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Uppsatsens struktur 
 

Först presenteras ett problemområde till uppsatsen och dess frågeställningar. Därefter följer 

en introduktion av M2M marknaden och drivmedelsbranschen. Efter detta följer det teoretiska 

ramverket vars syfte är att öka förståelsen för den problematik som finns gällande införandet 

av M2M lösningar i drivmedelsbranschen. Därpå följer en förklaring av uppsatsens 

handgripliga angreppssätt. Med detta som bakgrund går vi vidare med analysdelen som 

diskuterar de hinder som kommit att framstå som utmärkande för införandet av M2M 

lösningar i drivmedelsbranschen. I det avslutande avsnittet lyfts de primära hinderna från 

analysavsnittet fram, samt att förslag ges på vidare forskning. 

 

Problemområde 
 

I nuläget finns det begränsad information om marknaden och marknadens aktörer inom 

M2M1 området. En av anledningarna är att marknaden och branschen för mobil M2M 

kommunikation är ung. Den litteratur som finns på området består i huvudsak av ett 

forskningsprojekt på Handelshögskolan i Stockholm, samt ett antal tidningsartiklar och 

företags hemsidor. En av flera slutsatser litteraturen pekar på och tar upp som viktig för 

branschens framtida tillväxt är bristen på kunskap hos potentiella kunder om M2M tekniken, 

samt bristen från leverantörernas sida om kundens behov. Generellt sett pekar de artiklar och 

rapporter vi har studerat på att det är kunskapsbristen hos de potentiella köparna av system 

som fungerar som en, av ett flertal trånga sektioner när det gäller marknadens tillväxt. 

Leverantörerna har utvecklat system som fungerar, men de potentiella kunderna som finns 

känner inte till tekniken och vet således inte hur man skall kunna använda tekniken för att 

tjäna pengar2. Samtidigt som man pekar på att det kan vara brist på kunskap hos kunden, 

påpekar litteraturen att leverantörerna av system ofta har bristande kunskap om specifika 

kundsegment3.   

 

1 Maskin till maskin 
2 Brainheart Magazine, Mars 2001 
3 Andersson, Reimfelt, 2000 
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Gäller dessa slutsatser drivmedelsbranschen?  

 

Grunden för denna uppsats ligger i hur en stabil bransch som drivmedelsbranschen är benägen 

att investera och tillämpa ny teknik i form av M2M lösningar. M2M branschen betraktas som 

omogen och utan klara spelregler, där aktörerna inte hittat fasta roller/nischer i värdekedjan. 

Uppslaget till uppsatsen är en rapport från det s.k. ”mobilitetsprojektet” som genomförs på 

Handelshögskolan i Stockholm. Mobilitetsprojektets syfte är att studera användarsidan och 

gapet mellan användarna och leverantörerna av de nya systemen, inom mobil data och mobilt 

Internet.  

 

Den delstudie i mobilitetsprojektet som denna uppsats bygger på är: Maskin till maskin 

kommunikation - en studie av trögheter i samband med systemförsäljning i konvergerande 

industrier. Rapporten är skriven av Dr Per Andersson och Anna Reimfelt. Dess syfte är ”Att 

kartlägga och förklara den problematik som omger modern systemförsäljning i konvergerande 

industrier utifrån en undersökning av marknaden för M2M lösningar”. Relationen mellan och 

inom aktörskategorierna såsom leverantörsgrupper för mobila system, deras kunder och 

kundernas kunder står i fokus för att identifiera vilka trögheter som finns på marknaden. 4 

Delstudien är den första vetenskapliga rapporten inom området. Den är av övergripande 

karaktär och försöker fånga generella faktorer som påverkar alla aktörer på marknaden. 

 

Vi vill genom denna uppsats fördjupa studierna inom M2M området genom att fokusera på en 

specifik enskild bransch, drivmedelsbranschen. Fokus i uppsatsen utgörs av drivmedelsaktörer 

som den köpande parten av M2M system. Drivmedelsbranschen är till skillnad mot M2M 

branschen mogen och stabil, där leverantörer och aktörer hittat sina roller i värdekedjan. 

Branschen har som så många andra branscher präglats av kraftiga effektiviseringsåtgärder 

under de senaste årtiondena. Detta har medfört att man söker effektiviseringsmöjligheter inom 

exempelvis logistik, säkerhet, miljö, lagerhållning och personalkostnader. Man ser M2M 

lösningar som en möjlighet att hantera vissa av dagens effektivitetsproblem. Idag har man 

endast implementerat M2M lösningar i liten skala inom framförallt larm och nivåmätning.  

 

4 Andersson, Reimfelt, 2000 
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Intresset för dessa lösningar är däremot stort och samtliga företag i undersökningen för interna 

diskussioner om hur framtida M2M lösningar kommer att kunna användas i verksamheten. I 

nuläget har de få kompletta M2M system som finns på marknaden inte fått något genomslag 

inom drivmedelsbranschen.  

 

Anderssons och Reimfelts rapport beskriver de generella problem och trögheter med 

systemförsäljning. Vi kommer att utifrån drivmedelsbranschens perspektiv identifiera 

investeringsbenägenheten och eventuella hinder förknippade med köp av M2M system. Om 

investeringsbenägenheten för dessa system är låg är syftet att identifiera de hinder som 

branschen uppfattar.  
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Frågeställningen:  
 

Hur ser investeringsbenägenheten ut för M2M lösningar inom drivmedelsbranschen? 

 

Vilka hinder förknippade med dessa investeringar kan identifieras? 

 

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen mellan köpande och säljande parter på en ännu 

omogen M2M marknad, genom att studera en enskild bransch. 

 

Avgränsningar 
 

Efter intervjuerna har vi valt att knyta investeringsbenägenhetens hinder till följande områden: 

investeringsbedömning, beslutsfattande, M2M marknaden, standardsystem och övriga 

faktorer. Det kan dock finnas andra faktorer som vi inte lyckats identifiera som betydelsefulla 

p.g.a. den begränsade tiden och de begränsade resurser vi har haft tillgängliga under arbetets 

gång. 

 

Vissa företag inom drivmedelsbranschen har utvecklat andra verksamhetsområden vid sidan 

av drivmedelsförsäljning i traditionell mening, t ex elleveranser. Vi har endast fokuserat på 

drivmedelssidan. När det gäller el kan helt andra förutsättningar/aspekter ligga till grund för 

investeringar i M2M system.  

 

När vi använder begreppet M2M  syftar vi på mobila eller en kombination av mobila/fasta 

kommunikations lösningar.  

 

Intervjuerna bygger på de centrala bolagens syn på investeringar i M2M lösningar. Andra 

förutsättningar kan ligga till grund för t ex den enskilda stationsägaren.  
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M2M  
 

Definitionen av M2M, även kallat telematik, bygger på att minst en ände av 

kommunikationsförbindelsen styrs av en maskin. Begreppet M2M kan delas in i tre segment. 

Det ena syftar till fast kommunikation mellan maskiner, dvs. via el eller telekabel. Den andra 

definitionen syftar till mobil (trådlös) kommunikation mellan maskiner.  Utrustning placeras i 

maskinen, och genom den kan maskinen kommunicera med exempelvis datorer, Internet, eller 

mobiltelefoner. Den tredje definitionen bygger på att information överförs genom en 

kombination av fasta och mobila lösningar. Det finns idag olika lösningar som bygger på både 

det fasta el/telenätet, det mobila GSM nätet och kombinationer av dessa.  

 

M2M marknaden är ett av de segment inom telekom/data/Internet branschen som väntas ha en 

enorm potential. Prognoser räknar med att det skall finnas 5 miljoner 

kommunikationsmoduler installerade i olika typer av maskiner i Sverige under de närmsta 

fem åren. Mobiloperatörer ser framtida intäkts och lönsamhets strömmar ifrån detta ”nya”  

segment när vinstmarginaler och samtalstaxor från traditionell röstkommunikation 

karaktäriseras  av en sjunkande trend.  På sikt bedöms M2M-kommunikation bidra med större 

vinster till operatörerna än röstkommunikation.5 

 
Rapporten,  M2M kommunikation - En studie i trögheter i samband med systemförsäljning i 

konvergerande industrier, är  den första svenska rapport som vetenskapligt kartlägger M2M 

marknaden. Nedan följer citat tagna ur denna vars syfte är att visa på några av de problem 

som kunder och leverantörer på M2M marknaden uppfattar.    

 
”Kunskapen om tekniken är ännu en stor brist på den potentiella marknaden. Vet man inte 

vilka mervärden tekniken kan förmedla kan man naturligtvis inte förstå vitsen med tekniken. 

Sannolikheten att kunden tar kontakt med potentiella leverantörer är då mycket liten. Studier 

visar att det är en kraftig majoritet av kunderna på M2M marknaden som leverantörerna tagit 

den första kontakten med”6 

 

5 Andersson, Reimfelt, 2000. 
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”Idag konkurrerar vi med vissa företag för att vi är tvungna att gå ut att göra en lösning från 

A till Ö för att kunderna ska förstå vad man kan göra och för att skapa referenscase, vilket 

behövs när vi går ut internationellt. Vi kommer i framtiden att ge iväg de lösningarna och 

låta någon annan ”fronta kunden”7.  

 

”Det finns ofta en viss oförståelse för vad som efterfrågas. Leverantörerna ser vad tekniken 

kan göra och går ut med det istället för att fråga vad kunden behöver. Man behöver inte 

hugga ner hela skogen om man bara vill ha två träd….….. Man kanske bara vill ha en del av 

det som erbjuds…jag får känslan av att branschen överlag inte frågar kunderna vad de vill 

ha, utan försöker skapa behov som ingen har frågat efter”.8 

 

Marknadsstruktur 
 

Marknaden har karaktären av att vara ny och omogen. En mängd leverantörsaktörer vill 

etablera sig men vet inte vilka roller man skall inta. Marknaden kan liknas vid en s.k. ”vilda 

västern” marknad, där det krävs samordning av dessa aktörer för att man skall kunna gå mot 

slutkund. Ingen aktör på marknaden är så stor att man kan erbjuda kunden en helhetslösning, 

vilket gör att man måste söka ett flertal samarbetspartners. Detta får även konsekvenser på 

kunden d.v.s. köparen av ett helt systems beteende. Kunden får svårigheter med kontakter 

gentemot leverantörerna av systemet, eftersom det finns en mängd leverantörer. Ansvaret för 

systemet fördelas på en mängd aktörer och kundens krav på systemets funktionalitet och drift 

kan lätt åsidosättas när kunskapen brister och ansvaret blir diffust.9 

 

 

För exempel på M2M lösningar se: www.doubleway.com , www.europolitan.se 

 

 

 

6 Andersson, Reimfelt, 2000. s 19   
7 Andersson, Reimfelt, 2000. s 22 
8 Andersson, Reimfelt, 2000. s 26 
9 Andersson, Reimfelt, 2000 
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En illustration av marknaden10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Kiplings årsredovisning 1999 
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Drivmedelsbranschen 
 

Drivmedelsbranschen är till skillnad från M2M branschen mogen i sin karaktär. De olika 

aktörerna har sedan länge intagit sina positioner i värdekedjan och relativt konstanta 

kundgrupper är identifierade och uppbyggda. De finns idag få aktörer som verkar i Sverige 

vilket gör att man ser branschen som oligopolistisk. De största aktörerna på marknaden är 

OKQ8, Statoil, Shell, Norsk Hydro, Jet och Preem. Dessa aktörer har en sammanlagd 

marknadsandel på ca 95 %.  

 

Under de senaste åren har branschen präglats av en rad olika sammanslagningar och 

”bolagsförändringar”. T ex har OK och Kuwait Petroleum bildat Sveriges största oljebolag  -

OKQ8. Marknaden har under de senaste årtiondena präglats av sjunkande tillväxt samt 

sjunkande marginaler.  

 

De minskade marginalerna för drivmedelsbranschen har lett till att strukturen på vissa 

affärsområden har förändrats. På stationssidan har företagen tvingats in i nya affärsområden 

för att kunna skapa flera intäktsströmmar.  

 

De minskade marginalerna har gjort att antalet försäljningsställen har minskat radikalt. 

Utvecklingen har bidragit till att företagen själva äger fler stationer i s.k. ”egen regi”. De 

investeringar som måste göras är oftast i dagsläget för stora för privatpersoner eller mindre 

företag. Resultatet är att drivmedelsbolagen anställer personal till de egna stationerna.  

Man tror att utvecklingen med ett minskat antal försäljningsställe kommer att fortgå.  

 

När det gäller kommunikation och teknik har drivmedelsbranschen i Sverige alltid legat långt 

fram. T ex var OK och Autotank först i världen med att införa betalning med sedlar i 

automater på 70-talet. Skandinavien har alltid legat längre fram i utvecklingen gällande 

kommunikation än företagen i Sydeuropa och USA.  
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IT mognaden i vissa delar av branschen kan bedömas som låg. Branschen har länge varit 

avvaktande mot den nya informationstekniken. Det har tagit lång tid innan man använt t ex 

datorer för att effektivisera vissa delar av verksamheten. En förklaring kan vara den höga 

medelåldern.  

 

Personalkostnaderna har blivit det område där företagen har sett stora möjligheter att 

effektivisera. Personalkostnaderna är avgörande om en station ska klara av lönsamhetskraven. 

Automatstationerna har varit väldigt framgångsrika under de senaste tio åren. Anledning är de 

effektiviseringar som företagen får på personalkostnadsområdet.  

 

Även logistik är ett område som prioriteras idag. Ett fungerande och effektivt logistiksystem 

är av stor vikt för företagen. Man söker nya möjligheter för att effektivisera rutiner. Man 

efterfrågar teknik som kan öka effektiviteten inom logistiken, t ex fordonsdatorer, 

automatleveranser och mätsystem. 

 

Drivmedelsbranschen letar ständigt efter nya effektiviseringsmöjligheter. Man söker 

kontinuerligt kostnadsbesparingar eller effektivitetsförbättringar då man befinner sig inom ett 

område som kännetecknas av sjunkande marginaler.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 www.spi.se samt fakta från intervjuer 
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Teoretisk referensram  
 

För att kartlägga investeringsbenägenhetens karaktär och hinder har vi valt att utgå från en 

teoretisk referensram som berör följande områden: Investeringsbedömning, reala optioner, 

beslutsfattande och standarder. Syftet med dessa teorier är att öka förståelsen för en komplex 

empiri.    

 

Vi kommer  kort beskriva NPV metoden, som  utgör den metod som de intervjuade företagen 

använder för att bedöma investeringar. Vi kommer att belysa de problem som är förknippade 

med att använda traditionella bedömningsmetoder  i form av NPV för informationssystem.  

Samt redovisa några, enligt Willcocks, användbara angreppssätt vid tillämpandet av NPV i IT 

investeringar.  

 

Nuvärdesmetoden  
 

Nuvärdesmetoden, eller Net Present Value (NPV) som den kallas i den engelska litteraturen, 

är en metod för att göra det möjligt att jämföra en investerings utbetalningar med förväntade 

inbetalningsöverskott. För att uppnå möjligheten att jämföra, nuvärdesberäknas alla 

förväntade inbetalningsöverskott och eventuella följdutbetalningar. Till sin hjälp har man en 

uppskattad kalkylränta12. Nuvärdena ställs sedan i relation till grundinvesteringen. Om 

inbetalningsöverskotten är större än utbetalningarna (grundinvesteringen plus 

följdutbetalningarnas nuvärde) görs investeringen.13 Om flera lönsamma 

investeringsalternativ finns rangordnas de efter storleken på nuvärdena. Det alternativ som ger 

högsta nuvärdet är lönsammast. Andra liknande metoder är annuitetsmetoden, 

internräntemetoden och pay-off-metoden.14 

 

 

 

12 Ross, 1999  
13 Horngren, C. 1999 
14 Nilsson, S-Å., Persson, I,. 1988 
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Formel för NPV: 

 

 

 
 

 

 

 

FV = Future Value 

t = tid 
r = ränta 

 

 

Problem med NPV 

 

Det finns problem med att använda sig av traditionellt och finansiellt baserade 

utvärderingstekniker i samband med IT investeringar. Problemen hänger ihop med 

metodernas felaktiga sätt att mäta mjuka faktorer. Vissa metoders resultat kan ge en 

avskräckande effekt bara för att metoderna är fel utformade. Det finns svårkvantifierade 

fördelar/nackdelar som utelämnas vid utvärderingar. Dessa kan vara kritiska för en 

organisations verksamhet och framtida konkurrenskraft, men utlämnas på grund av att de inte 

kan kvantifieras finansiellt, inte är säkra och/eller inte ger tydlig kortsiktig pay-back. 

 

Att bestämma rätt kalkylränta uppfattas som ett ytterligare problem. Enligt finansierings 

teorin skall räntan vara kostnaden för kapitalet anpassad till projektets risk, vilket kan vara en 

svår bedömning i IT projekt.15 

 

 

 

 

 

15 Willcocks, 1996 

  
 

NPV = ∑ ( ( F v t / ( 1 + r ) t ) 
t = 0 
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Möjliga Angreppssätt 

 

Willcocks ger tre förslag till angreppssätt/synsätt för att hantera de svårkvantifierade 

för/nackdelarna. 

 

Alternativa uppskattningar av de svårkvantifierade fördelarna/nackdelarna (mini- max  

värden)  kan appliceras i NPV modellen för att undersöka hur  investeringsbeslutet påverkas 

genom värderingen av dessa för/nackdelar. 

 

Förväntade värden kan användas i NPV modellen. Det förväntade värdet fås genom att 

multiplicera den troliga fördelen av det uppskattade värdet. Problemet är det uppskattade 

värdet som kan anpassas för att ge det svar som efterfrågas. 

 

NPV kan kalkyleras utifrån ”cash flows” från de fördelar/nackdelar som kan kvantifieras. Är 

NPV positivt, acceptera investeringen. Är NPV negativt, kalkylera vilka värden som krävs för 

att uppnå NPV 0,  bedöm sedan möjligheterna att uppnå dessa värderingar för de 

svårkvantifierade för/nackdelarna.  

 

Tillsammans med de traditionella finansieringsmetoderna förespråkar Willcocks, ett synsätt 

där man integrerar t ex NPV med en kvalitativ analys av de svårkvantifierade fördelarna i 

projektet.16 

 

Willcocks belyser även andra problem som kan uppstå vid IT – investeringar. 

 

Eftersom undersökningar har visat att upp till 40 % av de relevanta kostnaderna kan hamna 

utanför den traditionella budgeten, förstår man att budgeteringen döljer de verkliga 

kostnaderna. Stora delar av kostnaderna göms i olika avdelningars budgetar, vilka oftast inte 

är IT-relaterade. Uppenbarligen måste IT-budgeten, som en kontrollmekanism, förändras för 

att uppvisa de totala IT - kostnaderna. 

16 Willcocks, 1994 
17 Willcocks, 1992 
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De mänskliga och organisatoriska kostnaderna underskattas. Efter hand som 

hårdvarukostnaderna drivits ner, har de förra skjutits i höjden på ett sådant sätt som inte inses. 

Enligt Willcocks kan de vara tre till fyra gånger större än hårdvarukostnaderna.  

 

Det är ett faktum att det går politik i IT investeringar. Det finns en anledning för chefer att 

underskatta kostnaderna för ett IT projekt för att därmed få stöd för investeringen. Det händer 

att kostnaderna för att underhålla ett system underskattas medvetet. Ett annat problem är att 

totalkostnaderna överskattas för att säkerställa att investeringar görs inom budgetramarna. 

 

Det finns en problematik i att uppskatta den tidsram under vilken investeringseffekterna 

uppkommer. Investeringen kan ha fördröjda kostnadsbesparingar och effektivitetsförändringar 

och kan mycket väl uppkomma först efter ett par år. Även vid åtgärder för att förbättra 

konkurrenskraften märks resultaten först efter en längre tid. 17 

 

Reala Optionsteorin  
 

För att beskriva drivmedelsföretagens syn på M2M investeringar och deras framtida effekter 

har vi  b la använt oss av reala optionsteorin. 

 

Nedan följer en sammanfattning av artikeln The options approach to capital investments av  

Dixit, Pindyck, vars syfte är att belysa reala optionsteorin. 

 

Författarna riktar med sin teori om reala optioner kritik mot nuvarande 

investeringsbedömning som exempelvis NPV. Dixit och Pindyck hävdar att NPV bygger på 

falska antaganden som: 

 

Antingen är en investering möjlig att omöjliggöra, och utgifterna blir sålunda större än vad de 

kunde ha blivit; eller hävdar teorin om NPV att en investering är en ”nu eller aldrig 

möjlighet”. Väljer företaget att inte göra investeringen nu mister man för alltid möjligheten.  

 

17 Willcocks, 1992 
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NPV bortser helt ifrån värdet av att skapa optioner. En option kan vara ett val mellan att 

investera nu, om ett år, om två år osv. En investering som enligt NPV metoden minskar 

företagets värde kan skapa s.k. optioner som möjliggör för företaget att göra andra 

investeringar i framtiden då marknaden befinner sig i ett förändrat och mer fördelaktigt läge. 

Genom att inte se investeringen ur ett optionsperspektiv kan detta få konsekvenserna att 

företaget investerar för lite. 

 

Ett företag med en möjlighet att göra en investering har något som kan liknas vid en finansiell 

option. Man har genom en option, en möjlighet, men inte ett tvång att köpa eller sälja en 

tillgång vid en fastställd framtida tidpunkt. När ett företag genomför en eventuell investering 

förbrukar denna sålunda sin s.k. option. Genom att företaget beslutar att göra en investering 

ger företaget upp den möjlighet att vänta på ny/mer information som kan påverka 

investeringsbeslutet gällande exempelvis när detta skall göras. Problemet gällande dessa 

optioner ligger i frågan om hur man optimerar denna option. 

 

För aktörerna på en marknad finns det stora potentiella mervärden att göra om man väntar 

med att investera och insamlar mer information om marknaden, även om man enligt en 

standardmetod hävdar att man bör investera. Optionsteori bör fungera som ett kraftfullt 

verktyg om målet med en investering är att avslöja information om tekniska möjligheter, 

produktionskostnader och marknadspotential. 

 

Exempelvis tycks chefer som ingått i Dixit, Pindycks undersökning förstå att de nuvarande 

standardiserade metoderna för investeringsbedömning innehåller vissa brister. De tycks ibland 

räkna med extremt höga s.k. hurdle rates18. Dessa är ofta medvetet kalkylerade till att vara tre 

till fyra gånger större än WACC19. Detta bör kunna styrka att vissa chefer förstår att det finns 

ett mervärde i en s.k. option samtidigt som man vill hålla dessa optioner öppna.  

 

 

 

18 The minimum rate of return for an investment to be acceptable,  
www.nils.com/rupps/hurdle-rate.htm. 
19 Ross, 1999 
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Ett företag kan  om man har en möjlighet att investera, göra detta nu eller i framtiden eller 

sälja denna möjlighet. Optionen att göra en investering blir värdefull då man omöjligt kan 

veta ett framtida värde på en tillgång. Ökar värdet på tillgången ökar nettovinsten av att 

investera. Minskar värdet på tillgången, kan företaget bedöma att inte investera och kommer 

således endast att förlora det man spenderat för att få investeringsmöjligheten.  

 

”There may be a cost-the risk of entry by other companies or the loss of cash flows- but the 

cost can be weighed against the benefits of waiting for new information. And those benefits 

are often substantial”20. 

 

Oavsett vilken investering som skall göras är det värdefullt med optioner. En markant del av 

marknadsvärdet av många företag kan härledas till just deras optioner att investera och växa i 

framtiden. Detta gäller speciellt företag i volatila branscher som telekom, elektronik och 

bioteknik. Hittills har mycket av den nuvarande investeringsteorin fokuserat på hur företag 

kan utföra sina optioner för att investera. Dixit, Pindyck vill påvisa vikten av att förstå hur 

man skapar/ser investeringsmöjligheter från början. Detta synsätt kan hjälpa företaget att 

utforma långsiktiga strategier och fokus på investeringarna. 

 

Ett exempel på tillämpning av reala optionsteorin - Investeringar i oljereserver utifrån  

drivmedelsbranschens perspektiv: 

 

Antag att ett företag köper en tillgång (t ex ett lager med olja). Företaget kan sedan utveckla 

och sälja detta lager, omgående eller senare beroende på hur marknadssituationen ser ut. 

Tillgången dvs. lagret blir då en s.k. option dvs. en möjlighet att välja hur framtiden skall se ut 

för denna tillgången gällande exempelvis förädling och utveckling. Företaget kan sälja 

mycket när priset är högt och företaget kan sälja lite eller inget när priset är lågt. Bortser man 

från optionen och värdet på hela tillgången vid en specifik dags priser (eller framtida priser) 

kan detta leda till att man kraftigt underskattar tillgångens värde. Kan ett drivmedelsbranschen  

inte värdera en outvecklad tillgång kan företaget förlora stora summor på att betala för mycket  

 

20 Dixit, Pindyck, s 6 
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för denna eller mista tillgången genom för låga bud. Optioner är mer värdefulla när 

omgivningen och framtiden är mer osäker och volatil. Tillgången (oljereserven) är alltså mer 

värdefull om volatiliteten är hög. Jämfört med NPV metoden som menar att osäkerhet kring 

oljepriset bör leda till mindre investeringar i outvecklade oljereserver, hävdar teorin om reala 

optioner att man bör investera mera. Optionsteorin blir även ett verktyg när det gäller att mäta 

vad flexibilitet inför och under ett beslut är värt. 

 

Ett resultat av ovanstående resonemang kan vara att chefer kan låta en anläggning gå med 

kraftig förlust under viss tid, men fortsätta driften för att kostnaden för att lägga ner och starta 

om vid nytt tillfälle skulle bli markant mycket högre än att fortsätta driften och invänta ”bättre 

tider” som en volatil marknad snabbt kan bidra med. 

 

För att sammanfatta optionsteorin kan sägas att denna skall utgöra ett verktyg för att skapa 

flexibilitet i en osäker värld där vikten av att kunna värdera och vara flexibel blir alltmer en 

kritisk faktor. Optionsteorin kan till viss del sägas vara en del beslutsfattandet, då ett företag 

tolkar ett skeende utifrån ett optionsperspektiv kan perspektivet generera ett beslutsunderlag 

för en investering. 21 

 

Garbage Can/Soptunnemodellen 
 

Ingen konsensus om vare sig mål eller problem ger osäkerhet och mångtydighet. 

Soptunnemodellen beskriver bäst de beslutsprocesser som äger rum i organisationen och  

passar särskilt då man inte förstår omgivningen och teknologin eller då nyckelaktörer går in 

och lämnar beslutsprocessen för andra aktiviteter kontinuerligt. Denna modell skiljer sig 

starkt ifrån rationella beslutsmodellen22. Modellen lyfter fram det slumpmässiga i 

beslutsprocessen, och även om ingen organisation hela tiden befinner sig i en soptunnemodell, 

kommer de flesta företag någon gång upptäcka att man befinner sig i ett soptunnestadie. 

Modellen kan beskrivas som ett antal slumpartade skeenden som griper in i varandra, vilket 

gör att vissa lösningar kopplas till speciella problem och speciella individer vid en eller annan  

21 Dixit, Pindyck, 1995 
22 Hatch, 2000 
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tidpunkt. Utifrån Soptunnemodellen utgör problem, lösningar och personer oberoende 

händelseflöden som rör sig in och ut ur organisationerna, på ungefär samma sätt som olika 

sorters avfall blandas i en soptunna. Närhelst lösningar, personer och valmöjligheter kopplas  

samman kan ett problem identifieras och lösas. Beroende på problemets slumpmässighet kan 

man välja olika alternativ utan att problemet blir löst, vissa problem får aldrig en lösning och 

andra lösningar kan utformas utan att det finns problem.23  

 

Soptunnemodellen skiljer sig starkt ifrån exempelvis den s.k rationella beslutsmodellen24. 

Soptunnemodellen handlar om att mål inte kan definieras entydigt eller att alternativa mål 

formuleras i förväg och värderas utifrån de kriterier som för tillfället anses som mest relevanta 

(exempelvis effektivitet, kostnader, utdelning). Modellen formulerar som alternativ till detta 

att beslutsprocesserna skapar en arena där organisationens medlemmar agerar på grundval av 

sina intressen och konflikter. Detta synsätt tonar ner beslutsfattandets instrumentalitet och 

beskriver det snarare som ett drama inom organisationen där besluten utgör sociala 

konstruktioner av verkligheten.25  

 

Trial and Error 
 

Företag hamnar ofta i situationer vid ett organisatoriskt beslut där de inblandade parterna är 

överens om målen och/eller om vad beslutet egentligen handlar om, men är oeniga om hur de 

ska uppnå målen eller hur de ska lösa problemet. Under sådana betingelser är osäkerheten 

(informationsbristen) hög, men mångtydigheten (dvs. flera tänkbara tolkningar av vad vi vill 

uppnå) är ingen kritisk faktor. Beslutsfattandet kommer då att likna det som kallas Trial and 

Error eller slumpmässigt lärande. 

 

Om beslutet är av stor vikt brukar de personer som ska fatta beslutet agera försiktigt och 

engagera sig i successiva och avgränsade ”minibeslut” som kan adderas till varandra och leda 

fram till en hel lösning eller handlingsplan. Eftersom det inte går att få fatt i information (och  

 

23 Hatch, 2000 
24 Hatch, 2000 
25 Hatch, 2000 
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bedöma den), om alla tänkbara alternativ nöjer sig de beslutsfattare som inte kan komma 

överens om en handlingsplan med tillräcklig information för att kunna göra begränsade 

jämförelser mellan ett fåtal alternativ. Detta är således bara ett tillägg till det senaste fattade 

beslutet. Vi kan se en sådan beslutsordning i verksamheter vid budgetbeslut där man använder  

föregående budget som utgångspunkt. Denna process brukar även kallas inkrementmodellen, 

(dvs. en modell för stegvis växande).26 

 

Nedan följer Brunssons krav på korrekt beslutsfattande, där författaren belyser hur en 

organisation bör göra när man fattar betydelsefulla beslut. 

  

Irrationalitet  
 

Analysera färre alternativ; det bästa är att bara ett alternativ accepteras. Att föreslå icke 

acceptabla alternativ förstärker beslutet att anamma det alternativ som förespråkas och som 

rymmer positiva konsekvenser när det gäller förväntningar om framgång, motivation och 

engagemang. 

 

Beakta positiva konsekvenser av det beslut/alternativ som förespråkas. Detta minskar tvivel, 

stärker förväntningar om framgång och skapar entusiasm och engagemang för detta alternativ. 

Undvik att på förhand formulera målen för beslut utan låt istället förutsedda följder av det 

alternativ som förespråkas bli kriterier för beslutet. Detta tillvägagångssätt stärker motivation 

och engagemang för att genomföra det valda alternativet. 

 

Dessa steg kallas beslutirrationalitet, och Brunsson menar att observationer av hur 

beslutsfattare bär sig åt i praktiken ger stöd åt denna modell. Hans iakttagelser tyder således 

på att beslutsfattare beaktar färre alternativ, bortser från negativa konsekvenser av de 

alternativ som förespråkas och definierar kriterier för val mellan olika alternativ i termer av 

förväntade konsekvenser av det alternativ man föredrar.  

 

 

26 Hatch, 2000 
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Brunsson överger dock inte helt beslutsrationaliteten, men han begränsar rationella beslut till 

situationer där ”fördelarna med motivation och engagemang är få”. Till exempel då de 

aktuella handlingarna är mindre betydelsefulla, mindre komplicerade och av kortsiktigt slag.  

Brunsson hävdar  att rationellt beslutsfattande är lämpligt för situationer där problemen är väl 

avgränsade och inte av stor vikt.  

 

Brunsson grundar sin slutsats på åsikten att ”de två slagen av rationalitet dvs. 

beslutsrationalitet och handlingsrationalitet är svåra att uppnå på en och samma gång, 

eftersom rationella beslutsprocesser är irrationella utifrån ett handlingsperspektiv”. Om 

beslutet är viktigt och kräver handling måste beslutsrationaliteten ofta offras för att man skall 

få något gjort. Om beslut som kräver handling inte har någon stabil rationell grund, vilken 

grund skall man då bygga på eller utgå från. Brunsson hävdar att de ideologier (de idéer som 

är gemensamma för organisationens medlemmar) utgör ett alternativ.  

 

Brunsson belyser med sin teori om irrationellt beslutsfattande problem rörande 

beslutsrationaliteten. Beslutsfattandet utgör ett av hindren för investeringsbenägenheten i 

M2M lösningar. Ytterligare ett betydelsefullt hinder utgörs av M2M marknadens struktur. 27   

 

Marknadens struktur 
 

M2M kommunikation - En studie i trögheter vid systemförsäljning i konvergerande industrier 

är den första vetenskapliga rapporten som beskriver problemen på M2M marknaden. 

Andersson och Reimfelts rapport tar upp vissa hinder och trögheter gällande 

systemförsäljning för M2M branschen och bygger på intervjuer av leverantörsaktörer och 

kunder på M2M marknaden. Utifrån intervjuerna har det framkommit att vissa hinder och 

trögheter kan ha betydelse för drivmedelsbranschens investeringsbenägenhet.  

 

 

 

 

27 Brunsson, 1985 
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En av trögheterna på M2M marknaden är de oklara spelreglerna. Rapporten beskriver 

rollosäkerheten på marknaden, t ex Vem är leverantör?, Vem är potentiell kund?, Vem är 

konkurrent? Något som möjligen förstärker känslan av rollosäkerheten är att ingen leverantör 

kan leverera ett komplett system utan samarbetspartner från andra branscher som telekom, 

Internet och data. Detta leder till osäkerhet om vem ska "fronta kunden". Ett annat hinder är 

den bristande kunskapen om kunden. Leverantörer fokuserar gärna försäljningen kring den 

tekniska lösningen och kan i många fall vara oförstående inför kundens behov.  

 

Det faktum att många av företagen i M2M branschen lever på riskkapital och inte genererar 

någon vinst kan vara negativt för marknaden. Detta kan leda till ett kortsiktigt tänkande som 

kan stå i konflikt till vad som ses som det bästa handlingsalternativet på lång sikt. 

 

Det diskuteras även hur och om en eventuell standardisering av system påverkar potentiella 

och befintliga kunder. Rapporten identifierar motsättningar bland leverantörerna i 

uppfattningen huruvida standardisering har betydelse eller ej.28 

 

Vad är en standard? 
 

Standardsystem är en form av IT lösning som utnyttjas alltmer i både små och stora företag. 

Ett standardsystem är en mer eller mindre färdig programvara som kan tas i bruk direkt i ett 

företags verksamhet, till skillnad från egen utvecklade system som måste byggas upp från 

grunden. Normalt krävs vissa anpassningar såväl i själva standardsystemet som i kundens 

verksamhet för att få en fungerande lösning. Man kan betrakta ett standardsystem som en 

paketerad systemlösning.29 

 

 

 

 

 

28 Andersson, Reimfelt, 2000 
29 Brandt et al, 1998 
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Standardteorier 
 

Att införa ett standardsystem kan enligt Anveskog har många fördelar. Genom att kostnaden 

fördelas på flera användare (kunderna) blir produkten billigare än egenutvecklade 

skräddarsydda system. Detta gäller för såväl utveckling som underhållskostnader. Eftersom 

leverantörerna tagit på sig utvecklingskostnaderna och oftast också underhållskostnaderna kan 

ett företag spara mycket tid på att välja ett standardsystem. 

 

• Ett bra standardsystem bygger på god kunskap inom det aktuella verksamhetsområdet. 

Oerfarna användare kan därför lära sig nya möjligheter i verksamheten via ett 

standardsystem och på så sätt utveckla verksamheten. 

 

• Ett standardsystem är ofta mer flexibelt än ett egenutvecklat system och på så vis kan det 

vara lättare att ändra på systemet när förutsättningar i verksamheten förändras. De kan 

också vara mer utvecklade när det gäller säkerhetsrutiner. 

 

• Eftersom ett standardsystem och dokumentation finns färdigt kan utbildning bättre 

förberedas och grundligare genomföras.  

 

• Ett företag har möjlighet att praktiskt prova ett system innan beslut om avskaffning tas. 

 

• Användare av standardsystem har möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra användare 

vilket kan berika respektive verksamheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 22 



 
Blekinge Tekniska Högskola 

Institutionen för ekonomi och management 
Kandidatarbete i företagsekonomi 

  
 

Detta var en beskrivning av en rad olika fördelar som ett företag kan uppnå genom att 

anskaffa ett standardsystem. Att införa ett standardsystem är dock enligt Anveskog aldrig helt 

problemfritt. Följande fallgropar är vanliga: 

 

• Företag bestämmer sig för att skaffa ett standardsystem utan att ha klart för sig vilka 

behov och krav som bör ställas på systemet. 

 

• Kanske klargör företagen inte heller vilken som är det lämpligaste ambitionsnivå dvs. den 

grad av användarvänligt som systemet behöver.  

 

• För de delar av ett standardsystem som direkt kan accepteras måste antingen 

verksamheten eller standardsystemet anpassas. Det finns en risk att man allt för snabbt 

anskaffar ett system utan att klargöra behovet av anpassningar, ändringar och tillägg.  

 

• Företag kontaktar leverantörer som inte är stabila på marknaden och därför inte heller kan 

bidra med kvalificerad hjälp vid anpassning av standarsystemet i den egna 

verksamheten.30 

 

Brandt tar i sin bok välja och förvalta standardsystem upp ytterligare för och nackdelar, samt 

framlägger sitt perspektiv på hur ett företag bör bedriva arbetet med ett 

standardinformationssystem. 

 

Genom dessa teorier som belyser områden inom: Beslutsfattande, investeringsbedömning, 

standarder, och marknadens struktur vill vi skapa en förståelse för dessa områden som vi 

kommer att beröra i analysen. 

 

 

 

 

 

30 Anveskog, 1984 
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Handgripligt tillvägagångssätt 
 

Undersökningen är kvalitativ. Kärnan i undersökningen utgörs av intervjuer med OKQ8, 

Autotank och Preem. Vi har lagt stor vikt vid, och vår förhoppning är, att vi  hittat rätt 

personer för att svara på våra frågor. Kunskapen om M2M-teknikens möjligheter i 

kombination med investeringsbedömning kan vara begränsad inom företagen. Syftet med 

intervjuerna är att finna övergripande mönster, såsom likheter och skillnader mellan 

företagen.  

 

Intervju 
 

Vi har valt att använda oss av djupintervjuer när vi gjort vår insamling av primärdata. Genom 

intervjuer har vi givits möjlighet att förtydliga frågor och svar, ställa följdfrågor och mer 

ingående behandla komplicerade problem som inte ryms i en enkät. Vidare ges det med denna 

metod möjlighet för intervjuobjektet att fritt uttrycka sin syn på området. Det förekommer en 

viss risk för styrning vid intervjuerna genom den s.k. intervjuareffekt som kan uppstå. Den är 

ett resultat av att intervjuaren uppträder på ett sådant sätt att individerna förstår medvetet eller 

omedvetet vad som förväntas av dem31. Vi är medvetna om denna risk och försökt att agera 

på ett sätt så risken för ofrivillig styrning av intervjuobjekten blivit så liten som möjligt.  

  
Datainsamling 
 

Primärdatainsamling 

 

Data har insamlats genom intervjuer med tre aktörer på drivmedelsmarknaden, OKQ8, Preem 

och Autotank. Den sistnämnda aktören Autotank är en leverantör till alla drivmedelsbolagen 

när det gäller tanksystem, backofficesystem, och betalningssystem. Vi valde att ha med en 

leverantör för att få en vidare syn på oljebolagens benägenhet att ta till sig nya system.  

 

31 Patel, Davidsson, 1991 
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Övriga tillfrågade aktörer var inte villiga att ställa upp och svara på dessa frågor rörande 

M2M vilka tycks klassas som konfidentiella. Intervjuerna utfördes på respektive huvudkontor 

i Stockholm under två dagar 19/4-20/4, då vi besökte: Preem, OKQ8  och Autotank. 

 

Sekundärdatainsamling 

 

Sekundärdatainsamlingen  koncentreras till databassökningar på sökorden, M2M, Machine to 

Machine, Maskin till Maskin, telematik, investeringsbenägenhet, beslutsfattande, reala 

optioner, standardsystem och systemförsäljning. Via mail har vi gjort förfrågningar till 

personer som vi anser har kunskap inom M2M området. Författarna av artiklar som skrivits på 

området har kontaktats och varit behjälpliga vid informationssökning. 

 

Vi har även kontaktat forskare från Handelshögskolan i Stockholm som är involverade i det 

s.k. mobilitetsprojektet. Dessa har gett uppslag på referenslitteratur32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

32 Reimfelt, Mölleryd  
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Reliabilitet 
 

Reliabiliteten bedömer huruvida resultaten i undersökningen är tillförlitliga. Med 

tillförlitlighet menas att andra utredare skall komma fram till samma resultat om man 

använder likvärdigt angreppssätt. 33 

 

Vi anser att reliabiliteten av den sekundära datainsamlingen är hög, då vi använt oss av 

litteratur, artiklar, dokumentation och forskare på utredningsämnet. Dessa kan med lätthet 

lokaliseras med databassökningar. Vi anser därför att sannolikheten att en annan utredare med 

samma tillgång till databaser hade funnit samma material vid sökning är stor. 

 

När det gäller intervjuer av olika slag är det svårt att bedöma reliabiliteten. Genom att 

intervjufrågorna bygger på både företagsekonomiska, tekniska och organisatoriska 

frågeställningar kräver detta bred kunskap som sannolikt få personer har. Det är kritiskt för 

undersökningen att intervjua ”rätt personer”, när dessa även är få till antalet. Vi har valt att 

endast fokusera våra resultat på de tydliga likheter och olikheter vi identifierat, och inte 

redovisa alla åsikter om allt. Vi anser att  reliabiliteten när det gäller primärmaterialet är svår 

att bedöma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33Wiedersheim, Eriksson, 1999 
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Validitet 
 

Definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att  mätas. Använder man 

rätt metod? Har denna varit anpassad till den specifika situationen? Har tolkningen av data 

skett på ett rimligt sätt? 34 

 

Validitet är ett vagt och omdiskuterat begrepp. Vi begränsar oss genom att vi tolkar 

investeringsbenägenheten för M2M lösningar som låg, där hinderna för denna fokuseras kring 

områdena: Investeringsteori, beslutsfattande, standarder och M2M marknaden. Det är viktigt 

att poängtera att vi med detta angreppssätt bortser från en rad faktorer som kan ha påverkat 

den låga investeringsbenägenheten. Även det faktum att vi har begränsad erfarenhet av att 

undersöka investeringsbenägenheten kan påverka validiteten. Vi anser att det är svårt att 

avgöra  validitetens kvalitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34Wiedersheim, Eriksson, 1999 
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Analys 
 

Utifrån de företag som medverkat i intervjuerna framgår det att intresset för M2M lösningar 

är stort. Enligt företagen är det viktigt att poängtera att idag används tekniken i relativt liten 

skala men att intervjuade aktörer strävar efter att utöka användningsområdena. Idag tillämpas 

M2M kommunikation framför allt inom områdena: Mätavläsning vid svårtillgängliga tankar 

och stationer, larmfunktioner samt fordonsdatorer. Här finns det fungerande system om än i 

liten skala. 

 

Målet med dessa M2M lösningar är att lageroptimera, effektivisera, öka säkerheten, kontroll, 

och förbättra logistikrutiner.  

 

Alla de intervjuade företagen jobbar medvetet med att samla företagets kompetens i projekt 

rörande utvecklingen av M2M lösningar. Företagen har en mängd pilotprojekt där man testar 

och utvärderar olika lösningar. I framtiden ser man nya och ökade användningsområden inom:  

 

• WAP och betalningssystem 

• Prisjusteringar 

• Positionering 

• Nivåmätning 

• Strömförsörjning av M2M system via solceller. 

• Fordonsdatorer 

• Larmsignaler – t ex vid temperaturer, oljeavskiljare, gasvarnare och inbrottslarm 

 

Intresset för M2M lösningar är stort, men på grund av de till antalet få system som köpts, 

finns och används tolkar vi investeringsbenägenheten för dessa system i nuläget som låg. I 

analysen kommer vi att belysa de viktigaste hindren för införandet av M2M lösningar inom 

drivmedelsbranschen. 
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Investeringsbedömning 
 

Alla intervjuobjekten använder samma bedömningsmetoder för informationssystem som för 

traditionella investeringar35. Företagen använder NPV metoden med en avskrivningstid på ca 

fem år. 

 

Samtliga företag pekar på en viktig skillnad mellan investeringar i informationssystem och 

traditionella investeringar. Avskrivningstiden för traditionella investeringar ligger vanligtvis 

på ca 10 år, medan avskrivningstiden för investeringar i informationssystem är kortare. Detta 

har sin bakgrund i den snabba utvecklingen inom teknik området. 

 

Det finns en mängd svårigheter att räkna på investeringar i informationssystem. Utifrån 

intervjuerna har det framkommit att alla företagen använder sig NPV metoden. 

 

Företagen ser problem när det gäller att bedöma vissa för och nackdelar, men hävdar att man 

använder traditionella investeringsinstrument trots att dessa gör det svårt att bedöma 

svårkvantifierade värden. 

 

”Sett utifrån nivåmätning är det värden som arbetsmiljö, säkerhet, läckagevarningar och att 

man får exakt mängd i tanken som är svårt att prissätta. Det blir plusposter när man bedömer 

investeringen. Vi vet att det finns oerhört stora besparingar att göra men det är svårt att 

bedöma hur stora” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 Vi har valt att likställa investeringar i informationssystem med investeringar i M2M-lösningar om företagen 
inte gjort genomgripande investeringar i M2M system. Syftet med detta angreppssätt är att hitta en jämförbar 
variabel. 
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Det upplevs som en tröghet att inblandade avdelningarna som berörs av systemet skall 

utvärdera följderna av detta, vilket ofta tar tid. Avdelningarna måste peka på de fördelar och 

mervärden som en M2M investering kan ge. Inom branschen uppfattas detta som så svårt och 

omfattande att göra, att företagen väljer att endast redovisa fördelarna som plusposter i 

budgeten, och man väljer att helt överge att försöka sätta ett värde i kronor och ören på  

investeringen. Det skapas en problematik då man tvingas väga plus och minusposter, som 

ursprungligen fått ett värde från någon typ av värdering eller uppskattning. 

 

Enligt Willcocks finns stora problem med att använda traditionella och finansiellt baserade 

utvärderingstekniker i samband med IT investeringar. Problemen beror på metodernas 

felaktiga sätt att mäta mjuka faktorer. Vissa metoders resultat kan ge avskräckande effekt 

beroende på att metoderna inte är rätt utformade. Risken ökar att man helt eller delvis 

utelämnar dessa i bedömningen. Dessa faktorer kan vara kritiska för en organisations 

verksamhet och framtida konkurrenskraft, men utelämnas trots detta p.g.a. att de inte kan 

kvantifieras finansiellt, inte är säkra, och/eller inte ger tydlig kortsiktig payback36. Porter gör 

en bedömning i likhet med drivmedelsbranschen att det kan vara problematiskt att försöka 

tillämpa företagsekonomiska kvantifieringsmetoder på svårkvantifierade värden som 

exempelvis sociala och mänskliga faktorer. Han anser allmänt att det finns en ”övertro” på 

kvantifiering, och att därmed försöka göra något subjektivt objektivt.37   

 

”Information technology is an enabler, i.e. it does not provide direct benefits but enables 

other areas of the business to achieve them”38 

 

Företagen är medvetna om att kostnaderna för en M2M investering kan medföra stora 

mänskliga och organisatoriska kostnader som ofta underskattas. De företag som infört M2M i 

organisationen pekar på att exempelvis utbildningskostnaderna var så stora att enda 

alternativet var att sköta utbildningarna i egen regi. Ett vanligt fel är att kostnader som dessa  

 

 

36 Willcocks, 1992 
37 Porter, 1995  
38 Willcocks, 1994,. s 193 
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underskattas. Undersökningar visar att företag ofta underskattar de mänskliga och 

organisatoriska kostnaderna förknippade med IT investeringar.39 

    

M2M investeringens mål 
 

Företagen fokuserar på förtjänsterna av investeringen oavsett om det rör ett nytt affärsområde 

eller om det rör effektiviseringar. Av de M2M lösningar som används och som projekteras på 

är majoriteten inriktade på att effektivisera verksamheten. Inom branschen har nya 

affärsområden diskuterats. Ett exempel på förslag är att förlägga en viss del av företagets 

lager hos kunden, och på så sätt eliminera kundens nuvarande likviditetsproblem i samband 

med köp av villaolja. Intervjuade företag ser inte det som en aktuell lösning i nuläget p.g.a. de 

olika problem som uppkommer med t ex svinn och kreditvärdigheten hos kunden. Detta i 

kombination med att vinsten per villakund är relativt låg gör att investeringsbenägenheten för 

denna typ av lösningar är låg. I framtiden ser drivmedelsbranschen denna typ av lösningar hos 

stora kunder med ojämnförbrukning som fastigheter och skolor. Vinsten för företaget är 

effektivisering av leveransrutiner, samtidigt som kundens likviditetsproblem elimineras vilket 

kan få dem att välja olja istället för de alternativa energikällor som finns på marknaden. 

 

Företagens mål med investeringar i M2M system är att effektivisera rutiner. Inget av de 

intervjuade företagen räknar dock med att man kommer att rationalisera bort anställda till 

förmån för tekniken under närmaste framtiden. Företagen är medvetna om de problem som 

uppkommer när det gäller att bedöma under vilken tidsram investeringens effekter 

uppkommer. Investeringen kan ha fördröjda kostnadsbesparingar och effektivitetsförändringar 

som kan uppkomma först efter ett par år. Företagen  är medvetna om problemet och räknar 

därför inte med att investeringen kommer att påverka antalet personer i verksamheten. Genom 

detta angreppssätt krävs mer av investeringens effekter för att man skall göra denna.  Syftet 

med investeringarna är att få de människor som finns i verksamheten att kunna göra mer 

arbetsuppgifter. Det handlar om att frigöra och omfördela personal för andra uppgifter som 

legat i träda under lång tid.  

 

39 Willcocks, 1992 
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Företagen pekar även på tvång som en  aspekt vilket kan leda till att man investerar. 

 

” Det är viktigt att poängtera att alla investeringar inte görs för att tjäna pengar. En del görs 

för att vi måste eller blir tvingade att göra dem” 

 

Man ser  investeringar som en möjlighet att positionera sig gentemot sina konkurrenter, vilket 

inte behöver betyda ökade direkta intäkter. Om investeringens syfte är att utveckla nya 

konkurrensmedel, vilket kan gälla beredskap på väntad konkurrens eller försäljning av nya 

tjänster för vilka det ännu inte finns en marknad. Då kan man tala om s.k. brohuvuden till en 

väntad framtid. För sådana system är investeringsbeslutet avhängigt den affärsmässiga 

bedömningen. Här kommer tanken om investeringarnas likhet med optioner vara ett 

betydande synsätt gentemot de traditionella investeringsmetoder som används.40 

 

Utifrån intervjuerna kan man tolka det som att företagen omedvetet och till viss del ser på 

investeringarna i M2M system  enligt reala optionsteorin. En  investering görs för att det 

skapar möjligheter för företagen att utveckla och effektivisera befintliga eller skapa nya 

affärsområden i framtiden. Investering kan göras för att man vill ge företaget möjligheter att i 

framtiden  införa M2M lösningar  genom att i nuläget investera i olika typer av pilotprojekt. 

 

Reala optionsteorin 
 

Optionsperspektivet används ofta med fördel på de marknader där det finns ett stort värde att 

invänta ny information om marknaden eller om marknadens aktörer. Företagen har en tro på 

att kostnaderna för både mjukvara, hårdvara, och kommunikation kommer att rasa i samma 

takt som den hittills gjort. Därigenom är det lätt att avvakta en investering, såvida man inte får 

ett komplett systemerbjudande. En tröghet när man investerar i ett M2M system, är att 

tekniken förändras och förbättras i snabb takt. Företagens krav på systemens flexibilitet och 

uppgraderbarhet ökar, vilket ställer högre krav på leverantörerna av systemen.  

 

 
40 Olve, 1994 
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Ur ett perspektiv ser företagen M2M marknadens aktörer, mjukvara, hårdvara och teknikens 

utveckling utifrån ett optionsperspektiv, då man väljer att vänta och inhämta mer information 

om dessa. Företagen gör dock ingen finansiell bedömningen om värdet på optionen, vilket gör 

att man ur ett annat perspektiv inte ser investeringen ur ett optionsperspektiv. Genom 

svårigheterna med att bedöma värdet på optionen finns en inbyggd tröghet i att använda ett 

rent optionsteoretiskt perspektiv.  

 

Telekom marknadens snabba utveckling kan medföra att investeringarna i informationssystem 

minskar då företagen utgår från ett optionsperspektiv gentemot marknadens aktörer samt 

priserna på mjukvara och hårdvara. En viktig del inom optionsteorin är värderingen av 

optionen, som i drivmedelsbranschens fall alltså inte görs.  Detta medför sannolikt ännu en 

tröghet för införandet av M2M system i drivmedelsbranschen. Undersökningar visar att chefer 

i allmänhet tycks vara medvetna om de brister som finns när det gäller standardmetoder för 

investeringsbedömning av IT investeringar. Följderna blir extremt höga ”hurdle rates” vilket 

kan ses som ett skäl att inte investera och samtidigt behålla ett mervärde i att hålla optionen 

öppen. Företagen poängterar vikten av att inte låsa sig i ett system som snart blir omodernt, 

vilket leder till senareläggningar av investeringar, vilket drabbar leverantörerna direkt och 

köparna indirekt som dock sannolikt klarar sin verksamhet utan systemet. Även tron på M2M 

marknadens aktörer ifrågasätts från branschens sida. Vetskapen om att många av dessa lever 

på riskkapital, gör att deras långsiktiga strategiska tänkande kan ifrågasättas. 

 

”There may be a cost-the risk of entry by other companies or the loss of cash flows- but the 

cost can be weighed against the benefits of waiting for new information. And those benefits 

are often substantial”41 

 

Det viktiga  är att hitta ett system som täcker det behov man har. I nuläget jämför man sällan 

olika system eftersom som det inte finns heltäckande standardsystem på marknaden. Detta gör 

att en investering i ett M2M system skiljer sig markant från sättet att göra traditionella 

investeringar, där man utvärderar ett antal olika alternativ. Den totala kostnaden för systemet  

 

41Dixit, Pindyck,  s 6 
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är en  aspekt som beaktas, men det primära för företagen är att hitta hela system som 

motsvarar kraven och förväntningarna på funktionalitet.  

 

Det finns en medveten strävan hos alla företag att jobba aktivt med frågor som rör telematik 

och M2M kommunikation. Alla företag har projektgrupper som ansvar för pilot-projekt. 

Samtidigt upplevs det som ett problem att kompetensen är utspridd på ett flertal avdelningar. 

Investeringsbesluten för M2M lösningar och investeringar av denna storlek fattas hos alla 

företagen på VD nivå. Man testar och utvärderar projekten under lång tid vilket gör att det 

ofta finns en inbyggd tröghet (som utifrån ett optionsteoretiskt perspektiv alltså även kan 

tolkas som ett värde) när det gäller investeringar i M2M system42.  

 

Beslutsfattande 
 

Med hjälp av den s.k. ”Trial and Error” metoden kan företagen minimera riskerna som är 

förknippade med investeringar i ny teknologi som inte är beprövad tidigare. Genom att göra 

kontinuerliga justeringar i  pilotprojektet kan företaget successivt närma sig den optimala 

lösningen som motsvarar företagets krav. Även optionsteorin kan ses som ett perspektiv som 

är integrerat med  ”Trial and Error” metoden. Genom att successivt testa och utvärdera 

ackumulerar företaget mer information om systemet, marknaden och dennes aktörer, vilket 

kan leda till att företaget i framtiden kan skapa sig en fördelaktig situation på marknaden.  

 

Genom att branschen använder ett pilotprojekt skapar man ett systematiskt utvärderande 

beslutsfattande  i miniformat för det specifika projektet. Man utvärderar successivt de 

förändringar man gör i systemet för att skapa en optimal lösning. I det specifika projektet har 

man även fullständig information om hur förändringarna påverkar produkten. Pilot projekt 

kan vara långvariga, och vara i uppemot tio år, vilket gör att det finns en inbyggd tröghet i nya 

system som skall testas och utvärderas innan den implementeras i verksamheten. 

Investeringar i pilot projekt som tar tid, kan leda till att tekniken blir föråldrad innan projekt 

tiden är slut.43   

42Dixit, Pindyck, 1995 
43 Hatch, 2000 
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M2M Marknadens problem 
 

Säljarna av M2M system tvingas till en mer aktiv roll där man  söker sin kund. Det uppstår ett 

problem för både köparen och säljaren av systemet. Leverantörens bristande branschkunskap 

gör att man inte förstår kundens verkliga behov. Reimfelt och Andersson beskriver i sin 

rapport ett av marknadens problem utifrån en leverantör. 

 

” Det finns ett glapp mellan IT/ Telekombranschen och de segment vi ska integrera med samt 

kundsegmenten. Det är för många ett helt nytt sätt att tänka från det man är van vid. 

Mognaden i vissa kundbeslut är inte så stor, och det blir lätt att de lyssnar och låter någon 

annan ta besluten. Om kunden inte känner sig delaktig i inköpsprocessen kan negativa 

återverkningar uppstå på M2M branschen i ett senare skede. Det är viktigt att ta till vara på 

kundens kunnande för att förstå vad de vill ha och få dem att känna sig positiva till nya 

lösningar44” 

 

Enligt citatet och uppsatsen förstår leverantörerna att det är viktigt att dra nytta av kundens 

kunnande. Av intervjuer med drivmedelsbranschen framgår det dock att det fortfarande finns 

en problematik, då leverantörerna av systemen inte vet vad kunden vill ha, och inte lyssnar på 

dennes behov. Vid upphandlingen av ett företags system var det slumpen som gjorde att 

inköparna fastnade för det systemet man använder idag. Upphandlingen kan liknas vid en s.k. 

”Garbage Can” situation, där säljarna av systemet inte förstod köparnas verkliga behov, och 

där köparna inte förstod säljarnas befintliga system och teknik. Ett antal slumpartade 

skeenden grep in i varandra vilket gjorde att vissa lösningar kopplas till speciella problem vid 

en speciell tidpunkt. När lösningar, personer och valmöjligheter kopplas samman kan problem 

identifieras och lösas. 

 

”Garbage can” modellen är motsatsen till det rationella beslutsfattandet där varje alternativ 

och valmöjlighet noga övervägs, förkastas eller integreras. 

 

 

44 Reimfelt, Andersson, 2000, s 26 
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Är dessa slumpsituationer skeenden som drivmedelsbranschen vill undvika föreslår Brunsson 

ett agerande efter en metod som benämns som beslutsirrationalitet. Genom att utvärdera färre 

investeringsalternativ och fokusera på möjligheterna med dessa istället för hinder, samt låta 

förutsedda följder av investeringen utgöra målen för denna vill Brunsson betona vikten av att 

skapa engagemang och entusiasm över stora och omfattande investeringar. 

 

M2M projekt är ofta ett samarbete mellan kunden och leverantörer. Företagen strävar efter att 

inte vara delaktiga i utvecklingen av M2M system. När det gäller utvecklingen av nya system 

ser man att man tvingas ha en viss roll i utvecklingsarbetet då branschkunskaperna inte finns 

hos leverantörerna. Samtliga intervjuade företag hävdar att standardsystem skulle kunna 

förenkla inköp av dessa system utifrån aspekter som investeringsbedömning och utvärdering 

av alternativa lösningar. 

 

M2M och drivmedelsbranschen ur ett internationellt perspektiv. 

 

En av aktörerna har fattat koncernbeslut på att de system som finns i Danmark även skall 

finnas i Sverige. Danmark är det land som tillsammans med Sverige har kommit längst i 

utvecklingen av dessa system. Företagen följer inte aktivt utvecklingen av M2M lösningar i 

andra länder. Stationsstandarden i exempelvis Sydeuropa ligger långt efter Nordeuropa, vilket 

gör att dessa länder inte projekterar på lösningar i samma omfattning som man gör i 

Skandinavien. Företagen har däremot  samarbete med sina internationella ägare när det gäller 

framtidsfrågor och utveckling, vilket dock inte avspeglas i omfattande satsningar på M2M.  

  

Autotank som levererar system till företagen  hävdar att det under  senare tid läggs allt mindre 

resurser på teknisk utveckling, vilket beror på att man slimmar och centraliserar 

organisationerna. Större ansvar läggs på leverantörerna av systemen. Det har skett en markant 

minskning när det gäller satsningar på forskning och utveckling för samtliga företag i 

branschen. 
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Standarder 
 

Alla intervjuade företag anser att bristen på standarder är ett problem för utvecklingen av 

M2M lösningar. Det är enklare att göra en investeringsbedömning om det finns standarder 

som man vet fungerar. I nuläget är företagen rädda för de höga utvecklingskostnaderna och att 

systemet inte skall täcka ett helt eller delar av ett behov. Företaget som redan har M2M 

lösningar har märkt att intresset för deras lösning är stort. Konkurrenterna vill skapa sig en  

uppfattning om hur systemet fungerar och vilka för och nackdelar som finns. För att skapa 

standarder finns det dock inga intressen att gå ihop med andra företag. För 

drivmedelsbranschen skulle standarder kunna vara nyckeln till framtida stabilitet och säkerhet 

vid köp av system. 

 

Generellt sett brukar standardisering innebära att marknaden har börjat mogna vilket brukar 

medföra ökad konkurrens45. M2M marknaden är omogen och de aktörer som är aktiva har 

inte hittat sina roller i värdekedjan, till skillnad mot drivmedelsbranschen som av företagen 

och dess leverantörer upplevs som stabil och konservativ i allmänhet. I M2M uppsatsen 

diskuteras huruvida avsaknaden av standards är ett problem eller inte. Aktörerna inom M2M 

branschen har delade uppfattningar om standards.  Det finns flera orsaker till de olika 

uppfattningarna. Det är uppenbart att befintliga kunder inte låter sig hindras av avsaknaden av 

standards. Däremot kan avsaknaden av standards uppfattas annorlunda av potentiella kunder. 

Andersson och Reimfelt skriver: 

 

 ”Det finns skillnader mellan olika kundsegment i deras uppfattning av teknologi beroende på 

hur komplexa lösningar som krävs. Vidare kan kunderna över flera olika kategorier ha olika 

svårt att utvärdera olika lösningar. Standards kan här ha en positiv inverkan på kunder som 

upplever att det är svårt att bedöma ett erbjudande46”  

 

 

 

45 Porter, 1980 
46 Reimfelt, Andersson, 2000, s 17 
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Drivmedelsbranschen har problem med att bedöma dessa lösningar. Samtliga intervjuade 

företag uttrycker att det uppfattas som ett problem med avsaknad av standards. Även det 

företag som har investerat i en lösning har utgått från en utländsk standardlösning. 

 

Branschens tröghet i kombination med den snabba utvecklingen inom teknik och 

kommunikationsmarknaden gör att företagen blir återhållsamma och avvaktar investeringar 

till dess att man bedömer att man har mer kritisk information om marknaden. Ett 

standardsystem reducerar den osäkerhet som är förknippad med IT-investeringar. För att 

minska osäkerheten inför dessa investeringar ser alla intervjuade företag positivt på att  

förutsättningslöst kunna diskutera utvecklingen på marknaden och hur framtida system skulle 

kunna se ut med leverantörerna av system. 

 

Att införa ett standardsystem kan enligt Anveskog har många både fördelar och nackdelar. 

Genom att kostnaden fördelas på flera användare (kunderna) blir produkten billigare än 

egenutvecklade, skräddarsydda system. Detta gäller för såväl utveckling som 

underhållskostnader. Eftersom leverantörerna tagit på sig utvecklingskostnaderna och oftast 

också underhållskostnaderna kan ett företag spara mycket tid på att välja ett standardsystem.  

 

Nedan sätts Anveskogs teorier om standarder i samband med det primära och sekundära 

materialet som framkommit.  

 

• Ett bra standardsystem bygger på god kunskap inom det aktuella verksamhetsområdet.  

 

Leverantörerna som utformar system, har bristfällig kunskap om 

drivmedelsbranschens behov. Konstruktionen av ett standardsystem blir kostsamt, bl 

a. p.g.a. att  leverantörerna måste ha djup kunskap om branschens behov.  

 

• Ett standardsystem är ofta mer flexibelt än ett egenutvecklat system och på så vis kan 

det vara lättare att ändra på systemet när förutsättningar i verksamheten förändras. De 

kan också vara mer utvecklade när det gäller säkerhetsrutiner.  
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Höga krav på flexibilitet är ett uttalat krav ifrån alla intervjuade företag. När teknik 

utvecklingen inom både hård och mjukvara går snabbt vill man undkomma 

inlåsningseffekter i omoderna system. 

 

• Användare av standardsystem har möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra 

användare vilket kan berika respektive verksamheter.  

 

De företag som infört telematiksystem i verksamheten har rönt uppmärksamhet ifrån 

konkurrenterna, som är nyfikna på systemets funktion, kostnader, och möjligheter. 

Genom att studera konkurrenterna, kan köparna av system spara tid när det gäller att 

testa och utvärdera nya system.  

 

Att införa ett standardsystem är dock enligt Anveskog aldrig helt problemfritt. 

Följande fallgropar är vanliga:  

 

• Företag bestämmer sig för att skaffa ett standardsystem utan att ha klart för sig vilka 

behov och krav som bör ställas på systemet.  

 

Andersson och Reimfelt  poängterar problemet med köparna av telematiksystem inte 

vet vad man vill ha, eller känner det verkliga behovet. Man sätter mycket höga krav på 

lösningen i form av flexibilitet och pris, samtidigt som man inte känner till teknikens 

begränsningar.  

 

• Kanske klargör företagen inte vilken som är den lämpligaste ambitionsnivån dvs. den 

grad av användarvänligt som systemet behöver? 

 

Ett flertal leverantörer som varit i kontakt med branschen, med en mängd lösningar 

och förslag har förkastats av drivmedelsbranschen som anser att de lagt för lite vikt 

på enkla och användarvänliga system, istället för att fokusera på den senaste och 

minsta tekniklösningen.  
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• För de delar av ett standardsystem som direkt kan accepteras måste antingen 

verksamheten eller standardsystemet anpassas. Det finns en risk att man allt för snabbt 

anskaffar ett system utan att klargöra behovet av anpassningar, ändringar och tillägg.  

 

Modifiering, testning, organisationsförändringar, utbildning, och utvärderingar av 

system är tidskrävande och kostsamt.  

 

• Företag kontaktar leverantörer som inte är stabila på marknaden och därför inte heller 

kan bidra med kvalificerad hjälp vid anpassning av standarsystemet i den egna 

verksamheten  

 

Det finns en viss misstro mot telematikmarknadens aktörer från branschen. Ett av de 

intervjuade företagen anser att konjunkturläget och den bistra marknadssituationen 

gör att många leverantörer kommer att slås ut, vilket är ett skäl att avvakta en 

investering. Företagen vill inte köpa system av en leverantör som kan gå i konkurs. 

Ansvar för drift osv. kan skapa problem för köpande part. Etablerade företag har 

sannolikt ett försprång gentemot mindre etablerade konkurrenter när det gäller 

försäljning av system. Ett känt namn/företag kan minska den osäkerhet som alltid är 

förknippade med denna typ av investeringar.  
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Nedan belyses kortfattat övriga hinder som tillsammans eller enskilt kan vara orsaken till 

varför investeringsbenägenheten är låg. Följande punkter är möjliga hinder som framkommit 

under intervjuerna men som vi inte har betraktat som lika kritiska ovan nämnda. 

 

Övriga hinder 
 

Mognadsfrågan 

 

Drivmedelsbranschen är en bransch med låg IT mognad och en hög medelålder. Detta kan 

innebära att det tar tid, är kostsamt och svårt att implementera investeringar i avancerade 

system.  

 

Priset för M2M kommunikation 

 

Samtliga företag anser att kommunikationen och hårdvaran för M2M idag är för dyr. Man tror 

på ökad satsning inom M2M om priserna sjunker. Även M2M rapporten belyser 

problematiken med prissättningen på kommunikation, och hävdar att i de flesta fall finns inga 

konkurrenskraftiga alternativ till lägre kostnader. Intressant är att ett av de intervjuade 

företagen beskriver hur man tittat på andra alternativ gällande kommunikation, t ex ett eget 

Radio Lan. 

 

Kabel 

 

Meningen med M2M lösningen är delvis att slippa kabeldragning. När den kommunicerande 

maskinen (exempelvis en pump) och kommunikationsmodulen kräver ström, det vill säga 

kräver kabeldragning kan man lika gärna  lägga fast kommunikationslina som i dagsläget 

både är säkrare och i vissa fall billigare än ett mobilt alternativ. Idag projekterar man på att 

driva kommunikationsmodulen med solceller, men problemet med en ström intensiv pump 

som i nuläget inte kan drivas med solceller kvarstår. 
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GSM begränsning 

 

De intervjuade företagen har upptäckt vissa begränsningar på de system som finns i nuläget. 

Detta gäller både täckning och den långsamma överföringshastigheten. I nuläget anser man att 

M2M lösningar är mest effektiva i avsides terräng. Tyvärr har man upptäckt att täckningen 

kan vara undermålig på vissa av dessa platser. Man har inte heller varit tillfredställd med 

överföringshastigheten. Dessa begränsningar skulle kunna ha betydelse för den framtida M2M 

utvecklingen inom branschen. Om överföringshastighet och täckning förbättras i takt med 

utbyggnaden av tredje generationens mobilnät kan dessa påverka utvecklingen gällande M2M 

lösningar i positiv riktning.  

 

Nivåmätningssystem 

 

Nivåmätning är ett av de områden som beskrivs som mest intressant för tillämpandet av M2M 

lösningar. Det finns dock ett hinder rörande kostnaden för hårdvaran. Problemet ligger i 

kostnaden för själva nivåmätningssystemet och inte i kostnaden för den mobila modulen. Ett  

mätsystem kostar idag mellan 50.000-70.000 kronor per station, vilket anses som en stor 

investering. 
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Vad har vi kommit fram till? 
 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga investeringsbenägenheten för M2M lösningar inom 

drivmedelsbranschen samt identifiera de eventuella hinder som påverkar denna.  

Intresset för dessa lösningar är stort och drivmedelsbranschen är ytterst medvetna om vilka 

lösningar, behov och den kundnyttan som M2M tekniken kan medföra. I dagsläget tolkar vi 

investeringsbenägenheten för dessa lösningar som låg på grund av de få system som finns på 

marknaden och som köpts och används av drivmedelsbranschen. 

 

Vi har identifierat ett antal huvudhinder som påverkar för investeringsbenägenheten i 

drivmedelsbranschen: 

 

Marknadens struktur  innebär svårigheter för drivmedelsbranschen dvs.  köparna av system  

att utvärdera en mängd olika del – totalsystems förslag från ett flertal olika företag. En 

utvärdering av de olika alternativen kräver kunskap och tar tid, vilket företagen inte är 

intresserade av, eller har möjligheter att lägga ner. Beslutirrationalitet och Garbage Can 

situationer medför sannolikt större möjligheter för slumpsituationer att avgöra 

investeringsbeslut. I nuläget intar drivmedelsbranschen positionen som aktivt avvaktande. 

Företagen håller sig uppdaterade om tekniken och läget på M2M marknaden men avvaktar 

investeringar till dess att  man erbjuds ett komplett systemerbjudande och/eller ett 

standardsystem.    

 

Avsaknad av standarder, ger  problem med att utvärdera olika total eller delsystem vid en  

eventuell investering. Avsaknaden av standards komplicerar även investeringsbedömningen 

av systemet. I kombination med marknadens struktur som medför ännu ett hinder, 

kompliceras en redan komplex leverantörsroll när det gäller försäljning och implementering 

av dessa system på en traditionell bransch. Andersson och Reimfelt diskuterar i  vilken 

utsträckning  standarder underlättar införandet av M2M i vissa branscher. Det är tydligt att 

inom drivmedelsbranschen kan standarder få en avgörande betydelse för ökade investeringar i 

M2M lösningar.  
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Beslutsfattande i samband med IT investeringar, eller s.k. icke beslut. Genom att 

drivmedelsbranschen till viss del tolkar M2M investeringar  (hårdvara, mjukvara, marknadens 

aktörer) ur ett realt optionsteoretiskt perspektiv, medför detta sannolikt mindre investeringar i 

M2M lösningar i nuläget. Vilket dock ur ett långsiktigt perspektiv inte behöver vara negativt 

för M2M marknaden som helhet. Det faktum att någon värdering av optionen inte görs kan  

innebära ytterligare en tröghet för införandet av M2M lösningar. Kunskaper om värdering av 

optioner skulle kunna leda till en annorlunda investeringsbenägenhet. Det finns även 

organisatoriska hinder då det satsas mindre interna medel på forskning och utveckling inom 

drivmedelsbranschen. Detta gör att kompetensen  är utspridd vilket  kan göra det svårare att få 

en samlad strategi inom företaget. 

 

Svårkvantifierade värden i samband med investeringsbedömning, gör att fördelar/nackdelar 

med en investering inte bedöms till sitt relativt sett ”mest korrekta” värde, vilket kan leda till 

missuppfattningar vid investeringsbedömning och därmed  systemets eventuella 

effektivitetsförbättringsförmåga. Missvisande investeringsbedömningar samt att den 

medvetna osäkerheten i bedömningen leder till att man kan avstå att investera. M2M 

branschen kan påverkas negativt i och med färre antal direkta investeringar, samt misstro mot 

levererande företag om systemet p.g.a.  missvisande bedömningar och krav som inte infrias.  

 

Genom intervjuerna har det även framkommit övriga hinder som inte betraktas som kritiska 

för införandet av lösningar men som tillsammans kan påverka ett investeringsbeslut. 

 

I problemområdet nämner vi den kunskapsbrist om M2M system hos vissa kundsegment som 

M2M rapporten belyser. Genom intervjuerna tolkar vi kunskapen om M2M som bred, och 

som att denna variabel inte utgör en kritisk faktor för införandet av system i 

drivmedelsbranschen. 

 

Sammantaget  utgör de problem vi kommit fram till vissa trögheter för införandet av M2M 

lösningar i drivmedelsbranschen. De aktörer som på bästa sätt lyckas hantera de 

leverantörsberoende trögheterna, kommer att finna möjligheter till samarbete med en bransch 

som har stor medvetenhet om vilka system man efterfrågar både i nuläget och i framtiden.  
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Förslag till vidare forskning 
 

Under arbetets gång har vi funnit en rad olika frågeställningar som hamnar inom M2M 

området. Bl a hur stor påverkan har de ”övriga hinderna” enskilt eller tillsammans på 

drivmedelsbranschen, och eller på andra branscher. El marknaden är en av de branscher som 

kommit längst gällande M2M lösningar. En liknande frågeställning om hur denna bransch ser 

på M2M lösningar skulle kunna öka kunskapen på området.  

 

Denna uppsats har fokus på drivmedelsbranschens hinder för införandet av M2M lösningar. 

Det skulle vara givande att få större inblick i problematiken och trögheterna utifrån 

leverantörernas perspektiv. 

 

M2M standarder efterfrågas från drivmedelsbranschen , men kan företagen genom exempelvis 

samarbete med andra bolag inom eller utanför branschen tvinga fram standardlösningar? 

Andra förslag på intressanta frågeställningar är: Är leverantörerna intresserade av nära 

samarbete med varandra för att skapa en standard? Hur påverkar exempelvis den osäkerhet 

leverantörerna känner inför varandra ett eventuellt samarbete? Vilka andra 

kommunikationslösningar skulle kunna konkurrera med M2M? 
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