
DIGITALISERA  
ARBETSFLÖDET
Hur små och medelstora företag 
med fordonsverksamhet använder 
automation och digitalisering för att 
spara tid och få mer gjort
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INTRODUKTION
Vagnparker med bilar och skåpbilar är väsentliga 

för små och medelstora företag i olika branscher. 

Fraktföretag, reparationsverkstäder och mobila 

vårdgivare är bara några av de olika typer av företag 

som förlitar sig på dessa fordon för att leverera 

produkter och tjänster till sina kunder. 

Även om affärsprocesserna i de olika branscherna 

kan variera är de stora smärtpunkterna 

gemensamma för alla vad det gäller hanteringen av 

vagnparkens arbetsflöde. 

Webfleet Solutions utförde en global undersökning 

där vi talade med beslutsfattare för vagnparker 

med bilar och skåpbilar från en mängd olika 

affärsbakgrunder om de största utmaningarna de 

står inför. Om och om igen hörde vi samma frågor 

komma upp: tid, kostnader, kommunikation och 

kundservice. 

Så vad kan företag göra för att hantera dessa frågor 

på bästa sätt? 

Den här artikeln tittar närmare på de främsta 

smärtpunkterna för vagnparksadministratörer 

och diskuterar varför många av dem vänder sig 

till digitalisering för att minska tid och kostnader, 

förbättra kommunikationen med sitt team och 

förbättra kundservicen. 



Digitalisera arbetsflödet    5

Små och medelstora företag behöver utnyttja sina 

resurser optimalt och det inkluderar tid. Men när du 

administrerar en vagnpark hanterar du en mängd 

små men viktiga uppgifter varje dag som snabbt 

kan äta upp timmarna. Vi frågade våra respondenter 

som hanterar dessa jobb manuellt hur mycket tid de 

lägger på vissa av de här uppgifterna. Tittar man på 

svaren är det lätt att se hur saker som offerter och 

fakturering kan stjäla tid. 

Under loppet av en månad eller till och med en 

vecka ackumuleras tiden och påverkar effektiviteten 

i arbetsflödet. När teamets medlemmar har 

så mycket att göra blir det mindre tid över till 

kärnverksamheten som skulle kunna generera tillväxt 

och lönsamhet. 

Ännu viktigare är att cheferna känner av effekten.

41%

15%
3 %1%

40 %

JAG SKULLE AVSLUTA FLER UPPGIFTER OM JAG 
KUNDE AUTOMATISERA OCH DIGITALISERA 
FLER PROCESSER

Instämmer helt
Instämmer delvis
Varken instämmer eller 
inte instämmer
Instämmer delvis inte
Instämmer inte alls

PROCESSEN ATT RAPPORTERA ARBETSTIDER 
TAR UPP FÖR MYCKET TID

22 %

26%

11%
4%

37 %

Instämmer helt
Instämmer delvis
Varken instämmer eller 
inte instämmer
Instämmer delvis inte
Instämmer inte alls

ETT:  
SPARA TID 

Offerter och fakturering

Identifiera och skicka ut den bästa arbetaren för jobbet

Hantera kostnader

Kommunicera ditt dagliga schema för arbetarna på fältet

Hålla kunden informerad

Beräkna och registrera arbetstid

Fordonskontroller som krävs enligt lag

PROCENT AV VAGNPARKSADMINISTRATÖRER SOM SÄGER ATT  
ÅTMINSTONE EN MEDARBETARE TILLBRINGAR 1,5 TILL 2 TIMMAR VARJE DAG PÅ

49 %

42 %

43 %

36%

40 %

36%

38 %

Företag blir alltmer villiga att använda 

programvara för att automatisera de här 

uppgifterna, så att tid och fokus frigörs som 

kan koncentreras på att leverera en bättre 

service till kunderna. Vår forskning visar till 

exempel att 26 % av vagnparksadministratörer 

nu automatiserar kostnadshanteringen helt, 

22 % helt har automatiserat förarvalet och 

distribueringen för varje uppdrag, och 26 % 

har helt automatiserat uppdateringarna som 

skickas till kunderna. 

Ändå kräver den stora majoriteten fortfarande 

antingen delvis eller totalt manuella insatser 

för att hantera dessa tidskrävande uppgifter. 

Den goda nyheten är att genom att anamma 

ett mer digitaliserat arbetsflöde kan alla dessa 

uppgifter lyftas från dina axlar. Inte bara det: 

digitalisering minskar risken för mänskliga fel 

och missförstånd.

VAD KAN DIGITALISERING GÖRA?  

59 % AV RESPONDENTERNA 
ÄR ÖVERENS OM ATT DE 
LÄGGER FÖR MYCKET 
ARBETSTID PÅ ATT 
RAPPORTERA ARBETSTIDER



21%

31%

10 %
4%

34%
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TVÅ:  
SÄNKA 
KOSTNADER 

Chefer inom alla branscher pratar om att de vill 

sänka kostnader, men för vagnparksadministratörer 

finns det en post som är särskilt frustrerande: 

bränsle.   

Information är bränslet för modern 

affärseffektivitet. En av de mest värdefulla 

aspekterna med ett mer digitaliserat 

arbetsflöde är möjligheten att kunna 

registrera, lagra och spåra alla data som 

strömmas tillbaka från dina fordon. Att 

ha tillgång till och kontroll över den här 

vitala informationen är väsentlig för att 

vidta åtgärder som sänker den totala 

ägandekostnaden.

Information om exempelvis bränsleförbrukning 

kan kontrolleras för att identifiera fall av 

överanvändning, medan uppgifter om körstil 

kan utnyttjas för att förbättra körbeteenden 

och sänka försäkringspremierna. 

Många vagnparksadministratörer använder 

även digitala lösningar för att övervaka 

underhållsscheman som varnar dem när ett 

fordon visar tecken på felfunktion, så att de 

kan vidta åtgärder innan ett kostsamt haveri 

inträffar.

VAD KAN DIGITALISERING GÖRA?  

MINA FORDONSKOSTNADER ÄR HÖGRE ÄN 
NÖDVÄNDIGT

Instämmer helt
Instämmer delvis
Varken instämmer eller 
inte instämmer
Instämmer delvis inte
Instämmer inte alls

MITT FÖRETAG KUNDE GÖRA MER FÖR ATT 
SÄNKA BRÄNSLEKOSTNADERNA OCH MINSKA 
KOLDIOXIDUTSLÄPPEN

23 %

25%

6% 3 %

43 %

Instämmer helt
Instämmer delvis
Varken instämmer eller 
inte instämmer
Instämmer delvis inte
Instämmer inte alls

Den negativa effekten av att spendera för 

mycket är uppenbar i alla branscher. Men 

vagnparksadministratörer i synnerhet är bekymrade 

över att om kunderna måste bära dessa kostnader 

kan företagens långsiktiga stabilitet påverkas. På 

frågan om vilken faktor de är rädda skulle sakta ned 

företagets tillväxt under de kommande åren, svarade 

en av fyra respondenter ”Bli tvingade att höja våra 

priser”.

EN FJÄRDEDEL AV 
RESPONDENTERNA NÄMNDE 
”TVINGAS HÖJA VÅRA PRISER” 
SOM DEN FAKTOR DE ÄR MEST 
RÄDDA SKULLE SAKTA NED 
FÖRETAGETS TILLVÄXT UNDER 
DE KOMMANDE ÅREN

Föga förvånande tycker vagnparksadministratörerna 

också mera allmänt att deras fordon kostar mer 

pengar för företaget än de borde.
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TRE:  
KOMMUNICERA 
MED DITT TEAM

Ju tydligare du kommunicerar med ditt team på fältet, desto smidigare fungerar arbetsflödet. Ändå är 

missförstånd ett alltför vanligt problem för vagnparksadministratörer. 

JAG ÄR INTE SÄKER PÅ ATT MINA FÖRARE 
BETER SIG SÄKERT PÅ VÄGARNA

21%

27 %

13 %

7 %

32 %

Instämmer helt
Instämmer delvis
Varken instämmer eller 
inte instämmer
Instämmer delvis inte
Instämmer inte alls

JAG BLIR FRUSTRERAD NÄR 
FELKOMMUNIKATIONER OCH FELAKTIGHETER 
UPPSTÅR NÄR JAG KOMMUNICERAR MED 
TEAMET UTE I FÄLT

20 %

25%

14%
6%

35%

Instämmer helt
Instämmer delvis
Varken instämmer eller 
inte instämmer
Instämmer delvis inte
Instämmer inte alls

HUR STOR NEGATIV INVERKAN FÅR DET PÅ 
VERKSAMHETEN NÄR DITT TEAM I FÄLTET INTE 
KAN FÖLJA DET TILLDELADE SCHEMAT?

17 %

30 %

9 %

44%

Mycket negativ inverkan
Någon negativ inverkan
Ingen negativ inverkan
E/T

Förutom att respondenterna hade problem med att 

skicka meddelanden till sina förare, uttryckte de även 

frustration över hur deras förare beter sig ute på 

fältet. En majoritet sa att de inte är säkra på att deras 

team tänker på säkerheten när de kör företagets 

bilar ute på vägarna. 

ÖVER 60 % SA ATT DET HAR DET EN NEGATIV INVERKAN PÅ FÖRETAGET 
NÄR TEAMEN PÅ FÄLTET INTE KAN FÖLJA SINA TILLDELADE SCHEMAN

Moderna organisationer använder programvara 

och digitala lösningar för att effektivisera och 

förenkla sättet som de hanterar sin personal 

på fältet. Medan meddelanden och order kan 

skickas med större tydlighet till föraren, kan 

bilarna skicka automatiserade uppdateringar till 

kontoret gällande status för ordern och beräknad 

ankomsttid. Allt det här bidrar till att skapa ett 

mer dynamiskt och flexibelt arbetsflöde och ger 

vagnparksadministratören och teamet på kontoret 

en tydligare och mera komplett bild av hur deras 

vagnpark presterar på vägarna.

VAD KAN DIGITALISERING GÖRA?  
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FYRA:  
BEHÅLLA KUNDER 
OCH UTÖKA 
VERKSAMHETEN

22 %

30 %

8 %

40 %

HUR STOR NEGATIV INVERKAN FÅR DET PÅ 
DITT VERKSAMHETEN OM NI INTE LÖSER 
PROBLEMET ELLER LEVERERAR TJÄNSTEN 
UNDER DET FÖRSTA BESÖKET?

När du arbetar i en konkurrensutsatt bransch växer 

nya företag ständigt fram, ofta med nyskapande 

metoder som förbättrar kundupplevelsen. Även 

om du är en etablerad aktör måste du ständigt 

överträffa dig själv för att hålla kunderna nöjda och 

se till att de inte går över till konkurrenterna. 

På frågan om vilken faktor som är viktigast för 

tillväxten i deras verksamhet svarade 60 % av 

vagnparksadministratörerna ”kvaliteten på den 

kundservice vi tillhandahåller”. 

När vi frågade om vilken faktor de tror starkt skulle 

sänka tillväxten i framtiden svarade de flesta att de 

var rädda för ”att kunden ska byta vanor”. 

Att leverera pålitlig service till kunden är helt klart 

nyckeln till fortsatta affärsframgångar, medan det 

definitivt är riskabelt att inte leva upp till kundens 

förväntningar.

58 % AV VÅRA RESPONDENTER 
RAPPORTERAR ATT DERAS 
FÖRARE RUNT EN TREDJEDEL 
AV TIDEN MISSLYCKAS MED 
ATT NÅ DESTINATIONEN INOM 
DEN FÖRSTA BERÄKNADE 
ANKOMSTTID SOM UPPGETTS 
FÖR KUNDEN

Tack vare digitalisering kan trafiken 

nu övervakas och förutspås med en 

utmärkt noggrannhet och klarhet. 

Vagnparksadministratörer använder detta i 

sina arbetsprocesser och beräknar mer exakta 

ankomsttider för sina kunder. 

Dessutom kan förmedlingen av oväntade 

schemaförändringar till kunderna 

automatiseras, så att de alltid informeras 

på snabbast och enklast möjliga sätt om 

en försening uppstår. På det här sättet 

tar digitalisering bort mycket av stressen 

i hela processen från föraren, kunden och 

kontorsteamet.

HUR KAN DIGITALISERING BIDRA? 

Ett uppenbart område där kundens förväntningar 

måste hanteras intelligent är den beräknade 

ankomsttiden. Ingen tycker om att vänta hela 

dagen på en leverans eller på underhållspersonal. 

Ändå rapporterar 58 % av våra respondenter att 

deras förare runt en tredjedel av tiden inte når 

destinationen inom den första beräknade ankomsttid 

som uppgetts för kunden.

Mycket negativ inverkan
Någon negativ inverkan
Ingen negativ inverkan
E/T



Statistiken i den här artikeln samlades in via en enkät 

av 1 350 beslutsfattare för vagnparker med bilar och 

skåpbilar inom särskilda branscher inklusive (men inte 

begränsat till) bygg- och anläggningsverksamhet, 

livsmedels- och dryckesbranschen, frakt, vård, hotell, 

mäklarfirmor, detaljhandel, telekommunikation och 

elbolag. 

Enkäten genomfördes i samarbete med OnePoll 

i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, 

Nederländerna, Belgien, Italien, USA, Polen, Sverige 

och Danmark. 

OM  
UNDERSÖKNINGEN

FRISKRIVNING: Informationen i Webfleet Solutions dokumentation 

och online finns endast i informationssyfte och uttrycker vår syn på 

ämnet. Informationen bör inte betraktas som juridisk rådgivning. 

Dessutom återspeglar informationen i dessa dokument och online 

kanske inte den mest aktuella rättsliga utvecklingen. Du bör inte 

agera på informationen utan att söka juridisk rådgivning.


