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Sammanfattning 
Målet var att ta fram ett fullt fungerande designförslag till ett beslutsstödsystem 

för transportbranschen till företaget TelliQ. TelliQ utvecklar telematiklösningar 

för bland annat fordon samt gatubelysning. 

 

Transportbranschen är idag, mycket konkurrensutsatt med små marginaler och 

åkerier kämpar med att få lönsamhet i sin verksamhet. Ruttplanering och 

ruttoptimering har tidigare används för att förbättra körsträckor och på så sätt 

också bränsleförbrukningen. För att ytterligare minimera kostnader och 

miljöbelastningen behöver fordonens användande och förarnas körbeteende 

optimeras. Systemet tas fram för att ge åkerier möjlighet att ta beslut för att 

ytterligare optimera transportkostnader och miljöbelastningen. 

 

Den här rapporten beskriver arbetet och slutligen resultatet av designförslaget till 

detta beslutsstödsystem. Arbetet startades med en förstudie om liknande system i 

branschen, liknande akademiska arbeten och därefter skedde en brainstorming. 

Stort fokus har legat på att välja ut rätt parametrar och att skapa ett 

användarvänligt gränssnitt. 

 

Resultatet är två designförslag som uppfyller kravspecifikationen, varav ett valdes 

att jobba vidare på och kommer slutligen att användas vid implementationen av 

systemet. Implementationen av det föreslagna förslaget kommer att ske efter att 

examensarbetet har avslutats. 
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Abstract 
The goal was to create a fully functional design proposal to a decision support 

system for the transport industry for the company TelliQ. TelliQ is developing 

telematics solutions for vehicles and street lighting. 

 

The transport industry is today, very competitive with low margins and trucking 

companies are struggling to achieve profitability in their operations. Route 

planning and route optimization has been previously used to improve the mileage 

and thus also fuel consumption. To further minimize costs and environmental 

impact, vehicles and the drivers' driving behaviour have to be optimized. The 

system is being developed to provide fleet owners the opportunity to take 

decisions to further optimize transportation costs and environmental impact. 

 

This report describes the work and finally the result of the design proposal of the 

decision support system. The work started with a pilot study of similar system in 

the industry, academic works in the field and a brainstorming session was held 

shortly thereafter. Major of the focus has been on selecting the right parameters 

and to create a user-friendly interface. 

 

The result is two design proposals that meets the specifications, one of which was 

chosen to continue working with and will eventually be used in the 

implementation of the system. The implementation of the proposed proposal will 

take place after the thesis has been completed. 
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1 Introduktion 

Transportbranschen är idag, mycket konkurrensutsatt med små marginaler och 

åkerier kämpar med att få lönsamhet i sin verksamhet. För att kunna styra sitt 

företag rätt i denna miljö finns det behov av beslutsstödsystem. Detta 

examensarbete handlar om att delta och ta fram ett beslutsstödsystem för 

transportbranschen där fokus ligger på fordonsekonomin. 

 

Ett beslutsstödsystem är ett system som tar in mycket data ifrån olika källor och 

presenterar det på ett meningsfullt sätt för att underlätta beslutsfattningen för 

beslutsfattaren [1].  

 

Systemet syftar till att leverera beslutsstöd inom transportekonomi och på så sätt 

hjälpa åkerier att ta rätt beslut för att effektivisera sin verksamhet. Arbetet går ut 

på att bland annat definiera vilka värden som ska presenteras i systemet, samt 

bestämma designen för den slutgiltiga produkten. 

 

Transportföretag måste pressa sina egna kostnader så mycket som möjligt för att 

kunna överleva [2]. Utan ett väl fungerande system finns risken att 

transportledningen tar beslut på felaktiga grunder, vilket i sin tur leder till att 

många åkerier inte lever upp till förväntat resultat, både när det gäller ekonomi 

och gentemot kund. Det är också viktigt att kunna mäta och följa upp rätt förare 

och fordon med varandra, för att kunna jämföra olika parametrar som bland annat 

bränsleförbrukning, kundinriktning och skadehistorik. 

 

För att transportföretag skall veta hur deras olika fordon utnyttjas behöver stöd för 

detta finnas. Servicekostnader är stora och en del av detta beror på onödigt slitage, 

kan mätetal på detta onödiga slitage tas fram kan förare samt hela organisationen 

utbildas för att minimera dessa kostnader. Detta kan man åstadkomma både 

förebyggande genom återkommande analyser av data och utbildningar såväl som 

genom analys efter uppkommet onödigt slitage. Bränsleförbrukning är en stor del 

av kostnaderna som drastiskt kan reduceras, bland annat med hjälp av ecodriving. 

En analys efter uppkommet onödigt hög bränsleförbrukning kommer att lyfta 

problemet som då kan rättas till snabbare. 

 

Systemet skall komplettera ekonomichefens kompetens för att planera uppdragen 

på ett optimalt sätt. Systemet skall också varna ekonomichefen om någonting inte 

är som det ska, och detta görs med varningsnivåer. En varningsnivå är ett värde 

som skrivs in manuellt i systemet, en varningsnivå säger exempelvis 

”Bränsleförbrukningen borde aldrig överskrida en viss nivå, annars är någonting 

fel”. Med varningsnivåer i systemet är det enkelt att illustrera om någonting är bra 

eller dåligt, bara att indikera med en röd eller grön ikon om värdet är över eller 

under varningsnivån. Detta kan tyckas vara ett enkelt sätt att illustrera om 

någonting är bra eller dåligt och det är avsiktligt gjort, eftersom målgruppen ofta 

ej har tid eller datakunskaper så behöver det vara så förenklat som möjligt. 

 

Ett system för digitala körjournaler finns redan på TelliQ innan examensarbetet 

påbörjats. Detta system används som grund och byggs på med de olika parametrar 

som behövs för att tillämpa det som ett beslutsstödsystem till transportbranschen. 

Interaktionsdesign och systemdesign behöver bearbetas fram [3] och kommer att 

vara de största delarna av examensarbetet. 
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1.1 TelliQ 

TelliQ är ett företag i Arboga som skapar telematiklösningar. Elektronisk 

körjournal, styrsystem för gatubelysning och insamling av data från gruvmaskiner 

är bara några av delarna företaget håller på med. TelliQ är lokaliserade i Arboga 

och har sammanlagt cirka 40 anställda. 

 

1.2 Motivation 

För att minimera transportkostnader och miljöbelasningen från transporter av gods 

har under lång tid fordonstillverkare och krav från myndigheter försökt minimera 

bränsleförbrukning och effektivisera fordon. Ruttplanering och ruttoptimering har 

förbättrat körsträckor och på så sätt minimera bränsleförbrukningen. 

För att ytterligare kunna minimera kostnader och miljöbelastningen behöver 

fordonens användande och förarnas körbeteende optimeras. Denna avhandling och 

system tas fram för att ge åkerier möjlighet att ta beslut för att ytterligare optimera 

transportkostnader och miljöbelastningen. 

 

Lönsamheten för åkerierna minskar ständigt eftersom att kostnaderna ökar i snitt 

3% per år [4]. 

 

Ett exempel som visar på dålig lönsamhet i branschen (taget från [4]): 

En tur mellan Borås och Växjö ersätts med 6000 kr. Den innebär: 

 40 mils körning 

 8 timmars arbete 

 En treaxlig distributionsbil 

 

 Kostnaderna består av följande delar: 

Vinsten kommer därför att ligga på 1075 kr per dag och lastbil. Skulle däremot 

kostnaderna reduceras någonstans skulle vinsten ökat. 

  

Rörliga sträckberoende kostnader 40 mil 40 kr/mil 1 600 kr 32% 

Rörliga tidsberoende kostnader (Personal) 8 tim 225 kr/tim 1 800 kr 37% 

Fordonets Fasta kostnader 

225 000 kr/ 200 turer per år 
  

1 125 kr 23% 

Administration mm 80 000/200 turer 

  

400 kr 8% 

Summa 

  

4 925 kr 100% 
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1.3 Problembeskrivning 

Två frågeställningar definierades i början av projektet: 

 

 Vilka parametrar behöver ett beslutsstödsystem till åkeribranschen 

innehålla för att minimera bränslekostnader, servicekostnader samt 

transportskador? 

 

 Hur designas detta beslutsstödsystem för att uppnå ett så enkelt och 

informativt system som möjligt? 

 

1.4 Mål 

Målet med projektet är att skapa ett designförslag för detta beslutsstödsystem. 

Designförslaget måste vara lättförståeligt och lättmanövrerat då de flesta 

användarna inte har mycket tid att sätta sig in i systemet eller god datorvana. 

 

1.5 Begränsningar 

Projektet omfattas av totalt 20 veckors halvtidsarbete och begränsas till att först 

och främst sätta sig in i vad som redan finns i TelliQs körjournal för att sedan 

lägga till de delar som behövs för att skapa beslutsstödsystemet. Det ska vara ett 

övergripande designförslag som beskriver en lämplig utformning av systemet 

samt vilka parametrar det ska innehålla. Implementationen av det föreslagna 

förslaget kommer att ske efter att examensarbetet har avslutats. 
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2 Bakgrund och liknande arbeten 

Beslutsstödsystem är en specifik klass av datoriserade informationssystem som 

stödjer alla sorters beslutsfattande. Ett rätt utformat beslutsstödsystem är ett 

interaktivt system avsett att hjälpa beslutsfattare sammanställa användbar 

information från rådata, dokument, personliga kunskaper och så vidare för att 

identifiera och lösa problem [5]. 

 

Beslut är viktiga [6]. Nästan alla handlingar, av enskilda personer eller företag är 

baserade på beslut, välförberedda eller ej. Att ta rätt eller fel beslut kan vara 

skillnaden mellan liv och död, eller vinst och förlust för företag. Besluten gör 

skillnad. 

 

Ett beslutsstödsystem behövs när problem som innehåller en kombination av både 

bedömningar och standardiserade lösningsprocesser ska lösas [7]. 

Beslutsstödsystem borde användas av ledningen på alla företag, och även i andra 

informationsrika miljöer eftersom att det förenklar för eller ger ett godkännande 

till beslutstagaren när beslut skall fattas. 

 

Beslutsstödsystem garanterar inte rätt beslut i alla lägen eller situationer. Dess 

syfte är att hjälpa beslutsfattaren med att peka ut den viktigaste informationen och 

på det sättet göra beslutet lättare [8]. 

 

Beslutsstödsystem används bland annat i finans eller fastighets-

förvaltningsbranschen, i sjukvården och i militären. 

 

Sjukvården använder beslutsstödsystem för att ge bättre individuell smärtlindring 

efter operationer [9]. Systemet hjälper läkarna att välja optimal postoperativ 

behandling för den individuella patienten vilket lindrar smärtan samt försnabbar 

tillfrisknandet. 

 

Staten Colorado har använt ett beslutsstödsystem för information angående 

översvämningar och potentiella risker i hela staten [10]. Systemet innehåller 

väderlekar i realtid, lokala data om översvämningar, historiskt data, flodsgränser 

och mycket mer. 

 

Universitet behöver fylla sina platser varje år. För få elever och de förlorar pengar 

och kan förlora finanser inför nästföljande år. För många elever är ej lönsamt 

eftersom universitetet då själva får stå för kostnaderna. Universiteten vill ha in rätt 

antal elever samtidigt som de vill ha in de bästa eleverna. Sen kvarstår frågan hur 

många studenter som kommer anmäla sig till de olika kurserna. Beslutsstödsystem 

för detta används centralt för informationsutbyte mellan skolorna [10]. 

 

Vissa landsting använder sig av beslutsstödsystem för att stödja processen för 

uppföljningsarbetet. Landstingen har själva utformat system som innefattar 

relevant information som stöd för upphandling- och beställningsprocesser [11]. 
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Standard Bank, en av Sydafrikas största banker var tidiga med att använda ett 

beslutsstödsystem för bedömning av kreditvärdighet och andra svåra beslut [12], 

redan 2005 användes ett beslutsstödsystem från Experian-Scorex. Numera 

använder alla stora banker sig av ett beslutsstödsystem för att ta viktiga beslut 

angående lån och krediter. Beslutsstödsystemet gör det också möjligt för bankerna 

att ge beslut till den potentiella kunden väldigt mycket snabbare än om allting 

skulle gjorts manuellt. 

 

Ett exempel som visar hur viktigt ett beslutsstödsystem kan vara beskrivs nedan: 

Företaget ”Canadian National Railway” testar sin utrustning regelbundet med ett 

beslutsstödsystem. Ett problem järnvägar står inför är slitna och defekta skenor, 

vilket kan leda till hundratals utspårningar per år. Med hjälp av detta 

beslutsstödsystem har företaget lyckats minska urspårningarna medans dess 

konkurenter har upplevt en ökning [13]. 

Detta problem är väldigt likt transportbranschens, där åkerier har svårt att uppnå 

en hög lönsamhet. Med hjälp av ett liknande beslutsstödsystem kan åkerier sänka 

dess kostnader och på så sätt öka lönsamheten. 

 

När det kommer till designen av användargränssnittet till beslutsstödsystemet har 

en del guider följts för att uppnå bästa möjliga resultat. Knapparna är sorterade i 

prioritetsordning från väster till höger vilket skapar ett intuitivt flöde [14]. Varje 

sida innehåller maximalt sex stycken nyckeltal, där varje nyckeltal har ett syfte 

vilket gör det lätt för användarna att inse vilken sida som gör vad. Vid redigering 

av vissa inställningar borde en redigerings-knapp finnas istället för att gå till en 

specifik inställningssida [15]. 

 

Defaultinställningar är viktiga och de flesta användare byter inte inställningar om 

de verkligen inte behöver [15]. 

 

Ett antal söktermer togs fram och sökningen efter liknande akademiska arbeten 

fortgick under projektets gång, dock skedde den största delen vid projektstarten. 

Söktermerna var åkerier, bränsleförbrukning, acceleration, användbarhet och 

beslutsstödsystem. Eftersom området är ganska stort och komplext, prioriterades 

alla arbeten och de med högst prioritering granskades nogrannare. Nedan 

redovisas kort några av dessa liknande akademiska arbeten. 

 

Lars Aspholmer’s ”Kostnadsberäkning i åkeriverksamhet” [16] har legat till stor 

grund för de parametrar som använts i systemet. Författaren går grundligt igenom 

vad åkerier förbrukar, vad varje del kostar, samt hur mycket av varje del som 

förbrukas. En likhet är de fasta och rörliga kostnader uppsatta på samma sätt som i 

detta exemensjobb. 

 

I [17] har författaren utvecklat ett hjälpmedel och inlärningsverktyg till förare av 

tunga fordon. En gedigen förstudie inkluderande forskning, patent och produkter 

på marknaden genomfördes. Definitionen av en god förare har skapats med hjälp 

utav parametrar såsom krön, kraftiga sidoaccelerationer, kickdown och vältrisk. 

Viktiga likheter såsom bränsleekonomi och fordonsslitage används och inspiration 

har bland annat hämtats från kapitel 4 (Definition av en god förare). Likt det här 

examensarbetet har studenten skapat ett grafiskt gränssnitt (s46), däremot har 

prioritet lagts på informationen och inte på att göra det grafiskt tilltalande. 
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Liknande produkter på marknaden har granskats både kritiskt men också för att 

samla inspiration. Ett antal system har granskats, nedan redovisas några av dessa 

kortfattat. 

 

Vehco [18] har skapat ett system som ger exakt kontroll på varje fordons men 

också varje förares bränsleförbrukning. Informationen tas upp av en hårdvara i 

lastbilarna och skickas vidare till kontoret i form av rapporter som skiljer på 

bränsleförbrukning under tomgång respektive transport. En funktion som kallas 

”Fordonskontroll” har skapats för att kontrollera när varje lastbil behöver 

underhåll/service. Förarens kör-  och vilotider visas på ett enkelt sätt med gröna, 

gula samt röda staplar för att göra det så enkelt som möjligt att hålla sig inom 

lagens gränser. Systemet innehåller även delar såsom geofencing, positionering 

och temperaturuppföljning. Systemet är uppdelat med flera olika applikationer, 

monitorer samt webbsystem, någonting som vårat system kommer vara bättre på, 

att ha allting på samma platform. 

 

 
Figur 2.1. Vehcos system som man ser på en display i hytten, där kan man se 

parametrar som överhastighet, tomgång samt hårda inbromsningar. 
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Dynafleet [19] är ett beslutsstödsystem som är tillverkat för Volvolastbilar. Med 

Dynafleet följs bränsleförbrukning, förartider, utsläppsnivåer och aktuella 

fordonspositioner upp. Systemet kräver att åkerierna endast använder sig av nya 

Volvolastbilar för att uppföljningen ska fungera. Det är inte ovanligt att ett åkeri 

använder sig av fler än en lastbilsleverantör och då fungerar systemet ej för hela 

fordonsflottan. Äldre lastbilar kan inte heller samla in den data systemet behöver. 

Systemet tappar många användare eftersom att det endast fungerar på 

Volvolastbilar och det är en stor anledning till varför vi tror att vårat system 

kommer att sälja bättre än Dynafleet. 

 

 
Figur 2.2. Dynafleets iPhope-applikation, där man ser parametrar som total 

körtid, medelhastighet. 

 

NetTemps [20] är ett webb-baserat beslutsstödsystem där användare kan söka 

efter lediga jobb och arbetsgivare kan hitta potentiella medarbetare. Med hjälp av 

de manuella uppgifterna användarna skriver in hittar systemet de bästa jobben för 

de specifika användarna. Hemsidan innehåller även rådgivning angående 

skrivande av CV, personligt brev samt tips till anställnigsintervjuer. 

 

 
Figur 2.3. NetTemps webbsida där användarna skriver in nyckelord samt område 

där de söker jobb. Systemet hittar och visar då de bäst passande jobben utifrån 

över 5000 jobb. 
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3 Arbetsmetoder 

Här beskrivs de olika arbetsmetoderna som använts under projektets gång. Figur 

3.1 visar hur de olika metoderna hör ihop och när i projektet de användes. Det 

gråa i figuren nedan beskriver examensarbetets omfattning. 

 

 

Figur 3.1. Arbetsmetoder som använts under projektets gång. Här ser man i vilket 

skede av examensarbetet de olika metoderna användes. 

 

En förstudie om liknande system i branschen, liknande akademiska arbeten och 

allmänt om beslutsstödsystem gjordes för att få en bättre syn på vad som redan 

fanns. 

 

För att generera så mycket idéer som möjligt inför utvecklandet 

beslutsstödsystemet användes metoden brainstorming [21]. Brainstormingen 

håller på en begränsad tid och skapar många olika idéer, vilket gör metoden 

perfekt att använda i uppstarten av projektet. Alla idéer arkiveras och granskas 

nogrannt, bra som dåliga. 

 

Efter brainstormingen fanns en grundidé som jobbades vidare på och den 

skissades ner snart därpå. De flesta skisser är digitaliserade eftersom det ansågs gå 

fortare och vara enklare att skapa dem digitalt jämförelsevis med att skissa på 

papper. De första skisserna är gjorda i ”Microsoft Paint” och är väldigt 

grundläggande. 

 

De digitala prototyperna var mer omfattande än skisserna. Här börjades den 

grafiska designen tas fram, till skillnad mot tidigare då stora delar handlade om 

hur systemet skulle fungera och vilka parametrar som behövdes. Till de digitala 

prototyperna användes Adobe Photoshop. 

 

Under projektets gång har flertalet möten hafts, både interna inom projektgruppen 

men även externa möten med potentiella kunder. Mötena har gett väldigt mycket 

för projektet, exempelvis nya idéer och förbättringsmöjligheter. 
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Mötesanteckningar togs i Google Drive och presentationerna gjordes i 

Powerpoint. 

 

Flera use cases skapades för att ringa in de viktigaste delarna i det tänkta systemet. 

Många olika varianter skapades och till slut återstod 5 use cases som tillsammans 

täcker in vad hela systemet är tänkt att göra. Use cases visar hur systemet 

interagerar med användare och varje use case beskriver en eller flera olika 

scenarier som beskriver hur systemet ska interagera med användaren för att 

uppfylla användarens mål [22]. 

 

Följande use cases definierades: 

1. Fordonsanvändning – Återkommande granskning 

2. Bränsleförbrukning – Utifrån höga bränslekostnader 

3. Bränsleförbrukning – Återkommande granskning 

4. Slitage – Utifrån höga servicekostnader 

5. Slitage – Återkommande granskning 
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3.1 Fordonsanvändning - Återkommande granskning 

Aktörer: Ekonomichefen 

Förutsättningar: Användandet av företagets lastbilar skall granskas. Hur 

mycket används lastbilarna? 

Förväntat resultat: Ekonomichefen ser hur mycket lastbilarna används och kan 

utifrån det ta beslut såsom: ”Vi borde köpa en till lastbil” eller ”Vi borde sälja 

den där lastbilen eftersom den inte används optimalt”. 

 

 
Figur 3.2. Use caset: Fordonsanvändning – Återkommande granskning 
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3.2 Bränsleförbrukning – Utifrån höga bränslekostnader 

Aktörer: Ekonomichefen, Förarna, Chefen 

Förutsättningar: Företagets bränslekostnader har drastiskt ökat senaste 

halvåret. 

Förväntat resultat: Ekonomichefen lokaliserar att förarna har börjat köra 

snabbare den senaste tiden och bränslekostnaderna har därmed ökat. 

 

 
Figur 3.3. Use caset: Bränsleförbrukning – Utifrån höga bränslekostnader 
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3.3 Bränsleförbrukning - Återkommande granskning 

Aktörer: Ekonomichefen, Förarna 

Förutsättningar: Bränsleförbrukningen av företagets lastbilar skall 

granskas. Hur mycket bränsle förbrukar företagets lastbilar? Används 

ecodriving som det borde? 

Förväntat resultat: Ekonomichefen ser hur mycket bränsle varje lastbil har 

förbrukat och kan utifrån det ta beslut såsom: ”Den här lastbilen har körts 

vårdslöst och föraren borde meddelas” eller ”Den här lastbilen har körts 

lugnt men förbrukar ändå mycket bränsle, den borde bytas ut mot en nyare 

modell alternativt skickas in på service”. 

 

 
Figur 3.4. Use caset: Bränsleförbrukning – Återkommande granskning 
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3.4 Slitage – Utifrån höga servicekostnader 

Aktörer: Ekonomichefen, Förare, Chefen 

Förutsättningar: En specifik lastbil har reparerats mycket oftare än de övriga 

lastbilarna och ekonomichefen har fått i uppgift att kontrollera varför. 

Förväntat avslut: Systemet visar att föraren har kört vårdslöst och chefen 

erbjuder honom en ecodriving-utbildning. 

 

 
Figur 3.5. Use caset: Slitage – Utifrån höga servicekostnader 

  



18 

 

3.5 Slitage – Återkommande granskning 

Aktörer: Ekonomichefen, Förare 

Förutsättningar: Slitaget av företagets lastbilar skall granskas. Hur mycket slits 

företagets lastbilar? Slits de onödigt mycket och i så fall varför? 

Förväntat resultat: Ekonomichefen ser hur lastbilarna har använts och kan 

utifrån det ta beslut såsom ”En lastbil har körts vårdslöst och föraren borde 

meddelas” eller ”En lastbil har fel på bromsarna och borde in på reparation så 

fort som möjligt”. 

 

 
Figur 3.6. Use caset: Slitage – Återkommande granskning  
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4 Implementation 

Som tidigare beskrivits (i Introduktionen) finns det redan innan påbörjat 

examensarbete ett system för digitala körjournaler som kommer utökas med ett 

beslutsstödsystem för åkerier. 

 

I 4.1 beskrivs TelliQ:s nuvarande system och i 4.2 vilka förändringar och tillägg 

som behövs och har gjorts för att skapa ett användarvänligt beslutsstödsystem. 

Två rimliga designförslag togs fram vilket kommer att visas här, även beslutet om 

vilket som valdes och varför, beskrivs. 

 

Eftersom den programmatiska implementationen kommer att ske efter 

examensarbetets avslut, kommer kapitlet ”Implementation” gå igenom 

implementationen av prototyperna samt viktiga beslut som tagits under resans 

gång och varför dessa beslut togs. 

 

4.1 TelliQ:s system 

TelliQ systemet är en generell telematikplattform för insamling och presentation 

av data från fordon, maskiner och anläggningar. 

 

 

Figur 4.1. TelliQ:s system generellt. Här ser man att hårdvaran skickar in data 

med hjälp av olika kommunikationer till de centrala servrarna, datat beräknas 

och sparas ner i olika parametrar som kan presenteras på webben eller i 

applikationer. 

 

Övergripande krav på TelliQ:s system: 

1 I hårdvara, samla in data från maskiner, inklusive positionering 

2 I hårdvara, via GSM/GPRS* överföra data till Back Office systemet 

3 Back Office Gateway skall samla in data från många maskiner 

4 I databasen, spara data 

5 I bakgrundsprocesser, bearbeta data 

6 I webbsystemet, kunna presentera data för många användare med rättighet att 

se respektive maskiner och respektive data 
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7 Via externa interface, göra data tillgängligt för andra system såsom 

affärssystem etc 

* Andra typer av kommunikationslänkar används i vissa fall såsom fasta 

förbindelser, SMS, WLAN, Satellitkommunikation 

 

Det finns ett antal varianter av TelliQ:s system, exempelvis: 

 Körjournal, för bilar  

 Transport, för transportfordon 

 Produktion, för mobila maskiner (exempelvis grävmaskiner) 

 LUX, för gatljusstyrning 

 Kundanpassningar, exempelvis till fordonsägare med vissa specifika krav 

 Kundunika lösningar, exempelvis för kunderna ITT, Atlas Copco etc 

Detta examensjobb berör anpassning av webbsystemet för transportvarianten av 

TelliQ systemet. 

 

4.1.1 Delsystem hårdvara  

Olika typer av hårdvara används till transportvarianten, i denna rapport förutsätts 

att hårdvaran kan samla in data om körbeteende från inbyggd vibrationssensor och 

om bränsleförbrukning från transportfordonets CAN-databuss [23]. CAN används 

även väldigt ofta inom industrin och ett bra exempel på det är att det beräknades 

ha sålts totalt 700 miljoner CAN-noder fram till och med 2007 [24]. Exempel på 

hårdvara som används ges i figur 4.2 nedan. 

 

 

Figur 4.2. TQ42, en liknande hårdvara som används under detta projekt. 

Hårdvaran kopplas in i lastbilen och skickar in data såsom varvtal och hastighet. 

 

Hårdvaran skall konfigureras för att samla in följande data: 

 Positionering från GPS 

 Tomgångskörning 

 Fortkörning 

 Bränsleförbrukning från CAN buss 

 Acceleration från GPS 

 Kurvtagning från vibrationssensor och GPS 

 Hård inbromsning från vibrationssensor 

e 
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4.1.2 Delsystem Back Office 

Figur 4.3 nedan visar blockschema på delsystemet Back Office. 

 

 

Figur 4.3. Back Office delsystem 

 

Gateway 

Delsystemet Back Office har olika gateway för att kunna hantera olika protokoll 

från olika typer av hårdvaror och olika kommunikationslänkar. 

TCP/IP OTA Gateway, hanterar OTA meddelanden via TCP/IP, exempelvis som 

kommer via GSM/GPRS. 

Databas 

I databaserna sparas data från fordon. Administrativ data sparas också. 

Databaserna är konstruerade att hantera tusentals rader med information, med 

hjälp av exempelvis index. Typiska data databaserna sparar är fordons positioner, 

hastigheter samt i vissa fall vilken förare som körde fordonet (om fordonet har en 

RFID-läsare installerad). 

 

Webbsystem 

Webbsystemet hanterar webbrapporter som användare kan nå. Behörighetssystem 

hanterar användares behörigheter till maskiner och till olika rapporter. Det är här 

implementationen av beslutsstödsystemet slutligen kommer att ske. Det är 

webbsystemet som visas för användarna, därför läggs stor vikt på hur det ser ut 

grafiskt. 

 

Interface till andra system 

Interface till andra system hanterar externa interface för integration mot andra 

system såsom affärssystem etc. 

 

Bakgrundsprocesser 

Bakgrundsprocesser beräknar nyckeldata som snabbt kan kommas åt från 

webbsystemet för presentation. Vanliga bakgrundsprocesser som används inom 

transportsystemet är uträkningar såsom ”Sammanlagd längd på resan” och 

”Sammanlagd medelhastighet på resan”. 
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4.2 Designförslag 

Stora delar av detta examensarbete handlar om att ta fram designförslag samt att 

bestämma vilka parametrar systemet ska använda sig av. Här beskrivs 

parametrarna, skisserna och designförslagen i detalj. 

 

4.2.1 Övergripande designfunktioner 

Här beskrivs funktioner som är liknande i samtliga designförslag samt vilka 

parametrar systemet är uppbyggt av. 

 

4.2.1.1 Parametrar och definitioner 

Här förklaras de parametrar och definitioner som används i beslutsstödsystemet i 

detalj. 

 

Nyttjandegrad 

Definitionen nyttjandegrad berättar hur mycket en lastbil har nyttjats. Man 

definierar upp hur mycket en lastbil optimalt borde användas och sen räknar 

hårdvaran ut den faktiska tiden lastbilen användes. Med hjälp av dessa två 

parametrar kan man få ut en procentsats (Nyttjandegrad) på hur mycket lastbilen 

används, dvs att ta den faktiska tiden och dela med den optimala tiden. 

 

Anteckning: Det betyder alltså att nyttjandegraden i vissa fall kan överstiga 100%. 

 

Tonkm 

Tonkm är ett nyckeltal som användes i starten av designarbetet. Tanken med 

nyckeltalet var att visa hur många ton gods som transporterats en viss sträcka. 

Tonkm = antal ton gods * antal km. 

Nyckeltalet visade sig inte vara relevant då bränsleförbrukningen inte skilde så 

mycket vid transporter av full last jämfört med tom last. Detta bekräftades vid de 

båda kundmötena då inget av företagen använde sig av begreppet tonkm. 

 

Bränsleförbrukningslarm 

Bränsleförbrukning är någonting som inte går att komma undan i 

transportbranschen, däremot går den att optimera. De mest effektiva förarna kan 

ha upp emot 30% bättre bränsleförbrukning än de minst effektiva [25]. 

Bränsleförbrukningen har även blivit en politisk fråga, då EU beslutat att alla 27 

länder i EU ska tillsammans uppnå en reducering på minst 20 procent av 

växthusgaser fram till år 2020 jämfört med nivån år 1990 [26]. 

Bränsleförbrukningen samlas in direkt från hårdvaran som sitter på lastbilens 

CAN-buss. Eftersom olika typer av lastbilar förbrukar olika mycket bränsle 

beroende på exempelvis storlek, kan man ej förvänta sig att ett generellt 

bränsleförbrukningslarm kan implementeras, utan det måste vara fordonsspecifikt.  

Accelerationer eller omkörningar bör ej resultera i bränsleförbrukningslarm, utan 

lastbilar med kontinuerligt hög bränsleförbrukning ska fångas.  

Bränsleförbrukningen mäts per 10km för att se den kontinuerliga förbrukningen 

och om värdet överstiger varningsnivån skapas ett bränsleförbrukningslarm. 

Bränsleförbrukningslarmen visas i procent i systemet, procent av hur många larm 

per körda 10km. 
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Kraftiga accelerationer 

Kraftiga accelerationer är någonting som ökar bränsleförbrukningen samt slitaget 

på lastbilen. Parametern tas fram med hjälp av en accelerometer i hårdvaran som 

känner av om lastbilen accelererar över ett visst värde, då skickas ett 

accelerationslarm till backoffice som visar det på hemsidan. Kraftiga 

accelerationer ökar även risken för transportskador, någonting som åkerier är 

väldigt försiktiga med. 

 

Kraftiga inbromsningar 

Kraftiga inbromsningar är någonting som oftast går att undvika och resulterar i 

slitage på lastbilen samt dålig ecodriving, vilket resulterar i förhöjda 

bränslekostnader. Likt accelerationslarmen mäts inbromsningalarm med hjälp av 

en accelerometer i hårdvaran och skickas in och visas på hemsidan. Kraftiga 

inbromsningar ökar även risken för transportskador, någonting som åkerier är 

väldigt försiktiga med. 

 

Tvära kurvtagningar 

Kurvtagningar är till skillnad från ovan inte någonting som förändrar 

bränsleförbrukningen, däremot ökar slitagekostnaderna om man svänger kraftigt 

och det är därför den parametern är relevant. Kurvtagningslarmen mäts med 

samma accelerometer som tidigare nämnts, den kontrollerar hur mycket lastbilen 

svängt och skickar in ett kurvtagningslarm om värdet är för högt. Tvära 

kurvtagningar kan också riskera att fordonet välter, vilket vore förödande. Tvära 

kurvtagningar ökar även risken för transportskador, någonting som åkerier är 

väldigt försiktiga med. 

 

Stilleståndsgrad under transport/oplanerad tid 

Stillestånd minskar möjligheterna för intäkter, därför vill man minimera det så 

mycket som möjligt. De två olika sorterna av stillestånd: 

 Stillestånd under transport 

 Oplanerad tid 

Stillestånd under transport är lagstadgat och föraren behöver vissa raster under sin 

arbetsdag [27]. Däremot går denna stilleståndsgrad att optimera. Genom att bryta 

ut stillestånden till två olika parametrar kan man bestämma varför lastbilen stått 

still. När man är inom ett visst geografiskt område (exempelvis företagets åkeri) 

så räknas all stillestånd till oplanerad tid. All övrig stilleståndstid räknas som 

”Stillestånd under transporter”. 

 

Fortkörning 

Fortkörning kan definieras på olika sätt, men i detta system handlar det om att 

tunga lastbilar aldrig får köras i över 80km/h med släp [28]. Parametern 

fortkörning räknars den tid lastbilen körs snabbare än 80km/h. Sedan är det lätt att 

räkna ut hur många procent lastbilen har körts i överhastighet genom att ta 

fortkörningstiden och dela med den sammanlagda körtiden. 
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Tomgångskörning 

Tomgångskörning drar bränsle och kostar pengar för åkerierna. Tomgångstiden 

beräknas när motorn är påslagen och hastigheten är noll. Tomgångskörningen 

bidrar också negativt till en sämre miljö. 

 

Koldioxidutsläpp 

Den verkliga bränsleförbrukningen gör det möjligt att räkna ut koldioxidutsläppen 

ganska precist utan att använda någon extra hårdvara, detta fungerar dock endast 

om lastbilen är hel och inte har några defekter. 

 

4.2.1.2 Fordonsfiltret 

Fordonsfiltret existerar i de båda designförslagen samt den digitaliserade skissen, 

även fast det inte syns grafiskt. Med hjälp av fordonsfiltret filtreras datat efter 

användarens specifika önskemål. Underorganisationer, ett specifikt fordon eller 

fordonstyper (Maskinfamilj) är bara några av valen som går att filtrera på. 

 

 

Figur 4.4. Fordonsfiltret i designförslag 2. Fordonsfiltret gör det möjligt för 

användare att begränsa data vid uppslagningar, någonting som kan vara väldigt 

användbart vid specifika tillfällen. 
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4.2.1.3 Tidsfiltret 

I systemet är det möjligt att själv välja vilken tidsperiod datat ska visas för. 

Fördefinierade val eller att välja startdatum och slutdatum är de två alternativen 

implementerade. De fördefinierade tidsperioderna är: 

 Igår (Dagsvy) 

 Förra veckan (Veckovy) 

 Förra månaden (Månadsvy) 

För att exempelvis välja andra dagar/veckor/månader trycks pilen till höger eller 

vänster för att hoppa till nästa respektive förra tidsperiod. Knapparna med dubbla 

pilar gör det möjligt att hoppa dubbla dagar/veckor/månader beroende på vad som 

är inställt. 

Med dessa tidsperioder kommer man att kunna lösa 90% av uppgifterna, däremot 

existerar alltid specialfall och det är därför man även kan välja startdatum samt 

slutdatum. 

 

 

Figur 4.5. Tidsfiltret i designförslag 2. Här har användaren möjlighet att antingen 

använda de förinställda valen ”Igår”, ”Förra veckan”, ”Förra månaden”, eller 

att ställa in startdatum och slutdatum manuellt. 

 

4.2.1.4 Uppsättning av företag 

För att kunna använda systemet optimalt sätts företaget upp i olika nivåer. 

Exempelvis kan man sätta upp sitt företag enligt, först själva företaget, sen dess 

olika fordonstyper och sist företagets lastbilar. Då används fordonsfiltret optimalt 

och det är lätt att söka fram den förväntade informationen. Skulle det inte sättas 

upp på det här sättet kommer fordonsfiltret reagera annorlunda och systemet ej 

fungera optimalt. 

 

 

Figur 4.6. Exempel på hur uppsättning av ett företag kan se ut. En korrekt 

uppsättning av företag optimerar användningen av beslutsstödsystemet. 
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4.2.1.5 Varningsnivåer 

En varningsnivå är ett värde som manuellt ställs in i systemet och berättar när 

systemet ska varna användaren att någonting är fel. Systemet använder en 

varningsnivå till varje parameter. Med hjälp av varningsnivåerna kan man på ett 

enkelt sätt se om verksamheten fortskrider som förväntat eller om någonting borde 

åtgärdas. Om man exempelvis har valt varningsnivån 130 timmar/månad för 

”Fordon i drift” så visas alla lastbilar som använts mer än 130 timmar med grönt 

och resterande med rött (se Figur 4.7). Med varningsnivåer implementerade och 

rätt uppsatta kan användaren snabbt kolla i systemet efter någonting rött och bara 

prioritera det viktigaste därefter. 

 

 

Figur 4.7. Varningsniverna bestämmer om graferna ska visas gröna eller röda.  

Ju mer grått grafen visar ju bättre är det, ju mer rött grafen visar ju sämre är det. 

 

4.2.1.6 Fasta och rörliga kostnader 

Ett åkeris kostnader kan delas in i två stora delar, fasta- samt rörliga kostnader [4]. 

Eftersom att de rörliga kostnaderna är ganska lättpåverkliga jämfört med de fasta 

kostnaderna så är examensarbetet fokuserat på att sänka de rörliga kostnaderna, 

däremot får inte de fasta kostnaderna glömmas bort. 

Fasta kostnader: 

 Avskrivning av lastbilen 

 Räntekostnad 

 Fordonsskatt 

 Försäkringar 

 Övriga fasta kostnader 

Rörliga kostnader: 

 Bränsle 

 Däck 

 Reparationer och service 

 Övriga rörliga kostnader 
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4.2.1.7 Navigering i systemet 

Designen innehöll stundtals många olika vyer, vilket var ett mycket bra och 

praktiskt sätt att bryta ut data. Däremot framgår ett problem med att bryta ut all 

data till separata vyer, hur ska man navigera mellan dessa vyer på ett innovativt 

sätt? 

 

Många olika navigeringssätt granskades, däribland exempelvis brödsmulor [29], 

”Drop-down”-menyer [30] och många fler. 

 

Tre-klicks-regeln [31] har varit en stor grund till navigeringen i systemet. Att 

användaren snabbt ska få fram informationen den söker. 

 

4.2.2 Digitaliserad skiss 

Den första digitaliserade skissen togs fram med hjälp av Powerpoint och var till 

stor grund för vilka parametrar systemet inkluderade. 

 

 
Figur 4.8. Digitaliserad skiss. Vissa nyckeltal definierades upp tidigt och här 

lades de till i  en skiss för att se helheten. 

 

Eftersom att periodens körsträcka ansågs vara viktig tog den en stor del av ytan. 

Till höger ser man data delat upp i tre olika grupper: 

 Nyttjandegrad av fordonsflottan 

 Bränsleförbrukning/10km 

 Koldioxid ton/km 

För att få en förklaring av parametrarna, se 4.2.1.1 Parametrar och definitioner. 

 

Utöver det figur 4.8 visar så är även tidsfiltret och fordonsfiltret med i denna 

skiss, vilket gör att man kan granska den informationen hur man vill. 

 

All data var här komprimerad till en och samma vy, vilket blev ett problem senare 

när mer data skulle implementeras. 
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Designförslag 1 

I designförslag 1 valdes en mörkare nyans och vyerna delades upp, till skillnad 

från skissen. Graferna som användes är egentillverkade med inspiration hämtat 

från projektet C3LOOPS [32]. Designförslag 1 delar upp informationen i två 

grundvyer, effektivitetsvyn och kostnadsvyn. Effektivitetsvyn visar hur mycket 

organisationens lastbilar används samt varför de står still och kostnadsvyn visar 

alla kostnader. 

 

Figur 4.9. Helheten av designförslag 1. En Effektivitetsvy och en Kostnadsvy var 

grunden i detta designförslag, sen kunde man fortsätta ner i hierarkin för att få en 

mer detaljerad vy. 

 

4.2.2.1 Graferna 

Graferna är som tidigare nämnt inspirerade av C3LOOPS och uppfyller samma 

krav som tidigare, om värdet är bättre än varningsnivån så visas den i grönt (se 

figur 4.10 nedan) och om det är sämre så visas den i rött (se figur 4.11 nedan). 

 

 

Figur 4.10. Positiv graf. 
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Figur 4.11. Negativ graf. 

 

 

4.2.2.2 Effektivitet 

För att visa hur effektiva företagets lastbilar är behövs nyttjandegraden, en 

procentsats på hur många resor som var med last samt stilleståndstiden på varje 

fordon. 

 

 
Figur 4.12. Effektivitetsvyn i designförslag 1. 
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Om man exempelvis undrar varför något av värdena inte var som förväntat eller 

bara vill visa mer detaljerad data, trycker man på respektive graf för att få fram 

detaljvyn som visar värdet för vardera lastbil separat. Detaljvyerna används för att 

jämföra lastbilar och exempelvis se vilken lastbil som används mest, respektive 

minst. Även i detaljvyn visas de lastbilarna som har värden över den 

konfigurerade gränsen med grönt och övriga med rött. 

 

 
Figur 4.13. Detaljvyn för nyttjandegrad i designförslag 1. 

 

4.2.2.3 Kostnader 

Kostnadsvyn är uppbyggd på samma sätt som effektivitetsvyn fast med andra 

parametrar. Parametrarna kostnadsvyn innehåller är förarkostnader, 

bränslekostnader samt fordonskostnader. Orsakerna till de höga kostnaderna kan 

visas om man går ner en nivå till. På bilden nedan (figur 4.14) ser man att alla 

varningsnivåer överskridits i och med att graferna samt texten bredvid visar rött. 

 

 
Figur 4.14. Kostnadsvyn i designförslag 1. 
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4.2.3 Designförslag 2 

Systemet förenklades flera gånger och i designförslag 2 fanns bara två 

informationssidor och två inställningssidor med endast relevant data, där relevant 

data är data som bidrar med mer än det kostar [33]. Eftersom antalet sidor drogs 

ner kunde en enklare navigering väljas utan allt för stora konsekvenser. 

 

TelliQ:s befintliga system använder en navigering med hjälp av tabbar [34]. För 

att inte förvirra de användare som i dagsläget använder TelliQ:s system valdes att 

implementera liknande navigering i beslutsstödsystemet också. 

 

4.2.3.1 Nyttjandegrad 

Vyn nyttjandegrad är tänkt att visa hur mycket företagets lastbilar används, men 

även de orsaker som gör att de inte används till 100%. 

 

 

Figur 4.15. Nyttjandegradsvyn i sin helhet. Till vänster ser man grafen för den 

totala nyttjandegraden och till höger de olika orsakerna till varför 

nyttjandegraden inte var 100%. 

 

Grafen ”Total nyttjandegrad” visar sammanlagt hur mycket lastbilarna har varit i 

drift och orsakerna till att 100% nyttjandegrad ej uppnåtts visas även till höger. 

Tabellen under graferna visar samma information för enskilda fordon, så att de är 

lätta att jämföra. 

Orsaker för att ett fordon ej är i drift: 

 Ej planerad tid 

 Stillestånd under transport 

För att få detta att fungera måste en eller flera grafiska platser manuellt sättas upp 

i systemet så att det vet vad som ska räknas som ”Ej planerad tid” och ej. 

All stillestånd utanför åkeriets geografiska plats räknas som ” Stillestånd under 

transport” och all övring stillestånd räknas som ”Ej planerad tid”. Med denna 

uppdelning kan användaren få en överblick över vad som gör att lastbilarna inte 

används till 100%. Ett problem som uppmärksammades var att om förarna 

parkerar på en annan plats än på åkeriet över natten så registreras det som 

”Stillestånd under transport” när det egentligen är ”Oplanerad tid”. En lösning på 

detta finns dokumenterad i kapitel 8 ”Framtida arbete”. 
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4.2.3.2 Kostnader 

Vyn kostnader är tänkt att visa företagets samanlagda kostnader och dess orsaker. 

Med det hjälpmedlet kan företaget börja ta åtgärder och sänka kostnaderna.  

Orsaker till höga kostnader är: 

 Hög bränsleförbrukning 

 Tvära kurvtagningar 

 Kraftiga inbromsningar 

 Kraftiga accelerationer 

 Fortkörning 

 Tomgångskörning 

Graferna i mitten visar hur många procent av organisationens lastbilar som 

klarade sina mål. Visar grafen rött håller inte organisationen sina mål, så företaget 

i figur 4.16 nedan håller alltså 3 av 6 mål. Antalet nyckeltal är begränsat till 

maximalt sex stycken, någonting som lärdes i förstudien [14, 35]. 

 

 

Figur 4.16. Kostnadsvyn i sin helhet. Till vänster ser man grafen för den totala 

transportkostnaderna och till höger de olika påverkbara orsakerna. 

 

 

Grafen ”Transportkostnader” visar de totala kostnaderna uppdelade i de 3 största 

kostnadsgrupperna: 

 Bränsle och service 

 Förare 

 Fordon 

 

  



33 

 

Filtreringsknapparna 

För att lättare kunna jämföra lastbilars värden implementerades 

filtreringsknapparna. Knapparna gör det möjligt att endast visa ”positiva” lastbilar 

där alla värden är på rätt sida om varningsnivåerna och tvärtom. När exempelvis 

”Visa endast positiva” är markerad sorteras lastbilarna så att lastbilen med bäst 

värden ligger högst upp vilket gör det väldigt lätt att belöna den chauffören. När 

”Visa endast negativa” är markerad visas endast lastbilar med alla värden på fel 

sida om varningsnivåerna, sorterade så att lastbilen med sämst värden visas överst. 

 

 

Figur 4.17 Filtreringsknapparna, där användaren kan välja att se alla lastbilar i 

graferna, eller endast de lastbilar som ligger på rätt respektive fel sida om sin 

varningsnivå. 

 

4.2.3.3 Fordonsinställningar 

I inställningsvyn ställs alla värden, samt varningsgränser som används på olika 

ställen i systemet. När systemet startas för första gången är värdena uppsatta till 

lämpliga värden, men är möjliga att manuellt konfigureras till företagets egna 

önskemål om så skulle viljas. Idéen med att värdena skulle vara förkonfigurerade 

hittades i förstudien [15] och applicerades i de båda inställningsvyerna. 

 

Ett stort problem uppmärksammades då det var dags att ställa in alla värden och 

varningsgränser i systemet. Var fordonsflottan uppdelad i olika fordonstyper så 

gick det ej att ha en varningsnivå som täckte alla fordon, utan varningsnivåerna 

var tvugna att sitta på fordonsnivå. Problemet löstes på just det sättet, att ha en 

inställningsvy per fordon. Lösningen ifrågaställdes många gånger då 

uppsättningen av systemet försvårades, däremot var det en acceptabel lösning. För 

att komma till fordonsinställningarna trycker man på pennan till vänster om 

fordonet i listan [15]. 

 

 

Figur 4.18. Inställningvyn för lastbilen med registreringnummer ABC 123. För att 

komma till fordonsinställningarna trycker man på pennan till vänster om fordonet 

i listan. 
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4.2.3.4 Organisationsinställningar 

Organisationsinställningarna bestämmer hur många av organisationens lastbilar 

som behöver klara/ej klara sina mål för att systemet ska visa röda grafer i 

kostnadsvyn. Även dessa inställningar är konfigurerade första gången systemet 

startas men går att ändra om man så vill. 

 

 

Figur 4.19. Organisationsinställningarna, inställningarna som bestämmer om 

graferna ska visas gröna eller röda. 

 

4.3 Valet 

Valet av designförslag föll på designförslag 2. Båda av de existerande 

designförslagen var lämpliga och skulle fyllt sitt syfte, däremot kändes det valda 

designförslaget mer genomtänkt och genomarbetat. Det faktum att designförslag 2 

var mer kompakt och krävde färre knapptryck för att hitta rätt information var 

någonting som vägde tugnt i beslutet. Graferna ansågs lättare att förstå då graferna 

i designförslag 1 fick kommentarer som: ”De var snygga men inte så lätta att 

förstå” på kundmöterna. Att designförslag 2 såg liknande ut TelliQ:s tidigare 

system var också någonting som uppskattades av både TelliQ och de potentiella 

kunderna, då de sedan tidigare vant sig med den designen och det färgschemat. 
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5 Funktionalitet/verifiering 

Här kontrolleras att slutresultatet möter kraven och det förklaras hur systemet 

används för att få fram önskat data. 

 

5.1 Fordonsanvändning - Återkommande granskning 

Användaren behöver endast använda nyttjandegradsvyn för att hitta önskat data. 

Med hjälp av tidsväljaren och fordonsväljaren hittas information angående: 

a. Tidsenhet (exempelvis dagligen, veckovis samt månadsvis).  

b. Enskild lastbil 

c. Fordonstyp  

d. Hela fordonsflottan. 

För att ta besluten i punkt 3 i use caset används nyttjandegradsvyn tillsammans 

med tidsfiltret som filtreras på dagligen. På det sättet kan användaren granska hur 

mycket alla lastbilar används specifika dagar och ta beslut därifrån. I samma vy 

ses hur mycket varje fordonstyp använts under den specifierade tidsperioden 

genom att välja fordonstyp i fordonsväljaren. 

 

Tomgångstiden visas i kostnadsvyn där listan längst ner på sidan fungerar utmärkt 

till att jämföra lastbilars olika värden. 

 

5.2 Bränsleförbrukning – Utifrån höga bränslekostnader 

Orsaker till hög bränsleförbrukning beror till viss del på lastbilen men också 

väldigt mycket på hur bra ecodriving förarna kör. Med detta i åtanke används 

kostnadsvyn och dess olika parametrar för att uppfylla detta use case. Kostnaderna 

för hela organisationen gås igenom, i listan under, indikeras vilka lastbilar som 

inte klarade sina varningsnivåer med rött. Dessa lastbilar gås igenom nogrannare 

med hjälp av att filtrera datat med fordonsväljaren. Parametrarna fortkörning, 

kraftiga accelerationer samt tomgångskörning påverkar direkt 

bränsleförbrukningen, så de kontrolleras i detalj. 

 

5.3 Bränsleförbrukning - Återkommande granskning 

Ekonomichefen använder varningsnivåerna i kostnadsvyn för att uppfylla detta 

use case.  

Ekonomichefen använder kostnadsvyn utan att filtrera någonting för att se vilka 

lastbilar som överskrider varningsnivån för bränsleförbrukning. Om 

varningsnivån ej överskridits behövs ej vidare undersökningar göras. Om däremot 

varningsnivån överskridits behöver ekonomichefen få reda på orsakerna till detta. 

Lastbilen filtreras med hjälp av fordonsväljaren och granskas närmare. Om 

lastbilen använts vårdslöst eller med dålig ecodriving syns det på att många 

varningsnivåer överskridits. Om så ej är fallet är det troligtvis någonting fel på 

lastbilen och den behöver repareras eller bytas ut. 

 

För att ta ut månadens ecoförare används kostnadsvyn för varje enskilt fordon och 

föraren till fordonet med bäst bränsleförbrukning utifrån dess varningsnivå får 

titeln ”Månadens ecoförare”. Ekonomichefen kan använda kostnadsvyn för hela 

organisationen för att kontrollera vilka lastbilar som klarade sina varningsnivåer 

för bränsleförbrukning och belönar dessa förare på något sätt. 
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5.4 Slitage – Utifrån höga servicekostnader 

Ekonomichefen filtrerar på det önskade fordonet och granskar sedan i 

kostnadsvyn för att kontrollera om fordonet hanterats vårdslöst. Lastbilen visar 

prov på dålig ecodriving eftersom att systemet visar många kraftiga 

inbromsningar samt en hög procent fortkörning.  

 

5.5 Slitage – Återkommande granskning 

Kostnadsvyn används för att kontrollera de olika orsakerna till kostnaderna, här 

visas för varje fordon: 

a. Antal kraftiga accelerationer 

b. Antal kraftiga inbromsningar 

c. Antal kraftiga kurvtagningar 

d. Antal procent av fortkörning (över 80km/h) 

e. Antal procent av tomgångskörning 

Med hjälp av denna data kan beslut tas om fordonen använts varsamt eller ej. 

Specialfallet om en lastbil är trasig kan även fångas med dessa parametrar, om en 

lastbil exempelvis fått ett mycket högt antal kraftiga inbromsningar kan 

bromsarna vara trasiga. 
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6 Resultat 

Ämnet var väldigt lärorikt eftersom att det fanns mycket tidigare studier att 

granska, både kritiskt och för att samla idéer. Exempelvis har [16] legat som 

grund för valet av parametrar till systemet, då åkeriers kostnader räknas upp på ett 

väldigt lättförståeligt sätt. 

 

Att bestämma vilka parametrar systemet skulle byggas upp med var det största 

problemet, någonting som tog lång tid och krävde mycket arbete. De olika 

parametrarna som var uppe för debatt kontrollerades och granskades flertalet 

gånger innan de fastställdes. Ett exempel på en parameter som filtrerades bort 

ganska tidigt i utvecklingen var tonkm, en parameter som multiplicerar antalet 

körda km med antal ton gods fraktat. Som nämnts tidigare i rapporten togs den här 

parametern bort eftersom parametern endast användes vid lastbilsköp enligt de 

åkerier vi hade kontakt med. En ytterligare anledning till varför den togs bort var 

för att det inte var möjligt att få in lastens vikt i systemet på ett enkelt sätt. 

 

Kapitel 6 (Funktionalitet/verifiering) beskriver i detalj hur varje use case uppfyllts 

samt hur användaren får fram den förväntade informationen. De use cases som är 

baserade på höga kostnader anses vara viktigast då de indikerar att någonting är 

allvarligt fel och behöver åtgärdas omedelbart. Eftersom att systemet varnar 

användaren med hjälp av röda grafer om varningsnivåerna överskrids, kommer 

användaren snabbt att se den informationen och kan därefter utföra åtgärder. 

 

Kapitel 9 (Framtida arbete) går igenom möjliga förbättringar av systemet som 

skulle ökat dess användningsområden. 

 

7 Diskussion 

Jag är stolt över resultatet av detta examensarbete. Jag har designat ett 

beslutsstödsystem från grunden, med hjälp av både interaktionsdesign och 

systemdesign. Möjligheten att gå på möten med potentiella kunder har jag endast 

TelliQ att tacka, någonting som lärde mig väldigt mycket om hur man agerar 

professionellt och hur man pratar med kunder. 

 

I denna avhandling har vi beskrivit framtagningen av ett beslutsstödsystem till 

transportbranschen. Även fast det ursprungliga målet med systemet var att kunna 

redogöra om specifika resor var lönsamma eller ej så är systemet till stor hjälp för 

åkerier. Problemet med det ursprungliga målet var att pappersfakturor fortfarande 

används vilket gör att de är svåra att digitalisera och ta in i systemet. Däremot kan 

systemet kontrollera kostnaderna dag för dag och åkerierna kan då själva jämföra 

dessa med intäkterna.  

 

Jag känner att många bra beslut togs under projektets gång, någonting som 

bidragit till att beslutsstödsystemet blev så lyckat. Ett oförberett problem som 

uppstog under projektets gång var att kundmötena behövdes planeras väldigt långt 

i förväg. Ett tips till andra studenter som skall göra någonting liknande är att 

planera dess möten långt i förväg då företag oftast behöver längre framförhållning 

än väntat, en tid som inte var medräknad i tidsplanen och gjorde att det vart 

väldigt stressigt sista veckorna.  
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8 Framtida arbete 

Det som kvarstår att göra med produkten (utanför examensarbetet) är att 

färdigställa implementationen i TelliQ:s system, verifiera funktionaliteten och 

releasa systemet. 

 

För att göra systemet ännu bättre och för att beslut för åkerier skall få ännu bättre 

ekonomisk påverkan har följande framtida vidareutvecklingar studerats. 

 

8.1 Digitalisera pappersfakturor för att få in kostnader 

Större delen av åkerierna använder sig fortfarande av pappersfakturor, någonting 

som skapade problem för skapandet av beslutsstödsystemet. Originalidéen med 

systemet var att kunna jämföra kostnaderna med intäkterna per resa, för att på så 

sätt kunna hålla koll på att alla resor genererade inkomster för åkeriet. Skulle man 

på något enkelt sätt digitalisera dessa pappersfakturor och få in den datan i 

systemet skulle användningsområderna för systemet öka. På kundbesöken var 

företagen väldigt tveksamma till skapandet av en applikation där föraren kunde 

skriva in informationen manuellt, då de tyckte det skulle ta för lång tid, samt ej 

var säkra på att det skulle kommas ihåg vid varje transport. 

 

8.2 Separera övernattningar från stillestånd under transport 

Att separera övernattningar från stillestånd under transport (ex vilorast) är 

önskvärt eftersom dessa påverkar visat data avsevärt. Detta bör kunna införas 

relativt enkelt med en stilleståndstid mer än en konfigurerad tid (ex 2h) alternativt 

stillestånd utanför konfigurerad arbetstid. 

 

8.3 Geografisk statistik   

För att lära sig och kunna utbilda/informera förare är separata vyer med karta för 

sammanställda larmar bra att ta fram. Vyerna skall ge användaren data för att 

kunna bearbeta och informera om exempelvis: 

 Nu behöver ni köra försiktigare i rondeller, vi hade 16 svängningslarm 

förra veckan. 

 Tråkigt med bilar som skall klämma sig in när det blir enfiligt, vi har 

behövt bromsa hårt för detta 22 gånger förra veckan och 95 gånger under 

juni månad. 

 Vid utfart från Stockholm via södra länken fredag EM har vi ca 10h total 

tomgångskörning under april månad, försök att på fredag EM åka via 

Essingeleden i stället. 

 

8.4 Lastvikt 

Lastvikten påverkar bränsleförbrukning såväl som slitage, därför vore det 

önskvärt att få in en uppskattning av lastvikt till systemet. Även en grov 

information om detta vore bättre än ingen alls (ex olastad, ¼ last, ½ last, ¾ last, 

full last, överlast). Data om detta kan i nya fordon fås från CAN databuss och från 

äldre fordon kan man installera separata givare för detta. 

Begreppet olastad transport kan då även införas i systemet. 
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8.5 Mer stöd för transporledaren 

Implementera mera beslutsstöd för ekonomichefen för: 

 Ruttplanering 

 Service 

 etc 

 

8.6 Däckövervakning 

Det finns många studier om att däcktrycket för många fordon är för lågt, detta kan 

förutom punktering bero på felaktighet genom ”pyspunka”. Har man övervakning 

och rätt tryck i däcken så blir det [36]: 

 Minskad bränsleförbrukning 

 Ökad livslängd på däcken 

 Minskade stilleståndstider om punktering upptäcks i tid 

 Färre olyckor 

 Ökad säkerhet 

 Minskad miljöbelastning 

Olika studier nämner att ca 0,2Bars minskat tryck ger ca 1-2% ökad 

bränsleförbrukning och ca 25% minskad livslängd av däcken. Man räknar med att 

det finns fordon med lågt däckstryck som motsvarar miljontals liter bränsle 

årligen och att många olyckor händer i onödan pga av att ingen övervakning av 

däcken finns. Det är numera inom EU obligatoriskt att lastbilar typregistrerade 

efter 2012 skall ha TPMS (Tire Pressure Monitoring System). 

Det finns följande två typer av TPMS [37, 38]:  

 Indirekt TPMS genom övervakning av olika rotationshastighet på de olika 

däcken. 

 Direkt TPMS genom inmontering av trycksensor, temperatursensorer och 

sändare i vardera däck som sänder till mottagare med display vid föraren. 

 

TPMS systemen ger alltså en direkt övervakning och återmatning till föraren för 

beslut. 

 

Mottagare alternativt fordonets dator kan kopplas in till telematikhårdvara i 

fordon och till systemet, man kan på så sätt centralt monitorera den långsiktiga 

effekten av lufttrycket kontra bränsleförbrukning och slitage. 
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9 Slutord 

Det här har varit ett väldigt lärorikt projekt som har gett mig mycket erfarenheter 

inom området. Jag skulle vilja börja med att tacka TelliQ för den här chansen, att 

få göra ett examensarbete som kommer att användas av ett ledande företag i 

branschen. Jag skulle vilja fortsätta med att tacka Magnus Öberg och Stig 

Alterbäck för all support och hjälp under projektets gång. Jag skulle också vilja 

tacka min handledare Afshin Ameri för det stöd och hjälp jag fått ifrån skolan. 

Sist men inte minst, ett stort tack till min familj som stöttat, uppmuntrat, 

korrekturläst och funnits där för mig under den här tiden. 

Tack!  
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