bilen och ta den investeringen även om 

kunden vill ha de uppkopplade tjänsterna eller inte. Eftersom det är den 

stora kostnaden så måste företaget på något sätt motivera varför kunden 

ska köpa något på toppen av hårdvaran. Om det idag är applikationen 

som möjliggör ett bredare spektrum av tjänster eller om det är ytterli-

gare funktioner som fördelats ut idag, det är något de behöver fokusera 

på den närmsta tiden, ”hur kan vi fortsätta att ta betalt för uppkopp-

lingen?” 

 

4.2.6 Nyckelresurser 

De flesta är överrens om att utveckling av hårdvara och applikation är 

viktiga nyckelresurser men P3 och P6 nämner hur viktiga säljarna är 

eftersom de kan fånga upp kundbehovet och få med kunderna. P3 näm-
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ner också att det är en utmaning att få säljorganisationen att prioritera 

de uppkopplade tjänsterna samtidigt som det konkurrerar med lastbils-

affärerna och servicekontraktsaffärerna. P4 och P5 har liknande nyckel-

resurser som är knutna till produkten: hårdvaran, telematikplattformen 

(TSP), Machine-to-machine (M2M) plattformen, utveckling och förvalt-

ning. P4 tycker att deras roll som kravställare och stödsystem för finan-

siell styrning som nyckelresurser. 

 

4.2.7 Nyckelaktiviteter 

Viktiga nyckelaktiviteter för P4 är säkerställande av att produkten lever 

upp till ställda krav och att allt är uppe och snurrar samt att operations 

och kvalitet fungerar. De arbetar agilt med fortlöpande utveckling av 

funktionalitet där de varannan vecka har ny funktionalitet som kommer 

ut via applikationen. P4 poängterar att de har en stor fördel när det 

handlar om att komma ut med nya funktioner snabbt om man jämför 

med bilindustrin, detta är något som vissa andra också poängterat un-

der studiens gång. Partnerdialogen som P4 har med deras aktuella part-

ners och nya partners som kan leverera nya tjänster är en viktig nyckel-

aktivitet för att stärka kundvärdet, de strävar ständigt efter att bredda 

ekosystemet. Sälj och marknad är också viktiga aktiviteter för att nå ut 

till nya kunder. P5 ser sina nyckelaktiviteter som följande: utvecklad och 

monterad hårdvara, applikationsutveckling och utveckling av backend, 

den uppkopplade navigationen, hårdvara för karta, kartlicens och GPS 

mottagare. 

 

Det är otroligt viktigt att involvera kunden i utvecklingen av tjänsterna 

säger P3. På så sätt erbjuds en produkt som inte är påtänkt av utvecklare 

eller huvudkontoret och ger större nytta åt kunderna. Avståndet från 

kunderna brottas företaget med ständigt, att fånga upp och få möjlighet 

att testa idéer och tankar om förbättringar och funktionalitet om nya 

tjänster är kritiskt. Det svåra är att få fart på produkten där ute och få 

kunderna att nappa på det. Vi måste lyckas skapa värde, vi kan lägga 

ner många timmar på att utveckla smarta grejer utan att kunden har 

något värde av det och då är vi tillbaka till 90-talet med sofistikerade 

verktyg som ingen hade behov av. 

 

4.2.8 Nyckelpartnerskap 

P1 tycker att partners som blir otroligt viktiga är de som arbetar med 

mjukvara eller hårdvara som inte hör till klassisk bilhårdvara. Företag 
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som Bosch och Denso kommer inte att finna sig att någon rycker undan 

mattan för dem, de kommer göra allt som krävs för att få så stor mark-

nadsandel som möjligt. I en artikel som P2 presenterat på en konferens 

fanns ett praktikerorienterat ramverk där man pratar om enablers, enga-

gers och enhancers. Engagers är bilföretaget som bygger och säljer bilar. 

Enablers bygger tekniska komponenter som IT-infrastruktur komponen-

ter eller sensorer, det som möjliggör för uppkoppling helt enkelt.  

Enhancers är företaget som hanterar mjukvara och filtrerar de oerhörda 

mängder data som produkten genererar. Många underskattar problema-

tiken med att koppla upp produkter speciellt när man går från en upp-

kopplad produkt till hundra, tusen eller miljoner där alla ska arrangeras 

så effektivt som möjligt.  Företagen måste acceptera att de inte kan göra 

allt själva eftersom en uppkopplad produkt kräver ett så pass samman-

satt kompetensspann. P7 säger att de ser ett behov av partnerskap spe-

ciellt när affärsmodellerna är kapitalintensiva. Det kan vara olika typer 

av projekt man behöver investera i inom företaget, det kostar så pass 

mycket att man måste ha ett nätverk av företag. Det kan vara ur ett ka-

pitalperspektiv eller kompetensperspektiv. 

 

För att få partners att haka på en ny produkt eller tjänst där partnerskap 

är viktigt för värdet och nyttan kan man göra som företaget P4 represen-

terar gjorde. De gick ut vitt och brett med kommunikation och annonse-

ring av konceptet ett år innan produkten lanserades för att förmedla 

vilka tjänster de ville lansera och på så sätt skapa ett ekosystem av part-

ners. Detta tillvägagångssätt är väldigt ovanligt där företaget pratar om 

något innan det verkligen är klart. P5 nämner några av deras partners 

som möjliggör deras uppkopplade bil, dessa är: TomTom, Mitsubishi 

Electric, Actia, Wireless Car (ägs av AB Volvo) och SOS international. 

 

På senare tid har vi fokuserat mer på partnerskap säger och tagit hjälp 

av andra företag för att kunna få till erbjudandet och inte byggt allt 

själva utan använt befintliga system som redan finns på marknaden och 

är beprövat, säger P3. Det har också med mognaden att göra, nu finns 

det mer produkter om man jämför med i slutet av 90-talet då fick man 

själv ta fram allt från hårdvara till serverarkitektur och så vidare. Not 

invented here syndromet är ganska starkt på företaget, det håller på att 

förändras men det är en ständig kamp att känna att man faktiskt kan 

testa att samarbeta med den här partnern istället för att utveckla allt 

själv. Det är en ständig kamp men det går lättare nu än vad det gjort 

senare år. 
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4.2.9 Kostnadsstrukturen 

P2 förklarar att en uppkopplad produkt kan ses som en plattform som 

möjliggör byggandet av digitala tjänster runt produkten. Digitala tjäns-

ter som är informationsbaserade kan återskapas med i princip noll kost-

nad vilket innebär att utvecklingskostnaden är den stora kostnadsdriva-

ren medan underhåll och leverans blir väldigt billigt. Detta håller P3 

med om men frågar sig också om det är en större post än att fånga kun-

der det är svårt att säga egentligen. P4 nämner fem olika kostnadsdri-

vare för deras produkt, dessa är: hårdvara, mjukvaruutveckling, mark-

nadsföring, personalkostnader och operativa kostnader. P5 har liknande 

kostnader och poängterar att hårdvaran i bilen är den absolut största 

kostnaden, men det är också knutet till anatalet bilar som säljs. P6 näm-

ner också att kostnaden för produkten är vad det kostar att ha kommu-

nikationsmodulen, det är en liten kostnad men utan den så får man ing-

en uppkopplad bil. 

 

4.3 Intervju – Del 2 
I kapitel 4.3.1 presenteras en tabell med svarsredovisning av den andra 

delen i intervjuerna som behandlar de mer generella frågorna som ger 

en fördjupad bild av studiens problem, se Tabell 4, 5, 6 och 7. I kapitel 

4.3.2 – 4.3.8 presenteras en sammanfattning av de intervjuades uppfatt-

ning om: Nuvarande och framtida affärsmodell, Bilindustrins utma-

ningar, uppkopplade bilens viktigaste affärsmodellsbyggblock, disrupt-

ioner inom bilindustrin, mjukvaruutveckling inom bilindustrin, infra-

strukturen, och autonoma bilar. 
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4.3.1 Tabell med svarsredovisning, Del 2 

 
Tabell 4. Svar på fråga 1-4 generella frågor P3, P4, P5, P6 

Fråga 1-4 P3 P4 P5 P6 

Vilket 

byggblock 

anser du 

vara det 

viktigaste 

för fram-

gång? 

 

Kanalerna 

för att nå 

ut till slut-

kund 

Marknad och 

produktbero-

ende, överlag 

är det värde-

erbjudandet 

Det varierar 

över tid, 

men på sikt 

är det kund-

kanalen utåt 

Värdeerbju-

dandet 

Vilka vär-

deflöden är 

viktigast? 

 

P4: 

Skiljer sig 

affärsmo-

dellen från 

andra IoT-

produkter?  

Att kunden 

accepterar 

uppkopp-

ling och att 

vi får ta del 

av data för 

att för-

bättra 

tjänsterna 

 

Vi har olika 

affärsmodeller 

inom IoT be-

roende på 

produkt 

Att på något 

sätt kunna 

fortsätta ta 

betalt för 

uppkopp-

lingen 

Mest kund-

värde är att 

bilen tar hand 

om det trå-

kiga att 

kunna se vart 

bilen är i real-

tid. 

 

Hur tror ni 

att affärs-

modellen 

för det 

uppkopp-

lade fordo-

net kommer 

att föränd-

ras i fram-

tiden? 

Företagen 

kommer 

att foku-

sera mer 

på X as a 

service 

Ja, det är inget 

som är statiskt 

det förändras 

hela tiden 

Har vi takt-

pinnen så 

skulle det 

bara ske 

genom 

gradvis för-

ändring 

Autonoma 

bilar och bil-

pooler kräver 

en annan af-

färsmodell 

Vilken för-

ändring 

har störst 

påverkan? 

 

Uppkopp-

ling, elekt-

rifiering 

och auto-

noma for-

don 

Att addera 

mer värde än 

bara upp-

koppling 

När folk 

släpper den 

egna bilen 

blir det en 

utmaning 

Autonoma 

bilar och bil-

pooler 
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Tabell 5. Svar på fråga 5-10 generella frågor P3, P4, P5, P6 

Fråga 5-10 P3 P4 P5 P6 

Vad är den 

största utma-

ningen? 

 

Elektrifie-

ringen är nog 

den största 

utmaningen, 

inom fjärr-

transport 

Att få ut 

bud-

skapet 

om att 

produk-

ten och 

dess 

värde 

Tjänstebase-

rade affärs-

modeller och 

frågor som 

berör det 

Ändras den 

traditionella 

bilaffären upp-

står många 

frågor 

Hur kan af-

färsmodellen 

hantera 

disruptiva 

innovationer? 

Mod är en 

viktig egen-

skap, att 

våga testa 

nya saker 

 Bli mer 

öppna mot 

mindre bolag 

och skapa 

nya affärer 

Hög grad av 

anpassnings-

barhet  

Vad är viktig-

ast att an-

passa affärs-

strategierna 

eller affärs-

modellerna? 

Det krävs ett 

samspel mel-

lan strategi 

och af-

färsmodell 

 Just nu en 

strategifråga, 

men på sikt 

måste af-

färsmodellen 

ändras 

 

Anses pro-

dukten fram-

gångsrik? 

Vad gör den 

till det? 

Ja, men möj-

ligheten att 

koppla upp 

fler finns 

Produk-

ten är 

ett steg i 

rätt 

riktning 

Ja, framför-

allt i norden 

Ja det skulle 

jag säga 

Hur långt 

bort är accep-

tansen är för 

autonoma 

bilar? 

Myndighet-

erna i Sve-

rige är ange-

lägna om 

utvecklingen 

 Städerna vill 

ha det, an-

nars är det en 

generations-

fråga  

 

 

Krävs fullt 

eldrivna for-

don för ökat 

genomslag? 

Nej, men 

förhopp-

ningsvis med 

förnyelse-

bara driv-

medel 

 Nej det tyck-

er jag inte  
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Tabell 6. Svar på fråga 11-16 generella frågor P1, P2, P7 

Fråga 11-16 P1 P2 P7 

Hur skulle du 

definiera IoT? 

Uppkoppling 

med internetpro-

tokoll. Det är 

saker som kopp-

las upp och ge-

nererar data 

Uppkopplade 

enheter som 

kommunicerar 

på någon form 

Uppkopplade 

och objekt som 

inte är mobilte-

lefoner  

Vilka utmaning-

ar med IoT bör 

företagen priori-

tera? 

Säkerheten är en 

utmaning som 

måste prioriteras 

Juridiska, data-

ägande, säker-

heten, vär-

deskapande af-

färsmodeller 

Autonoma for-

don. Intelligenta 

städer. Ta vara 

på informations-

flödet 

Behöver företa-

gen driva IoT-

utvecklingen 

framåt, ex. stäl-

ler krav på infra-

strukturen? 

Tekniken kom-

mer till en början 

att anpassa till 

vårt användande 

och beteende 

Det tror jag inte. 

Telekombolagen 

ser en stor möj-

lighet att tjäna 

pengar på det 

här 

Det krävs sam-

arbete mellan 

företagen 

Vilket byggblock 

anser du är det 

viktigaste? 

Den uppkopp-

lade bilen ska 

erbjuda kunden 

någonting. Så jag 

skulle säga vär-

dererbjudandet 

Det är aktörsbe-

roende. Leve-

rantörer = nyck-

elpartners. Slut-

kunden = vär-

deerbjudandet  

Kundrelationer 

och kanaler 

Vilka värdeflö-

den är viktigast 

att fokusera på? 

Informationen 

som användaren 

tar med sig i 

fordonet och går 

därifrån med 

Värden som 

partnerskap kan 

ge och värdeer-

bjudandet för 

slutkunden 

Värdeflödet är 

väldigt kopplat 

till informations-

flödet 

Hur tror ni att 

affärsmodellen 

för uppkopplade 

bilar kommer att 

förändras i fram-

tiden? 

 

P7: 

Kan det vara en 

strategifråga? 

Elbilar blir po-

pulärare och 

informations-

hanteringen  

Stärka varu-

märket genom 

att erbjuda extra 

funktionalitet  

Det är absolut en 

strategifråga  
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Tabell 7. Svar på fråga 17-19 generella frågor P1, P2, P7 

Fråga 11-16 P1 P2 P7 

Vilka egenskaper 

krävs av ett företag 

inom bilindustrin för 

att affärsmodellerna 

ska kunna hantera 

disruptiva innovat-

ioner inom bran-

schen? 

Om företaget kan 

göra något med 

informationen som 

kunden attraheras 

av, då kommer 

man bli fram-

gångsrik 

Att kunna 

bygga omfat-

tande ekosy-

stem runt 

bilen som 

försvårar by-

tet till kon-

kurrent och 

att undvika 

framtida 

disruptioner 

Det är viktigt 

att man för-

står trenderna 

och föränd-

ringar i sam-

hället i tid 

Hur långt bort tror 

du att männi-

skans/kundens ac-

ceptans är för exem-

pelvis autonoma 

bilar? 

Det är en vanesak 

som kan ta några 

år eller ett årt-

ionde. Acceptan-

sen kommer fram-

förallt från eko-

nomiskt incita-

ment 

Acceptansen 

kommer att 

komma i spå-

ret kring en 

bredare de-

batt om juri-

dik, teknik 

och moral 

 

Krävs det att företa-

gen utvecklar och 

distribuerar bilar 

som är fullt eldrivna, 

för att den uppkopp-

lade bilen ska få ge-

nomslag på mark-

naden? 

Nej, det finns 

andra incitament 

som driver på 

elektrifieringen 

som ex.  

klimatförändringar 

Drivmedlet är 

inte avgö-

rande för 

plattformens 

framgång 

eller under-

gång 

 

 

4.3.2 Nuvarande och framtida affärsmodell 

P2 tror inte att bilbranschen ska börja sälja funktion istället för produkt, 

det är mer troligt att de väljer att stärka sitt varumärke genom att er-

bjuda extra funktionalitet via sina uppkopplade bilar. Fördelen med en 

produkt som är uppkopplad är att man kan anpassa den baserat på 

vilka tjänster man väljer att koppla till produkten. Bilföretagen kan 

också genom att koppla flera partners till bilen skapa en så pass stark 

integration i kundens liv att det leder till höga omkopplingskostnader 

om kunden vill byta bil. Denna typ av omfattande ekosystem är såklart 
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svåra att bygga och lyckas med, Apple är väl ett extremfall som lyckats 

väldigt väl.  

 

Som managementkonsultföretag ser P7 traditionella spelare som flyttar 

sina positioner i värdekedjan för att maximera sin lönsamhet på grund 

av uppkoppling. Alla vill ha en så bra position som möjligt men man är 

också mån om den position man har i dagsläget så det är en stor strate-

gisk fråga som varje företag behöver arbeta med. 

 

När det kommer till kombinationen av produkt och tjänst som erbju-

dande när produkterna blir uppkopplade så beror det väldigt mycket på 

de intressen som företaget som då säljer eller utvecklar den uppkopp-

lade bilen har. Att koppla upp sina produkter grundar sig i att företaget 

vill komma närmare kunden, de har ett intresse av att veta mer och få 

ett ökat inflytande. Äldre och etablerade industriföretag vill vara säkra 

på att deras produkt är fortsatt relevant och uppfattas som state of the 

art. Att koppla upp sig har mycket med egenintresse att göra. Företagen 

som P2 varit i kontakt med har intresse av en löpande kontakt med 

kunden, och man strävar efter att gå mot en mer tjänstebaserad af-

färsmodell. Det finns ett intresse av att sälja funktion snarare än pro-

dukt, vilket är ett sätt att komma närmare kunden eftersom det kräver 

löpande kontakt. Det ger också en mer förutsägbar intäktsström där 

man kan förutse hur mycket intäkter man kommer kunna plocka in på 

ett helt annat sätt. Företagen är livrädda för att bli degraderade till rena 

hårdvaruleverantörer. Produkten i sig kommer nog inte att förändras 

men ägandeskapet av produkten och i det här fallet en bil kan förändras 

baserat på vad bilägaren har för intressen. 

 

P5 har också svårt att se en totalomvändning så länge de håller i takt-

pinnen så skulle förändring av affärsmodellen bara ske gradvis men det 

blir mer intressant när företag som Uber, Lyft och Tesla börjar göra an-

nat. Om mobilitet vänder och blir helt och hållet tjänstebaserat så är det 

svårt att vända affärsmodellen på en dag, så frågan är: ska man följa 

med utvecklingen eller försöka försvara sin ställning även om det kan 

vara svårt vid en snabb transformation eller ska man ta en mer ledande 

roll? En stor ångestfråga inom bilindustrin är om man ska anpassa af-

färsstrategierna eller affärsmodellerna. Prioriteringarna ändras hela ti-

den fram och tillbaka, det svåra för företaget är att på något sätt göra 

förändringar i en befintlig affär. De är väldigt knutna till den affärsmo-

dell de har idag som är att sälja bilar till återförsäljare.  



Bilindustrins förmåga att hantera förändringar i affärsmodellerna 

Hur den uppkopplade bilen påverkar bilindustrins affärsmodeller 

Björn Ekman     17-06-09 

 

53 

 

P6 framtidsutsikt är att i samband med att de autonoma bilarna och bil-

pooler blir allt populärare bildas helt andra värden och det kräver en 

helt annan affärsmodell. Detta håller P7 med om och tror att använda-

ren av bilen kan se en förändring där man inte köper något från en fa-

brik utan köper en tjänst istället. Det kan vara mobilitet eller andra 

kringliggande tjänster. Det traditionella är att du köper en ny bil 

vartannat eller var tredje år och sen äger du den och har fullt ansvar för 

den under hela den tiden till att du inte äger en bil. Men när du behöver 

en så finns den alltid tillgänglig. Då är ju frågan: vem ska äga bilarna, 

serva dem och se till att rätt person använder rätt bil? Man ser ökade 

tendenser till att kunderna inte blir intresserade av att äga bilar längre 

men samtidigt är vi inte överförtjusta i konceptet av att dela saker med 

varandra, vilket är intressant säger P1. 

Enligt P3 kommer affärsmodellerna absolut att förändras, som i alla 

branscher så jobbar de också för att erbjuda X as a service. Ska de kunna 

göra det krävs enormt bra koll på fordonets hälsa för att kunna ta det 

ansvaret. Uppkopplingen innebär också att vi kan bemöta up-time ga-

rantier som ställs vid X as a service. 

 

Telekomföretaget som inte säljer bilar ser att transport av data är en helt 

annan affärsmodell än den affärsmodell som används för tjänsten, detta 

är i den mest vertikala aspekten man kan vara när man har en slutkund 

som konsumerar tjänsten. Affärsmodellen är inget som är statiskt, det 

förändras hela tiden. Allt som allt är det väldigt olika affärsmodeller 

inom IoT hos företaget. De försöker komma bort från data och Gigabyte, 

när det kommer till just den här produkten pratar de om en upplevelse. 

Priserna hänger ihop med värdeerbjudandet och vad det är för värde 

som tillförs. För företaget handlar det mycket om att addera värde att 

addera mer värde än bara uppkoppling. Om de kan erbjuda något mer, 

något annat, något bättre som inte bara går att jämföra rakt av. Då blir 

det där som slaget kommer stå, att kunna erbjuda mer värde och göra 

det med kvalitet och vara bäst på det. Det var länge sedan företaget lan-

serade en helt ny produkt och det är ett steg i rätt riktning att bli nästa 

generation telekom tycker P4. 

 

4.3.3 Bilindustrins utmaningar 

Säkerheten är generellt den största utmaningen för företagen säger P1 

och P2. Tekniken kommer i framtiden kräva certifiering av system för 

att säkerställa att de uppfyller vissa krav, viktigt att ha i åtanke att sy-
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stem aldrig kommer vara helt säkra. Aktiebolag har inte som syfte att 

göra saker på smartast sätt, deras huvudfokus är att generera vinst till 

sina aktieägare. Här finns det samhällsutmaningar som politikerna 

måste förstå, möta och tänka på. Företagens utmaning är att få den upp-

kopplade bilen att fungera utan att de läcker information och utan att 

bilarna orsakar olyckor. Som ett etablerat företag vill man gärna inte 

förknippas med undermålig kvalité. Säkerheten omfattar också datain-

tegritet, dataägande och datasäkerhet som till viss mån kommer adress-

eras av det nya EU-direktivet GDPR (General Data Protection Regulat-

ions), direktivet innebär restriktioner för hur man får använda data från 

kund tillexempel. Företagen har också en stor utmaning i hur de skapar 

affärsmodeller för värdeskapande där de just nu ställer sig frågor som: 

varför gör vi det här? Vad kan vi tjäna på det? Vart vänder vi oss för att 

komma framåt? enligt P2. 

 

Mod är en viktig egenskap tycker P3, att våga testa saker och ting. När 

man snabbt ska ta fram nya tjänster och nya business är det viktigt att 

tidigt komma ut till kund och testa minimum viable product så fort som 

möjligt. Ett startup behöver inte vara rädd om varumärket på samma 

sätt som stora etablerade företag. Släpper ett stort företag iväg en pro-

dukt eller tjänst som sedan läggs ner får vi ett varumärkesproblem, där-

för blir det svårt att vara lika agila. P4 nämner att processen med att 

hitta en minimal viable product som fungerar och kan lanseras med stolt-

het var en lång process. När man går ut och lanserar en ny produkt är 

det viktigt att hålla det så enkelt som möjligt. 

 

P5 anser att när det kommer till förändringar och utmaningar som på-

verkar företagen mest så är den huvudsakliga frågan: Hur snabbt kom-

mer den? En förändring som innebär att gemene man släpper den egna 

bilen kommer ta lång tid. Men om förändringen sker så kommer den ha 

stora konsekvenser för bilindustrin.  

 

Att koppla upp sina produkter innebär en förändring för många företag 

och branscher där det gäller att se hur man kan anpassa sin affär till de 

här möjligheterna på bästa sätt. Tar man bilindustrin så är det ju upp-

kopplade eller intelligenta bilar som kan vara autonoma. Att lyckas ta 

vara på det ökade informationsflödet och effektivisera saker samt bli 

bättre i sin bransch är det man vill göra. Det finns många nya gränssnitt 

som biltillverkare måste ta hänsyn till säger P7. 
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4.3.4 Uppkopplade bilens viktigaste affärsmodellsbyggblock 

Enligt P2 är det viktigaste byggblocket för leverantören nyckelpartners. 

Att acceptera att man är partners och inte kund och leverantör längre 

innebär att vi går mer åt ett värdenätverk än en värdekedja. Ekosyste-

men som bildas tros bli en enorm omställning för många organisationer 

speciellt hos etablerade industriföretag som funnits länge. För slutkun-

den är viktigaste blocket värdeerbjudandet och det håller P1, P4 och P6 

med om. För P4 är det att få ut budskapet om produkten och förmedla 

vilket värde den ger kunden deras största utmaning. Finns det inget 

värde att erbjuda kunden så kommer ingen att använda produkten sä-

ger P6. Värdet förändras över tid också, den uppkopplade bilen är den 

stora grejen i bilbranschen just nu, men det är ingen som har kommit på 

the killer app än utan alla har samma och det händer inte något revolut-

ionerande i branschen. P2 pratar också om the killer app som är en funkt-

ion eller pryl som skapar värde och som folk tycker är häftig samt för-

ändrar deras liv på ett visst sätt. P1 ser informationen som användaren 

kommer med som det viktigaste värdeflödet, den information som an-

vändaren tar med sig i bilen och lämnar bilen med. Just den informat-

ionen är det som kommer vara bland den viktigaste delen i värdekedjan. 

Kan företagen göra något med den typ av information som kunderna 

attraheras av kommer man bli snabbt framgångsrik. 

 

P5 nämner att viktigaste byggblocket varierar över tid, när något nytt 

kommer inom de flesta industrier så skapar man ett nytt erbjudande 

inom befintlig affärsmodell. Nu när man får en allt större massa av 

kunder så kan det förändras eftersom uppkopplingen är en möjliggö-

rare. På sikt kommer kundkanalen ut kommer bli oerhört viktig och att 

man breddar den mot andra segment. P3 håller starkt med om hur vik-

tig kanalerna ut till kund är. Kundrelationer och kanaler blir väldigt vik-

tigt enligt P7 eftersom man kan bygga en relation till sina kunder på ett 

annat sätt än tidigare och öka sin förståelse för kunden genom de upp-

kopplade enheterna. Underhållandet av kundrelationen är också en vik-

tig aspekt, se Figur 11 för den procentuella fördelningen av det viktig-

aste byggblocket enligt respondenterna. 
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Figur 11. Viktigaste byggblocket 

 

4.3.5 Disruptioner inom bilindustrin 

Bilindustrin är en kapitalintensiv bransch där miljardinvesteringar i bot-

tenplattor för bilmodeller innebär stora svårigheter vid omställning när 

det dyker upp disruptiva teknologier säger P1. Många företag i bran-

schen gör allt de kan för att få till det här med uppkopplade bilar samti-

digt som de handskas med frågor som rör elektrifiering och framtidsut-

sikter. För att kunna hantera disruptioner i bilbranschen blir det allt vik-

tigare att man blir mer öppen mot mindre bolag. P5 samarbetar idag 

med två olika företag genom deras In-car delivery tjänst och det är dessa 

aktörer som kan hantera tjänster som inte riktigt finns idag, ett skap-

ande av nya affärer som tidigare inte fanns helt enkelt. Bilbranschen 

måste bli bättre med att snabbt kunna anpassa sig enligt P6, det är en 

bransch som varit trög länge och det märks. Stora etablerade företag står 

och tittar på väldigt länge på som exempelvis Tesla och rätt vad det är 

inser man att det är något man måste ha. Man måste helt enkelt bli 

snabbare på att kunna anpassa sig. Biltillverkare har sina processer som 

att man släpper en ny bilmodell vart sjunde år där du ska gå igenom 

dina faser i projektet och sen kommer bilen. Att då ändra till att snabbt 

ta in något som inte var enligt plan från början är ett helt annat tanke-

sätt. 

 

Det finns tre stora förändringsvågor som påverkar lastbilsindustrin: 

uppkopling, elektrifiering och autonoma fordon. Dessa tre förändrings-

vågor kommer att påverka branschen radikalt de närmaste 5-10 åren. 

Uppkoppling har mognat till sig ett tag och där kan man nu skörda 

Nyckelpartners 
7,15 

Värdeerbjudandet 

42,85 
Kanaler  
35,75 

Kundrelationer 
14,3 
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nytta och värde. Autonoma fordon är väl det som kanske kommer sist 

av dessa tre förändringsvågorna. Av dessa är elektrifieringen den 

största utmaningen eftersom 70 procent av de lastbilar som säljs av före-

taget är för fjärrtransporter och det här är P3s högst personliga åsikt och 

kanske inte företagets men där kan han tänka sig att man har svårt att 

tillsätta de resurser som krävs för att vara med på banan på de segment 

där det är viktigt med elektrifiering tidigt. 

 

4.3.6 Mjukvaruutveckling inom bilindustrin 

Bilindustrin har länge arbetat med mekanisk utveckling och till viss del 

elsystem också säger P2. Det har visat sig att företag inom bilindustrin 

inte varit särskilt bra på att inom en gemensam struktur fångar de olika 

utvecklingstakterna i vilka mekaniska och digitala komponenter uppda-

teras. Digital utveckling sker så pass mycket snabbare än den mekaniska 

utvecklingen, så att dels kunna hantera komplexiteten och kunna inte-

grera olika utvecklingstakter i en gemensam struktur det är en viktig 

komponent. 

 

P5 ser positivt på utvecklingstakten, att utveckla något som kräver bil-

ändring tar otroligt lång tid. Rena applikationsförändringar går snabbt 

så länge det inte kräver biländring. 

 

P3 anser att de jobbar ständigt med att försöka bli agilare och han tycker 

att de har kommit en hyffsad bit på vägen där, men det är fortfarande 

ett väldigt stort företag med många människor inblandade. Det går inte 

att utveckla på samma sätt inom stora företag som Volvo och Scania 

som inom små bolag eftersom du inte har den typen av organisation att 

ta hänsyn till. Företaget har 1600 serviceverkstäder och 1000 säljställen 

globalt och det kan utnyttjas när man ska rulla ut saker. Man kan inte 

ignorera säljorganisationen och jobba i en egen bubbla och utveckla sa-

ker och ting väldigt snabbt och sen tro att det ska sälja sig självt. De ser 

sig själva som hyffsat agila inom företaget då de har arbetat med det här 

ett tag och varit medvetna om problemet. Företaget arbetar enligt mo-

dulverktyg vid tillverkning och det kan ibland vara hämmande att 

tvinga förhålla sig till. Vad gäller själva tillverkningen är det en styrka 

för företaget, men det blir svårt att tänka moduler i mjukvaruutveckl-

ingen då det inte blir lika agilt på grund av inlåsning i olika gränssnitt.  

 

P6 nämner också en del svårigheter när det kommer till utvecklingen, 

hans största dilemma är att företaget jämför applikationsutveckling med 
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bilutveckling vilket leder till att det tar extremt lång tid. Bara att ändra 

en text som är översatt fel i den svenska applikationen kan ta 6 månader 

och då är det snabbt jobbat. Företaget är väldigt fast i det traditionella 

tänkandet med att det ska göras på ett visst sätt och att det ska spende-

ras väldigt mycket tid på att testa för att se att inget är fel. Det är viktigt 

för en bil då man inte kan släppa ut en bil som inte fungerar men när det 

gäller en applikation kan du faktiskt göra det förutsatt att det snabbt 

kommer en fix på problemet. Agilt och Lean är buzzwords i den här 

branschen men det är egentligen ingen som förstår vad det innebär.  

4.3.7 Infrastrukturen 

Som det ser ut idag så ska de uppkopplade bilarna samexistera med de 

icke uppkopplade bilarna vilket innebär att tekniken måste anpassa sig 

till hur vi beter oss och använder tekniken säger P1. Gällande infrastruk-

turen så tror P2 att telekomföretagen gärna driver utvecklingen framåt 

eftersom de ser en möjlighet att tjäna pengar på detta, ett exempel är 

Ericssons narrowband IoT där de anpassar sin befintliga infrastruktur för 

mobiltelefoni till IoT. Sense är en eftermarknadsprodukt från Telia 

Company som möjliggör uppkoppling i bilar från 2001. Detta är ett ex-

empel på att infrastrukturen kanske inte kräver så mycket utbyggnad. 

 

4.3.8 Autonoma bilar 

En tydlig trend inom bilindustrin idag är enligt P1 den autonoma bilen. 

Det dröjer nog inte länge innan man märker att autonoma bilar är väl-

digt mycket bättre på att köra bil än människor. När försäkringsbolag 

och bilindustrin märker detta kommer en disruption att ske som vänder 

på allt. Autonoma bilar kommer främst drivas på av statistik. Om det 

visar sig att autonoma bilar är så bra som man tänkt sig, där varje ut-

redning visar att när en olycka skett så är det för att en människa varit 

närvarande och att just det är en avgörande faktor till att olyckor sker. 

Då kommer försäkringsbolagen att skjuta priserna i höjden och då får vi 

se hur roligt gemene man tycker det är att köra bil egentligen. Acceptan-

sen för autonoma fordon för tekniken kommer framförallt från ekono-

miska incitament men det måste också fungera bra. Vem bär ansvaret 

vid en olycka? Autonoma bilar skapar också många juridiska problem. 

P2 håller med om att det är mycket juridiskt som behöver redas ut innan 

bilarna blir autonoma. Om de ska bli autonoma kan företagen få det 

svårt att lösa de juridiska utmaningarna på egen hand. 
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P3 tror att alla instanser undantaget förarna av lastbilarna är väldigt in-

tresserade av att det inte ska vara allt för långt fram i tiden, vi märker att 

myndigheterna både i Sverige och andra länder är väldigt angelägna om 

att få vara med och hjälpa till och kunna justera lagstiftning för att möj-

liggöra tester i första läget och givet framgång där att kunna ändra lag-

stiftning mer permanent. 

  

Hos biltillverkare som P5 ser man att städerna vill ha autonoma bilar för 

att minska mängden bilar så det finns en vilja från nya potentiella be-

ställare att ha den tekniken. Acceptansen är nog en generationsfråga. 

Yngre vill i högre utsträckning ha tekniken även om det är äldre perso-

ner som egentligen inte borde köra har störst nytta av det. 
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5 Analys 

Här presenteras analysen av den kvalitativa studiens empiriska resultat 

som bygger på de utförda intervjuerna. I kapitel 5.1 analyseras resultatet 

från intervjufrågorna som skapats utifrån det analytiska ramverket Bu-

siness Model Canvas och dess nio byggblock. I kapitel 5.2 analyseras 

resultatet från de generella frågorna i intervjuprotokollet. Nyckelord, 

teman och kategorier som kommit fram under dataanalysens kodning 

och kategorisering lyfts fram i kapitel 5.3.  

 

5.1 Analys av Business Model Canvas 

5.1.1 Kundsegmentet 

Bilindustrins kundsegment har inte genomgått någon större förändring 

för när bilarna blivit uppkopplade. Det är först nu som aktörerna ser att 

de kan nischa sig hårdare mot specifika segment. Detta beror på att 

mängden bilar med uppkoppling har ökat och att de nu har lärt sig hur 

de ska hantera informationen och data som kommer från bilarna. Vissa 

företag väljer att skapa tjänster i den uppkopplade bilen som passar 

kunder i olika åldrar medan andra tycker att det slagit så pass brett så 

att det kan vara svårt att se en tydlig segmentering. Under analysen av 

studiens data för att hitta nyckelord och teman kan man urskilja ett tyd-

ligt fokus på just kunden. Ord som innehöll ordet kund användes totalt 

177 gånger vilket var den högsta frekvensen av alla nyckelord, det som 

användes näst mest var tjänster och det nämndes 75 gånger.  Detta 

kanske inte revolutionerande på något sätt men jag tycker att det visar 

hur extremt viktig kunden är och det har varit en röd tråd för alla re-

spondenter som också tryckt vikten av att kunna få data på kundens 

användningsmönster och få veta vad kunden är i störst behov av är 

nyckeln till att bli framgångsrik när det kommer till den uppkopplade 

bilen. Kundsegmentet bestämmer också mycket av hur affärsmodellen 

ska se ut. Det ska nämnas också att bilföretagen som intervjuats säljer 

personbilar som hör till ett premiumsegment. 

 

5.1.2 Värdeerbjudandet 

Att bilen larmar i form av nödsamtal om en olycka skulle ske kommer 

vara standard i alla nya bilar genom det nya eCall direktivet som börjar 

gälla 2018. Det innebär att nödsamtal inte kommer vara ett värdeerbju-
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dande som företagen inte kommer kunna använda i konkurrenssyfte 

eftersom alla varumärken kommer ha det i sina bilar. När företagen blir 

mer eller mindre tvingade till att installera uppkoppling i bilen blir det 

även svårare att at betalt för uppkopplingen. Sun et al., (2012) nämnde 

att frågor som omfattar värdeerbjudandet blir svåra för företag att be-

svara när de börjar sälja uppkopplade produkter, speciellt när man tittar 

på vad den egentliga kostnaden och fördelen är. Fördelarna är många 

men jag tror att företagen måste tydliggöra fördelarna för alla delar av 

organisationen. Enligt BMC så blir kustomisering av produkter allt lät-

tare för företagen att åstadkomma när bilarna som säljs är uppkopplade 

och kan generera användardata. 

5.1.3 Kanaler 

När det kommer till kanalerna så visade det sig att 2 av respondenterna 

tyckte att det var det viktigast byggblocket. Men det fanns skilda me-

ningar om vilka kanaler som var viktigare än andra. Vissa ansåg att 

återförsäljarna kommer att försvinna helt inom en snar framtid. Andra 

såg värdet i återförsäljarna som en viktig kanal som kan förmedla vilket 

värde den uppkopplade bilen kan ge slutkunden, att nå ut är kritiskt för 

att kunden ska kunna acceptera uppkoppling. Jag har även viss förstå-

else för de som anser att återförsäljaren är förbi som kanal. Enligt P3 är 

företagets uppfattning att de kommer bli tvungna att sälja tjänst istället 

för bil i framtiden och då behövs inga återförsäljare alls. Så länge bilar 

köps och ägs av privatpersoner och företag så är återförsäljarna en vik-

tig kanal. Kanalerna är ett byggblock som jag känner hade krävt flera 

respondenter som är knutna till utvecklingen och försäljningen av upp-

kopplade bilar eftersom de respondenter som arbetar med just det tyck-

er lite olika saker. 

 

5.1.4 Kundrelationer 

Applikationen och uppkopplingen ger företgen en närmare kundrelat-

ion som inte var möjlig tidigare, detta möjliggör för företagen att bemöta 

kundbehov som tidigare var svåra att bemöta. 

 

5.1.5 Intäktsströmmar 

Intäktsströmmarna är väldigt intressant eftersom bilindustrin är bransch 

som är van vid intäkter i from av kapital som kan gå tillbaka i utveckl-

ing och produktion. Med de uppkopplade bilarna skapas en ny form av 

intäktsströmmar och det är informationen från kunderna och deras bi-
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lar. De får också intäkter från olika partners som använder företagens 

digitala plattformar för att erbjuda sina tjänster. Lastbilsföretaget såg 

såklart en stor chans i att kunna sälja övervakning och administration av 

lastbilarna genom något som de kallar för fleetcare, om bilindustrin 

kanske börjar snegla åt att skapa affärer som är utanför områden som 

man förknippar med det traditionella bilkörandet och bilägandet, så tror 

jag att det även kan hjälpa dem på vägen mot en mer tjänsteinriktad 

bransch om och när den tvära vändningen sker. 

5.1.6 Nyckelresurser 

När respondenterna fick frågan om vilka som var deras nyckelresurser 

så var det ett stort fokus på resurserna som krävs för att skapa den upp-

kopplade bilen och mindre fokus på resurserna som krävs för att nå ut 

till kunden, där säljare och verkstäder är en viktig resurs. När P4 fick 

frågan om det svåra är att få kunderna att förstå vad applikationen in-

nebär och hur den kan hjälpa dem, så var svaret ”Nej det tror jag inte, i 

och med att det gick så pass snabbt från enstaka procents take-rate till 

den stora majoriteten så skulle jag inte säga att det är det svåra.” En 

produkt som får stor spridning snabbt kan uppfattas som lätt att förstå 

och detta tror jag kan skapa svårigheter längre fram när nya tjänster och 

segmenteringar börjar ta form. Det är viktigt för företagen att kunna 

förbereda sig på svårigheterna med att nå ut till kund. De flesta av re-

spondenterna är väl medvetna om att utveckling av mjukvara är en vik-

tig nyckelresurs vilket är bra att inse tidigt när man ska ut med ny tek-

nik till en marknad. 

 

5.1.7 Nyckelaktiviteter 

Aktiviteterna hänger mycket ihop med nyckelresurserna och här är åter-

igen kontakt med slutkund något som företagen behöver lägga ett större 

fokus på.  

 

5.1.8 Nyckelpartnerskap 

Zott et al., (2011) var inne på att innovation inom företag som fokuserar 

på externa samarbeten och partnerskap är särskilt effektiva bland äldre 

företag jämfört med yngre. Det här ser ut att stämma bra om man ser till 

företaget som P4 representerar. Företaget har producerat bilar i 90 år 

och de var tidiga på marknaden med den uppkopplade bilen även om 

det tog några år för den att öka i popularitet så är det idag väldigt 

många som väljer att aktivera uppkopplingen. De var också snabba på 
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att skapa nya affärer med företag genom tjänsten In-car delivery. Före-

tagen måste inse att de inte kan göra allt själva och distansera sig från 

not invented here syndromet som nämnts tidigare i rapporten. Företagen 

ser att de är på väg åt rätt håll ändå. Det kan också vara svårt att inleda 

partnerskap när en teknologi är ny och omfattningen av kompetens som 

företaget efterfrågar kanske inte finns tillgänglig. Det empiriska resulta-

tet stärker Westerlund et al., (2014) uppfattning om att affärsmodellerna 

behöver lägga ett större fokus på ekosystemet runt omkring företagets 

produkt eller tjänst och inte bara fokusera på företaget som enskilt. 

 

5.1.9 Kostnadsstruktur 

De flesta respondenterna ser på kostnaderna för den uppkopplade bilen 

utifrån kostnaderna att ta fram och installera produkten, där hårdvaru-

kostnaden är central. Även här hamnar säljarna lite i skymundan, det är 

trots allt de som återigen får kunderna att aktivera eller välja till upp-

kopplingen. Samtidigt förstår jag att det kan vara en knepig kostnads-

post att räkna ut och jämföra med kostnaden för hårdvara och utveckl-

ing. 

 

 

5.2 Analys generella frågor 
I kapitel 5.2 presenteras analysen av det empiriska resultatet från de ge-

nerella frågorna med underrubriker som, nuvarande och framtida af-

färsmodell, uppkopplade bilens viktigaste affärsmodellsbyggblock, 

mjukvaruutvecklingen inom bilindustrin, infrastrukturen, bilindustrins 

utmaningar, autonoma bilar och disruptioner inom bilindustrin. 

5.2.1 Nuvarande och framtida affärsmodell 

Bilindustrins befintliga affär är idag bilförsäljning och även om vi ser en 

trend i att privatpersoner vill ta ett steg bort från ägandet och leasa en 

bil istället så innebär det fortfarande en försäljning för företagen, även 

om det såklart påverkar affärsmodellen. Sannolikheten för en helom-

vändning av affärsmodellen som betyder att bilföretagen inte kommer 

kunna sälja bilar den närmsta tiden är nog inte så stor, den uppkopp-

lade bilen är inget som påverkar det iallafall. Den uppkopplade bilen 

kan till och med öka försäljningen av bilar för företagen om de förvaltar 

informationen på rätt sätt. Som P4 nämner så kommer vi nog bara se en 

gradvis förändring. Bilindustrin har svårt att göra förändringar i sin be-

fintliga affär. Chesbrough (2010) pratar om att organisationskulturen 
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måste vara delaktig och öppen till den nya modellen samtidigt som ef-

fektiviteten i den aktuella affärsmodellen måste säkerställas tills den nya 

tar över helt. Ett exempel på att företagen är medvetna om förändringen 

som sker är Volvo som går in som ägare i bilpoolsföretaget Sunfleet för 

att säkra upp marknadsandelar.  

 

Man ser i andra branscher att företagen har ett egenintresse i att gå mer 

mot en tjänstebaserad affärsmodell då det innebär ett mer linjärart in-

täktsflöde. En intressant insikt som P2 har bidragit med i studien är att 

med de uppkopplade bilarna får företagen möjlighet att lättare låsa sina 

kunder till varumärket genom att binda kundernas aktuella affärer till 

bilen får kunden så pass mycket fördelar av just det märket att det blir 

alldeles för omständigt att byta varumärke. Aktörerna i den här värde-

kedjan kommer att placera användaren och inte fordonet i centrum av 

sina ansträngningar. Det var just det här som gjorde Apple framgångs-

rika, bilindustrin kan nog tjäna mycket på att titta på företag som Apple. 

När Apple lanserade sin ipod 2001 vart det tydligt att värdet inte låg i 

själva enheten utan i den service som itunes bidrog med. Denna princip 

kommer nog med tiden att även innefatta den uppkopplade bilen. An-

vändare kommer värdera vad de kan utföra i bilen mer än bilen i sig. 

Men detta område är inte helt riskfritt för företagen, för att återkoppla 

till Westerlund et al., (2014) finns det tre stora utmaningar när det kom-

mer till designen av affärsmodellsekosystem för uppkopplade enheter. 

Den stora mängden av olika objekt, att innovationer oftast innehåller en 

form av omognad och att ekosystemen är ostrukturerade.  

 

5.2.2 Uppkopplade bilens viktigaste affärsmodellsbyggblock 

Dijkman et al., (2015) visade i sin studie att värdeerbjudandet är det vik-

tigaste byggblocket i affärsmodeller för uppkopplade enheter. Värdeer-

bjudandet är byggblocket som respondenterna i den här studien också 

valt som det viktigaste. För att validera det empiriska resultatet för bil-

industrin och konkret kunna säga att det är det viktigaste byggblocket 

behövs mer data men det ger iallafall en fingervisning för fortsatta stu-

dier. Detta stämmer också med vad Chesbrough & Rosenbloom (2002) 

ansåg om värdeerbjudandets centrala roll för byggblocket. Värdets 

ständiga förändring kan också vara en bidragande orsak till ett stort fo-

kus på värdeerbjudandet från bilindustrins sida. 
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5.2.3 Mjukvaruutveckling inom bilindustrin 

När bilarna och industrin digitaliseras allt mer så kräver det att de olika 

utvecklingstakterna för mekanisk och digital utveckling integreras med 

varandra för att förhindra flaskhalsar och frustration genom hela orga-

nisationen. I studien så visade det sig att respondenten från det svenska 

bilföretaget tyckte att så länge det är rena applikationsförändringar så 

sker implementationen snabbt. Respondenten från det tyska företaget 

hade en annan upplevelse kring applikationsförändringar där han 

tyckte det tog extremt lång tid att göra förändringar och att ord som 

agilt och lean är trendiga ord men det är få i branschen som egentligen 

vet vad orden innebär. Om det här beror på skillnader mellan organisat-

ionerna eller om det beror på den ena respondentens tidigare arbete 

med mobiltelefonutveckling är svårt att säga, här behövs en mer djup-

gående undersökning. Inom tillverkningsindustrin har man länge strä-

vat efter att minska slöserier med exempelvis Lean production, dessa 

strategier kanske funkar bra inom tillverkningsindustrin men kanske 

inte lika bra inom mjukvaruutveckling. Detta är ett intressant ämne i en 

tid då företagen arbetar ständigt med att hela organisationen ska arbeta 

enligt samma typ av processer, men det kanske inte alltid är rätt väg att 

gå.  

 

5.2.4 Infrastrukturen 

Den uppkopplade bilen ställer som Goel (2016) nämnde enorma krav på 

datalagring och säkerhet när de introduceras i den befintliga infrastruk-

turen. Att utveckla infrastrukturen ser inte ut att vara ett problem som 

bilindustrin behöver fokusera på eftersom telekombolagen ser en stor 

möjlighet i att kunna tjäna pengar på tekniken. 

 

5.2.5 Bilindustrins utmaningar 

Säkerheten har forskarna i studien tagit upp som en av bilindustrins 

stora utmaningar, vi har den senaste tiden sett att många uppkopplade 

produkter på privatmarknaden som inte är bilar har haft väldigt brist-

fälliga säkerhetslösningar. Den här uppfattningen delas med andra 

forskare som Whitmore et al., (2014). 2015 visade två hackare hur lätt det 

var att ta över en Jeep Cherokee och styra alla bilens funktioner utan att 

föraren hade möjlighet att ingripa (Wired, 2016). Den här studien har 

valt att inte fördjupa sig i säkerhetsaspekterna då den delen inte är di-
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rekt relaterad till affärsmodellerna, men det visar att kompetens på IT-

säkerhet är viktigt när bilarna blir allt mer uppkopplade.  

 

Företagen som börjar koppla upp sina bilar måste säkerställa att deras 

affärsmodeller är värdeskapande och inte bara koppla upp dem och 

hoppas på det bästa. Företagen kan inte bara stå och titta på när andra 

företag lyckas integrera ny teknik i sina affärsmodeller, hittills har vi 

inte sett något större bolag som kommit på the killer app som några re-

spondenter nämnt. Att komma på något nytt och revolutionerande tror 

jag kommer vara viktigt för att vara konkurrenskraftig i framtiden sär-

skilt om bilägandet förändras. Misslyckade försök att experimentera 

med sina affärsmodeller ger nya insikter i företagets affärsmodellsstra-

tegier. För varje år som går kommer bilarna att generera mer informat-

ion vilket ställer krav på företagen att lyckas ta vara på det ökade in-

formationsflödet. Samarbete mellan plattformsoperatörer som hanterar 

big data, och organisationer som äger data från uppkopplade blir som 

Zhang & Xi (2016) poängterat mycket viktigt för utvecklingen av tekni-

ken.  

 

5.2.6 Autonoma bilar 

Den autonoma bilen tillhör en av de stora teknologiska disruptioner 

som bilindustrin ställs inför. Visar det sig att bilarna är bättre än oss på 

att köra kommer många olika aktörer att vilja driva utvecklingen 

framåt. Städerna är väldigt angelägna om tekniken för att minska trafi-

ken som Lu et al., (2014) tar upp i sin studie.  När bilarna blir autonoma 

för allmänheten beror mycket på lagar, reglementen och konsument-

acceptans. Utvecklingen av tekniken för de autonoma bilarna kommer i 

synnerhet att drivas framåt och teknikföretag och startups. Bilar som kör 

sig själva kommer också bära med sig många juridiska problem med 

frågor som, vem bär ansvaret? Speciellt när de samexisterar med alla 

andra bilar som inte är självkörande. För att exemplifiera vår acceptans 

för tekniken kan man titta på debatten om flygledartorn som styrs på 

annan ort via skärmar. 

 

En annan aspekt som är intressant kring autonoma bilar är att bilens 

prestanda inte längre är relevant och då blir det endast designen som 

spelar roll och man väljer exempelvis inte ett visst bilmärke för att man 

föredrar hur de är att köra, vilken drivning de har eller deras starka mo-

torer för den delen. Det innebär att företagen måste hitta nya sätt att få 

kunderna att välja just deras märke, detta tål att tänkas på. 
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5.2.7 Disruptioner inom bilindustrin 

Autonoma bilar och nya relationer med bilen som transportmedel via 

bilpooler kräver helt andra affärsmodeller än de biltillverkarna har idag. 

Bilbranschen är en trög bransch som har svårt att anpassa sig och ställa 

om när de ställs inför disruptiva teknologier, bara det att en biltillver-

kare i snitt släpper en ny bilmodell vart sjunde år säger en hel del om 

man tänker sig hur teknik utvecklas under en sjuårsperiod. Även om 

bilindustrin och lastbils-/ bussindustrin är skilda branscher så kan nog 

bilindustrin vinna en del på att se hur dem hanterar disruptioner ef-

tersom de uppenbarligen ställs inför liknande förändringsvågor. Chris-

tensen (2006) anser att företagen bör hantera disruptiva teknologier ut-

anför den huvudsakliga affären och det ser man hos flera industriföre-

tag som lägger ett större fokus på att göra deras varumärke tillgängligt 

och vara en del av kundens mobilitetsupplevelse. Enligt Markides (2006) 

är enda sättet för etablerade företag att svara på disruptionen att accep-

tera den och finna sätt att exploatera den. Affärsmodellslitteraturen be-

skriver många gånger svårigheterna som uppstår när det sker storska-

liga transformationer i nuvarande marknader med nuvarande modeller. 

 

 

5.3 Övergripande analys 
Eftersom det empiriska resultatet är omfattande och behandlar flera 

olika aspekter av utmaningar och förändringar så analyserades insamlat 

data enligt de sex stegen från Creswell (2014) som presenterades i kapi-

tel 3.3.4. Den sammanfattade analysen är en helhetsanalys av det ge-

mensamma empiriska resultatet som hämtats från Business Model Can-

vas och de generella frågorna. Detta är viktigt eftersom intervjuernas 

olika delar utfördes samtidigt och genomgående teman i intervjuerna 

som sträcker sig utanför studiens analytiska ramverk och frågeutform-

ning kan identifieras. 

 

5.3.1 Nyckelord 

Utifrån den första genomgången av intervjuerna så identifierades och 

markerades nyckelord som användes genomgående av respondenterna 

under datainsamlingen. De nyckelord som identifierades presenteras 

nedan: 
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 Värde 

 Tjänster 

 Säljare 

 Partner 

 Utveckling 

 Information/Data 

 Kund 

 Hårdvara 

 Plattform 

 Applikation 

 Relation 

 

5.3.2 Kategorier och teman 

Utifrån de nyckelord som identifierades kunde olika teman fastställas, 

ett tema är den underliggande informationen i det som respondenten 

återger. Det empiriska materialet belyser fyra olika teman med under-

liggande kategorier som presenteras nedan: 

 

Osäkerhet kring framtiden, de förändringar och teknologiska disrupt-

ioner som bilindustrin står inför är väldigt omfattande och responden-

terna delar en känsla av osäkerhet kring framtiden. Alla är medvetna 

om att en större förändring kommer att ske men det är ingen som kan 

säga var, när och hur en mobilitetsförändring kommer att ske. Denna 

osäkerhet får företagen att förbereda sig och ta viktiga positioner på 

mobilitetsmarknaden som inte innefattar ett privatägande av bil, samti-

digt som industrins huvudfokus ligger på befintlig affär. De autonoma 

bilarna är en utveckling som kan ses som oundviklig men också svår att 

förutspå när det blir aktuellt på en bredare marknad. 

 

Nå ut till kunden, svårigheten med att nå ut till kunden var delad bland 

respondenterna. Vissa insåg att kommunikationen av den uppkopplade 

bilens värde var väldigt viktigt eftersom annars är det ingen som an-

vänder tjänsten och ju fler som använder tjänsten ju mer information 

kan man samla in. I nuläget är det återförsäljarna som står för denna typ 

av kommunikation och utan dem kan det blir svårt att förklara för kun-

den varför de ska ha uppkoppling. Andra tyckte att produkten hade fått 

så stort genomslag så att nå ut till kund var inget problem, vilket kan 

tolkas som att de inte lägger ner så mycket resurser på att nå ut till kun-

den med budskapet. 
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Delade meningar inom bilindustrin, de respondenter som represente-

rar bilindustrin hade delade meningar kring, ledtider för utveckling och 

det framtida ägandeskapet. Detta syns också genomgående i deras tjäns-

ter som den uppkopplade bilen erbjuder, där den ena erbjuder tjänster 

utanför bilen med fokus på att underlätta resandet och den andra erbju-

der tjänster som har ett större fokus på tjänster inom bilen i sig, som le-

verantörstjänster och underhållningstjänster. 

 

Värde är viktigt och under förändring, värdet som en bil ger kunden 

förändras när bilen blir uppkopplad. När uppkoppling blir standard i 

alla bilar är det andra och nya värden som måste lyftas fram och skapas. 

Bilen som produkt går mer mot att vara en del av en tjänst som blir mer 

central än produkten i sig speciellt när bilarna går mot att bli autonoma. 

Därför måste bilindustrin säkerställa att deras affärsmodeller ständigt 

innoveras och uppdateras för att vara värdeskapande. 
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6 Slutsats 

I Slutsatsen besvaras de frågor som representerar studiens problemfor-

mulering. Delfrågorna användes för att kunna besvara studiens huvud-

fråga. 

 

6.1 Huvudfråga 
 

 Hur påverkas bilindustrins affärsmodeller med den ökade ut-

byggnaden av Internet of Things som medför att bilarna blir 

allt mer uppkopplade? 
 

 

Affärsmodellerna byts inte ut helt och hållet eftersom de uppkopplade 

bilarna inte förändrar bilindustrins huvudsakliga affär som är att sälja 

bilar. Men de uppkopplade bilarna kommer med största sannolikhet att 

bidra till utvecklingen av autonoma bilar och om de autonoma bilarna i 

sin tur förändrar ägandeskapet så sker en helomvändning för industrins 

affärsmodeller. Det finns delar i affärsmodellen som kommer förändras 

och bli allt viktigare när bilarna blir uppkopplade. Nedan presenteras 

vilka förändringar som sker i den befintliga affärsmodellen. 

 

Kundsegmentet, Nya kundsegment kan skapas utifrån informationen 

som bilarna genererar. 

Värdeerbjudandet, när bilen blir uppkoppling skapas nya värdeerbju-

danden som den traditionella modellen inte kunder erbjuda: enklare 

bilägande och billigare bilägande, koll på bilen, roligare resor, styra bi-

len från telefonen, färdplanering, assistans, körjournaler, uppkoppling i 

bilen etc. 

Kanaler, applikationen ger företaget en direktkanal till kunden. 

Kundrelationer, innebär närmare relation med kunden än tidigare. 

Intäktsströmmar, data och information är en ny form av intäktsström. 

Intäkter via tilläggstjänster. 

Nyckelresurser, Kompetens inom IT och IT-infrastruktur blir en vikti-

gare resurs. Plattformen som möjliggör för uppkoppling. 

Nyckelaktiviteter, partnerdialog med partners som är en del av värde-

erbjudandet. Utveckling av applikationen och nya funktioner. 

Nyckelpartners, nya partners som: försäkringsbolag, licenser, assistans, 

besiktning, e-handel, matleverantörer, underhållningsleverantörer. 

Kostnadsstruktur, hårdvara, mjukvara och operativa kostnader. 
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6.2 Delfrågor 
 

 Vilka egenskaper krävs av bilindustrin för att deras affärsmo-

deller ska kunna hantera disruptiva innovationer inom bran-

schen? 
 

Mod, att våga implementera ny teknik och samtidigt våga misslyckas är 

viktigt för att kunna växa och utveckla sina affärsmodeller. 
 

Anpassningsbarhet, förändringarna i branschen kommer att ske och det 

är bara en tidsfråga därför måste företagen redan nu göra sig mer an-

passningsbara för kommande förändringar. 
 

Framtidsutsikt, företagen behöver en förmåga att förstå trender och för-

ändringar som sker i samhället. 
 

Nytänkande, eftersom den befintliga affärsmodellen är svårförändrad 

så blir det allt viktigare för företagen att skapa nya affärer som tidigare 

inte fanns. 

 

 Vilka är de största utmaningarna med den uppkopplade bilen? 
 

Bilindustrin står många flera utmaningar där teknologiska disruptioner 

som uppkoppling, förändrad mobilitet, elektrifiering och autonoma bi-

lar är centrala. Industrins största utmaning med den uppkopplade bilen 

är att en uppskalning av bilar med uppkoppling ställer stora krav på 

investeringar och kompetens. Bilarna genererar väldigt mycket data och 

företagen måste veta vad de ska göra med allt data. Mer uppkoppling 

kräver också mer och högre säkerhet. Att få kunden att förstå varför de 

ska välja uppkoppling och vilket värde det ger dem är även det en ut-

maning för företagen. Hela organisationen måste förstå värdet av att ha 

partners inom den befintliga affären. 

 

 Vilket byggblock utifrån ramverket Business Model Canvas är 

viktigast för den uppkopplade bilen? 
 

Enligt de respondenter som deltagit i den här studien så är värdeerbju-

dandet det viktigaste byggblocket, tätt följt av kanalerna. 
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6.3 Metodkritik 
 

Studiens metodval fungerade bra för studiens syfte som var att under-

söka hur bilindustrins affärsmodell förändras med den ökade utveckl-

ingen och omfattning av uppkopplade bilar. Det var också sparsamt 

med litteratur som publicerats på ämnet och därför passade en under-

sökande metod bra eftersom denna förändring sker kontinuerligt i bran-

schen. Även om en explorativ studie passade för problemet som under-

söktes så finns det också nackdelar med metoden. Den kvalitativa in-

formationen som fås från en kvalitativ studie tolkas av en forskare som 

har en egen uppfattning om problemet redan innan studien utförs, vil-

ket kan generera ett resultat som är påverkat av forskarens uppfattning. 

Att studien har en spridning på olika ”typer” av respondenter kan vara 

både positivt och negativt. Spridningen ger studien en bred uppfattning 

om vilka delar som relateras till problemet men det kan också vara svårt 

att skapa en hållbar hypotes om ett problem med väldigt få responden-

ter som inte representerar en specifik målgrupp. 

 

 

6.4 Förslag på fortsatt arbete 
 

Affärsmodellen för den uppkopplade bilen ser olika ut för olika företag 

inom branschen eftersom de fokuserar på lite olika värdeerbjudanden 

till kunden. De har också olika uppfattning om bilindustrins framtid 

vilket också det påverkar deras affärsmodeller och vilka tjänster de er-

bjuder. För att ta vid där mitt arbete slutar så hade det varit intressant 

att bygga vidare på studiens analys och slutsats med enbart fokus på 

den uppkopplade bilen under datainsamlingen. Forskningsområdet be-

höver fortsatt arbete för att kunna validera det empiriska resultatet. 

Framtida studier kan möjligen använda andra typer av ramverk för att 

undersöka liknande problemställningar och jämföra resultaten. Det är 

också intressant och se om en liknande studie med samma ramverk ger 

ett liknande resultat. Studiens analys visar att bilindustrin står inför 

stora förändringar som kan komma att förändra hela industrins befint-

liga affär, att undersöka hur företagen hanterar den autonoma bilen 

skulle bidra mycket till forskningsområdet. 
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Bilaga A: Intervjuprotokoll Forskare  

 
Datum:  Tid:  Varaktighet:  Universitet:  
 
Titel: 
 
Introduktion 
Introducerar mig själv, förklarar bakgrunden till studien: som är en del av min 
masteruppsats på Mittuniversitetet. 
 
Förklarar syftet med studien och intervjun  
Syftet med studien är att skapa förståelse för vilka delar i bilindustrins affärs-
modeller som blir allt viktigare i samband med introduktionen av Internet of 
Things (IoT) som möjliggör för uppkopplade personbilar.  
 
Anledningen till att jag väljer att intervjua just er är för att ni är aktiva inom 
forskningen på IoT eller affärsmodeller och det är på grund av detta intressant 
att jämföra er uppfattning av hur affärsmodellerna ser ut eller önskas se ut 
jämförelsevis med företag som utvecklar och säljer retrofit lösningar, konsult-
företag och företag från fordonsindustrin.  

 

Ramverk: Business Model Canvas 
Under intervjun kommer jag att använda Business Model Canvas (BMC) som 
underlag för att analysera affärsmodellens olika delar. BMC är ett ramverk för 
företag eller organisationer som används för att skapa nya affärsmodeller till 
en tjänst eller produkt. Som ni ser är affärsmodellen uppdelad i nio byggblock:  
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Kundsegmentet, de kunder som företaget riktar sig till och för vilka pro-
duktenskapar värde för. 
 
Värdeerbjudande, värdet som produkten erbjuder för att uppfylla kundbeho-
vet. 
 
Kanaler, hur företaget når ut till sina kundsegment för att levererar värde. 
 
Kundrelationer, den relation företaget upprätthåller med sina kunder. 
 
Intäktsflöden, representerar resultatet av värdererbjudanden som med fram-
gång nått fram till kunden. 
 
Nyckelresurser, de resurser som möjliggör för företaget att skapa och erbjuda 
ett värdeerbjudande.  
 
Nyckelaktiviteter, hur företaget arbetar för att kunna skapa och erbjuda 
värde.  
 
Nyckelpartnerskap, de partnerskap som företaget åtar sig för att kunna skapa 
och erbjuda värde.  
 
Kostnadsstruktur, olika kostnader ett företag tar på sig för att skapa och er-
bjuda värde. 
 

Frågor om intervjuperson 
 
a) Vilken är din relation till IoT? 
 
b) Hur länge har du forskat om IoT eller affärsmodeller? 
 

Frågor om uppkopplade bilens affärsmodellsbyggblock (Del 1) 
 
a) Kundsegment 
i. Finns det något specifikt kundsegment för företagen att rikta in sig på för att 
lyckas nå ut med sin produkt? 
 
 b) Värdeerbjudande 
i. Hur kommer kombinationen av produkt och tjänst som erbjudande att se ut 
när bilarna blir allt mer uppkopplade? 
 
c) Kanaler (kommunikation, distribution och försäljning) 
i. Hur förändras sättet att nå ut till kunderna med uppkopplade bilar? 
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d) Kundrelationer 
i. Vilken typ av relation får företagen med kundsegmentet? 
 
e) Intäktsflöden 
i. Vilken betalningsmodell/-er kommer att vara dominerande? Varför? 
 
f) Nyckelresurser 
i. Vilka resurser blir allt viktigare för att skapa och erbjuda produkten? 
 
g) Nyckelaktiviteter 
i. Vilka nyckelaktiviteter blir allt viktigare för att skapa och erbjuda produkten? 
 
h) Nyckelpartnerskap 
i. Vilken typ av partner kommer att bli viktigast för bilindustrin? 
 
i) Kostnadsstrukturen 
i. Vilka är de viktigaste kostnaderna i affärsmodellen för uppkopplade bilar? 
 

Generella frågor om affärsmodellen, den uppkopplade bilen och 
IoT (Del 2) 

a) Hur skulle du definiera IoT? 
 
b) Vilka utmaningar med IoT bör företagen prioritera? 
 
c) Krävs det att företagen driver utvecklingen av IoT framåt, exempelvis ställer 
krav på infrastrukturen? 
 
d) Vilket byggblock anser du är det viktigaste för att den uppkopplade bilen ska 
bli framgångsrika? 
 
e) Vilka värdeflöden är viktigast för er att fokusera på vid utvecklingen av upp-
kopplade bilar? 
 
f) Hur tror ni att affärsmodellen för uppkopplade bilar kommer att förändras i 
framtiden? Vilken förändring har störst påverkan på företagen? Vad är företa-
gens största utmaning? 
 
g) Vilka egenskaper krävs av ett företag inom bilindustrin för att affärsmo-
dellerna ska kunna hantera disruptiva innovationer inom branschen? 
 
h) Anses företagets produkt vara framgångsrik? Vad gör den framgångsrik? 
 
i) Hur långt bort är människans acceptans är för autonoma bilar? 
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j) Krävs det att företagen utvecklar och distribuerar bilar som är fullt eldrivna 
för att den uppkopplade bilen ska få ett större genomslag på marknaden? 
 

k) Är det något mer du vill tillägga? 
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Bilaga B: Intervjuprotokoll Fordonsindustrin 

 
Datum:  Tid:  Varaktighet:  Företag:  
 
Titel: 

 
Introduktion  
Introducerar mig själv, förklarar bakgrunden till studien: som är en del av min 
masteruppsats på Mittuniversitetet.  

 
Förklarar syftet med studien och intervjun  
Syftet med studien är att skapa förståelse för vilka delar i bilindustrins affärs-
modeller som blir allt viktigare i samband med introduktionen av Internet of 
Things (IoT) som möjliggör för uppkopplade personbilar.  
 
Anledningen till att jag väljer att intervjua just ert företag är för att ni tillverkar 
och säljer uppkopplade bilar och det är på grund av detta intressant att jäm-
föra er uppfattning av hur affärsmodellerna ser ut eller önskas se ut jämförel-
sevis med företag som utvecklar och säljer retrofit produkter, konsultföretag 
och forskare. Jag vill också betona att intervjun endast gäller företagets upp-
kopplade bilar och inga andra produkter.  

 

Ramverk: Business Model Canvas  
Under intervjun kommer jag att använda Business Model Canvas (BMC) som 
underlag för att analysera affärsmodellens olika delar. BMC är ett ramverk för 
företag eller organisationer som används för att skapa nya affärsmodeller till 
en tjänst eller produkt. Som ni ser är affärsmodellen uppdelad i nio byggblock: 
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Kundsegmentet, de kunder som företaget riktar sig till och för vilka pro-
duktenskapar värde för. 
 
Värdeerbjudande, värdet som produkten erbjuder för att uppfylla kundbeho-
vet.  
 
Kanaler, hur företaget når ut till sina kundsegment för att levererar värde. 
  
Kundrelationer, den relation företaget upprätthåller med sina kunder.  
 
Intäktsflöden, representerar resultatet av värdererbjudanden som med fram-
gång nått fram till kunden.  
 
Nyckelresurser, de resurser som möjliggör för företaget att skapa och erbjuda 
ett värdeerbjudande.  
 
Nyckelaktiviteter, hur företaget arbetar för att kunna skapa och erbjuda 
värde.  
 
Nyckelpartnerskap, de partnerskap som företaget åtar sig för att kunna skapa 
och erbjuda värde.  
 
Kostnadsstruktur, olika kostnader ett företag tar på sig för att skapa och er-
bjuda värde.  
 

Frågor om intervjuperson 
a) Berätta gärna lite om dig själv, din uppgift på företaget och hur länge du arbe-
tat med era projekt? 

 
Frågor om produkten  
a) Kan ni beskriva ert sortiment?  
i. Hur kom ni fram till idén med att göra bilarna uppkopplade?  
ii. Hur gick processen med utveckling och inträde på marknaden till?  
iii. Erbjuder era konkurrenter en liknande produkt?  
b) Hur länge har era produkter varit uppkopplade?  
 

Frågor om produktens affärsmodellsbyggblock (Del 1)  
a) Kundsegment  
i. Vilka är de viktigaste kunderna? Vilken grupp riktar ni era produkter till?  
ii. Förändrades kundsegmentet när produkten vart uppkopplad?  
 
b) Värdeerbjudande  
i. Vilket värde levererar ni till kunden?  
ii. Vilka kundproblem hjälper ni till att lösa?  
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iii. Vilka kundbehov tillgodoser ni?  
iv. Vilka kombinationer av produkter och tjänster erbjuder ni till varje kund-
segment?  
v. Hur ändrades ert värdeerbjudande när produkten vart uppkopplad, jämfört 
med tidigare version av produkten?  
 
c) Kanaler (kommunikation, distribution och försäljning)  
i. Hur når ni era kunder?  
ii. Hur vill kunderna bli nådda?  
iii. Vilket sätt fungerar bäst?  
iv. Är kanalerna integrerade?  
v. Förändrades kanalerna när produkten vart uppkopplad?  
 
d) Kundrelationer  
i. Vilken typ av relation har ni med ert kundsegment?  
ii. Är relationen annorlunda än den relation kunderna förväntar sig? Hur?  
iii. Hur såg relationerna ut innan produkten vart uppkopplad?  
 
e) Intäktsflöden  
i. Vilka olika intäktsflöden används?  
ii. Vilken betalningsmodell/-er använder ni och varför?  
iv. Hur såg intäktsströmmarna ut innan produkten vart uppkopplad?  
v. Är det stor prisskillnad mellan den uppkopplade produkten och ursprungs-
produkten?  
 
f) Nyckelresurser  
i. Vilka resurser behövs för att skapa och erbjuda produkten?  
ii. Vilken resurs är viktigast?  
 
g) Nyckelaktiviteter  
i. Vilka nyckelaktiviteter behövs för att skapa och erbjuda produkten?  
ii. Vilken aktivitet är viktigast?  
 
h) Nyckelpartnerskap  
i. Vilken typ av partner (andra organisationer) samarbetar ni med att för att 
leverera produkten?  
ii. Vilka nyckelresurser eller aktiviteter får ni från dessa samarbetspartners?  
 
i) Kostnadsstrukturen  
i. Vilka är de viktigaste kostnaderna i er affärsmodell?  
ii. Vilka nyckelresurser är dyrast?  
iii. Vilka nyckelaktiviteter är dyrast?  
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Generella frågor om affärsmodellen för den uppkopplade 

bilen (Del 2) 
 

a) Vilket byggblock anser du är det viktigaste för att uppkopplade bilar ska bli 
framgångsrika?  
 
b) Vilka värdeflöden är viktigast för bilindustrin att fokusera på vid utveckling-
en av uppkopplade bilar? 

  
c) Hur tror ni att affärsmodellen för uppkopplade produkter kommer att för-
ändras i framtiden?  
 
d) Vilken förändring har störst påverkan på företagen, och ert företag?  
 
e) Vad är företagens största utmaning?  
 
f) Vilka egenskaper krävs av ett företag inom bilindustrin för att affärsmo-
dellerna ska kunna hantera disruptiva innovationer inom branschen?  
 
g) Vad är viktigast att anpassa affärsstrategierna eller affärsmodellerna?  
 
h) Anses företagets produkt vara framgångsrik? Vad gör den framgångsrik?  
 
i) Hur långt bort tror du att människans/kundens acceptans är för autonoma 
bilar?  
 
j) Krävs det att företagen utvecklar och distribuerar bilar som är fullt eldrivna 
för att den uppkopplade bilen ska få större genomslag på marknaden? 
 
k) Är det något mer du vill tillägga? 
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Bilaga C: Intervjuprotokoll Konsultföretag 
 
Datum: Tid:  Varaktighet:  Sektor:   
 
Företag: 

 
Introduktion 
Introducerar mig själv, förklarar bakgrunden till studien: som är en del av min 
masteruppsats på Mittuniversitetet. 

 
Förklarar syftet med studien och intervjun 
Syftet med studien är att skapa förståelse för vilka delar i bilindustrins affärs-
modeller som blir allt viktigare i samband med introduktionen av Internet of 
Things (IoT) som möjliggör för uppkopplade personbilar.  
 

Anledningen till att jag väljer att intervjua just ert företag är för att ni arbetar 
tätt med företag som säljer uppkopplade bilar och det är på grund av detta 
intressant att jämföra er uppfattning om hur affärsmodellerna ser ut eller öns-
kas se ut jämförelsevis med företag som utvecklar och säljer retrofit produkter, 
forskare och fordonsindustrin.  
 

Ramverk: Business Model Canvas 
Under intervjun kommer jag att använda Business Model Canvas (BMC) som 
underlag för att analysera affärsmodellens olika delar. BMC är ett ramverk för 
företag eller organisationer som används för att skapa nya affärsmodeller till 
en tjänst eller produkt. Som ni ser är affärsmodellen uppdelad i nio byggblock: 
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Kundsegmentet, de kunder som företaget riktar sig till och för vilka produkten 
skapar värde för. 
 
Värdeerbjudande, värdet som produkten erbjuder för att uppfylla kundbeho-
vet. 
 
Kanaler, hur företaget når ut till sina kundsegment för att levererar värde. 
 
Kundrelationer, den relation företaget upprätthåller med sina kunder. 
  
Intäktsflöden, representerar resultatet av värdererbjudanden som med fram-
gång nått fram till kunden. 
 
Nyckelresurser, de resurser som möjliggör för företaget att skapa och erbjuda 
ett värdeerbjudande. 
  
Nyckelaktiviteter, hur företaget arbetar för att kunna skapa och erbjuda 
värde. 
  
Nyckelpartnerskap, de partnerskap som företaget åtar sig för att kunna skapa 
och erbjuda värde. 
  
Kostnadsstruktur, olika kostnader ett företag tar på sig för att skapa och er-
bjuda värde. 

 

Frågor om företaget 
a) Storlek? 
b) Sektor? 
 

Frågor om produktens affärsmodellsbyggblock (Del 1) 
a) Kundsegment 
i. Vilka är de viktigaste kunderna? Vilken grupp riktar ni era produkter till? 
 
 b) Värdeerbjudande 
i. Vilket värde levererar ni till kunden? 
ii. Vilka kundproblem hjälper ni till att lösa? 
iii. Vilka kundbehov tillgodoser ni? 
 
c) Kanaler (kommunikation, distribution och försäljning) 
i. Hur når ni era kunder? 
ii. Hur vill kunderna bli nådda? 
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Generella frågor om affärsmodellen för IoT-produkten (Del 2) 
 
a) Hur skulle du definiera IoT? 
 
b) Vilka utmaningar med IoT bör företagen prioritera? 
 
c) Krävs det att företagen driver utvecklingen av IoT framåt, exempelvis ställer 
krav på infrastrukturen? 
 
d) Vilket byggblock anser du är det viktigaste för att IoT-produkten ska bli 
framgångsrika? 
 
e) Vilka värdeflöden är viktigast för er att fokusera på vid utvecklingen av IoT-
produkter? 

 
f) Hur tror ni att affärsmodellen för uppkopplade produkter kommer att för-
ändras i framtiden? Vilken förändring har störst påverkan på företagen, och ert 
företag? Vad är företagens största utmaning? 
 
g) Vilka egenskaper krävs av ett företag inom bilindustrin för att affärsmo-
dellerna ska kunna hantera disruptiva innovationer inom branschen? 

 
i) Är det något mer du vill tillägga? 
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Bilaga D: Intervjuprotokoll Retrofit företag 

 
Datum:  Tid:  Varaktighet:  Företag:  
 
Titel: 

 
Introduktion  
Introducerar mig själv, förklarar bakgrunden till studien: som är en del av min 
masteruppsats på Mittuniversitetet.  

 
Förklarar syftet med studien och intervjun  
Syftet med studien är att skapa förståelse för vilka delar i bilindustrins affärs-
modeller som blir allt viktigare i samband med introduktionen av Internet of 
Things (IoT) som möjliggör för uppkopplade personbilar.  
 
Anledningen till att jag väljer att intervjua just ert företag är för att ni tillverkar 
och säljer uppkopplade bilar och det är på grund av detta intressant att jäm-
föra er uppfattning av hur affärsmodellerna ser ut eller önskas se ut jämförel-
sevis med konsultföretag, forskare och fordonsindustrin. Jag vill också betona 
att intervjun endast gäller företagets uppkopplade produkter och inga andra 
produkter.  

 
Ramverk: Business Model Canvas 
Under intervjun kommer jag att använda Business Model Canvas (BMC) som 
underlag för att analysera affärsmodellens olika delar. BMC är ett ramverk för 
företag eller organisationer som används för att skapa nya affärsmodeller till 
en tjänst eller produkt. Som ni ser är affärsmodellen uppdelad i nio byggblock: 
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Kundsegmentet, de kunder som företaget riktar sig till och för vilka pro-
duktenskapar värde för. 
 
Värdeerbjudande, värdet som produkten erbjuder för att uppfylla kundbeho-
vet.  
 
Kanaler, hur företaget når ut till sina kundsegment för att levererar värde. 
  
Kundrelationer, den relation företaget upprätthåller med sina kunder.  
 
Intäktsflöden, representerar resultatet av värdererbjudanden som med fram-
gång nått fram till kunden.  
 
Nyckelresurser, de resurser som möjliggör för företaget att skapa och erbjuda 
ett värdeerbjudande.  
 
Nyckelaktiviteter, hur företaget arbetar för att kunna skapa och erbjuda 
värde.  
 
Nyckelpartnerskap, de partnerskap som företaget åtar sig för att kunna skapa 
och erbjuda värde.  
 
Kostnadsstruktur, olika kostnader ett företag tar på sig för att skapa och er-
bjuda värde.  

 

Frågor om företaget  
a) Storlek?  
b) Sektor?  
c) Business 2 Business eller Business 2 Customer?  
d) Produkt eller Tjänst?  
 

Frågor om produkten  
a) Kan ni beskriva er produkt?  
i. Hur kom ni fram till idén?  
ii. Hur gick processen med utveckling och inträde på marknaden till?  
iii. Erbjuder era konkurrenter en liknande produkt?  
 

Frågor om produktens affärsmodellsbyggblock (Del 1) 

a) Kundsegment  
i. Vilka är de viktigaste kunderna? Vilken grupp riktar ni era produkter till?  
 
b) Värdeerbjudande  
i. Vilket värde levererar ni till kunden?  
ii. Vilka kundproblem hjälper ni till att lösa?  
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iii. Vilka kundbehov tillgodoser ni?  
iv. Vilka kombinationer av produkter och tjänster erbjuder ni till varje kund-
segment?  

 
c) Kanaler (kommunikation, distribution och försäljning)  
i. Hur når ni era kunder?  
ii. Hur vill kunderna bli nådda?  
iii. Vilket sätt fungerar bäst?  
iv. Är kanalerna integrerade?  
 
d) Kundrelationer  
i. Vilken typ av relation har ni med ert kundsegment?  
ii. Är relationen annorlunda än den relation kunderna förväntar sig? Hur?  
 
e) Intäktsflöden  
i. Vilka olika intäktsflöden används?  
ii. Vilken betalningsmodell/-er använder ni och varför?  
 
f) Nyckelresurser  
i. Vilka resurser behövs för att skapa och erbjuda produkten?  
ii. Vilken resurs är viktigast?  
 
g) Nyckelaktiviteter  
i. Vilka nyckelaktiviteter behövs för att skapa och erbjuda produkten?  
ii. Vilken aktivitet är viktigast?  
 
h) Nyckelpartnerskap  
i. Vilken typ av partner (andra organisationer) samarbetar ni med att för att 
leverera produkten?  
ii. Vilka nyckelresurser eller aktiviteter får ni från dessa samarbetspartners?  
 
i) Kostnadsstrukturen  
i. Vilka är de viktigaste kostnaderna i er affärsmodell?  
ii. Vilka nyckelresurser är dyrast?  
iii. Vilka nyckelaktiviteter är dyrast?  
 
Är det något mer du vill tillägga? 
 

Generella frågor om affärsmodellen, den uppkopplade bilen och 
IoT (Del 2) 

a) Vilket byggblock anser du är det viktigaste för att IoT- produkten ska bli 
framgångsrik?  
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b) Erbjuder företaget flera olika IoT-produkter? Om det är så, skiljer sig affärs-
modellen mellan dem? Om så är fallet vad skiljer dem åt?  
 
c) Hur tror ni att affärsmodellen för uppkopplade produkter kommer att för-
ändras i framtiden? Vilken förändring har störst påverkan på företagen, och ert 
företag? Vad är företagens största utmaning?  
 
d) Vilka egenskaper krävs av ett företag inom bilindustrin för att affärsmo-
dellerna ska kunna hantera disruptiva innovationer inom branschen?  
 
e) Anses företagets produkt vara framgångsrik? Vad gör den framgångsrik? 
 
f) Är det något mer du vill tillägga? 


