
DIGITALISERING   
AF ARBEJDSGANGEN
Sådan bruger små og mellemstore virksomheder 
automatisering og digitalisering for at spare tid, 
reducere omkostninger og få udført flere opgaver
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INTRODUKTION
Bil- og varevognsflåder er essentielle for 

små og mellemstore virksomheder i mange 

forskellige brancher. Leveringsvirksomheder, 

mekanikerservicefirmaer og mobile 

sundhedsplejeleverandører er blot nogle få af de 

forskellige virksomheder, som er afhængige af disse 

køretøjer for at levere produkter og tjenester til 

deres kunder. 

Selvom forretningsprocesserne i hver af disse 

sektorer kan variere, er de primære vanskeligheder 

i forhold til administrationen af flådearbejdsgangen 

stadig fælles for alle. 

Hos Webfleet Solutions udførte vi en global 

undersøgelse, hvor vi talte med beslutningstagere 

for bil- og varevognsflåder fra en række forskellige 

virksomhedsbaggrunde om de største udfordringer, 

de står overfor. De samme emner dukkede op 

igen og igen: tid, omkostninger, kommunikation og 

kundeservice. 

Så hvad kan virksomheder gøre for at håndtere 

disse problemer bedst muligt? 

Denne artikel ser nærmere på de primære 

udfordringer for flådechefer og diskuterer, 

hvorfor mange af dem indfører digitalisering for 

at reducere tidsforbrug og omkostninger, styrke 

kommunikationen med deres team og forbedre 

kundeservicen. 
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Små og mellemstore virksomheder er nødt til at få 

mest muligt ud af deres ressourcer, og det inkluderer 

også den tilgængelige tid. Når man administrerer 

en flåde, skal man håndtere en række forskellige 

små, men essentielle opgaver hver dag, som hurtigt 

kan løbe op i mange timer. Vi spurgte de af vores 

undersøgelsesdeltagere, som håndterer disse 

opgaver manuelt, hvor meget tid de bruger på nogle 

af disse opgaver. Ud fra deres svar er det nemt at 

se, hvordan ting som f.eks. tilbud og fakturering kan 

optage en stor del af dagen. 

I løbet af en måned eller endda bare en uge påvirker 

dette sammenlagte tidsforbrug effektiviteten i 

arbejdsgangen. Når medlemmer af teamet er 

optaget af disse opgaver, går der tid fra de centrale 

forretningsaktiviteter, som kunne skabe øget vækst 

og indtjening. 

Og endnu vigtigere er det, at lederne kan mærke 

konsekvensen.

41 %

15%
3 %1%

40 %

JEG KUNNE GENNEMFØRE FLERE 
ARBEJDSOPGAVER, HVIS JEG KUNNE 
AUTOMATISERE OG DIGITALISERE FLERE 
PROCESSER

Meget enig
Lidt enig
Hverken enig eller 
uenig
Lidt uenig
Meget uenig

PROCESSEN FOR AT RAPPORTERE 
ARBEJDSTIDER KRÆVER FOR MEGET TID

22 %

26%

11%
4 %

37 %

Meget enig
Lidt enig
Hverken enig eller 
uenig
Lidt uenig
Meget uenig

ET:  
TIDSBESPARELSE 

Tilbud og fakturering
Identificering og udsendelse af den bedste 
medarbejder til opgaven
Udgiftsstyring
Kommunikation af den daglige tidsplan til 
medarbejderne ude på vejene
Holde kunderne informerede

Beregning og registrering af arbejdstid

Lovpligtige køretøjskontroller

PROCENTDEL AF FLÅDECHEFERNE, SOM SIGER, AT MINDST ÉT TEAMMEDLEM  
BRUGER 1,5 TIL 2 TIMER PÅ

49%

42%

43%

36%

40%

36%

38%

Virksomheder anvender i stadig stigende grad 

software til at automatisere disse opgaver for 

at frigøre tid og fokus til at koncentrere sig 

om at levere en bedre service til kunderne. 

Vores undersøgelse viste for eksempel, 

at 26 % af flådechefer nu automatiserer 

udgiftsstyring, 22 % automatiserer valg og 

udsendelse af chauffører for hvert job, og 26 

% automatiserer udsendelse af opdateringer 

til kunder. 

Alligevel kræver langt størstedelen stadig 

enten delvise eller helt manuelle input for at 

håndtere disse tidskrævende forpligtelser. 

Den gode nyhed er, at du kan slippe af med 

alle disse opgaver ved at implementere en 

mere digitaliseret arbejdsgang. Desuden 

mindsker digitalisering risikoen for 

menneskelige fejl og fejlkommunikation.

HVAD KAN MAN GØRE MED 
DIGITALISERING?  

59 % ER ENIGE I, AT DE 
BRUGER FOR MEGET 
TID PÅ AT RAPPORTERE 
ARBEJDSTIDER



21%

31%

10 %
4%

34%
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TO:  
REDUCERER 
OMKOSTNINGERNE 

Ledere i alle brancher vil fortælle dig, at de gerne vil 

reducere omkostninger, men flådechefer kæmper 

især med én omkostning: brændstof.   

Data er brændstoffet for moderne 

virksomhedseffektivitet. Ét af de mest 

værdifulde aspekter ved en mere digitaliseret 

arbejdsgang er muligheden for at registrere, 

gemme og spore al data, der bliver streamet 

tilbage fra dine køretøjer. Adgang til 

og kontrol over disse vitale oplysninger 

er altafgørende for at kunne træffe 

foranstaltninger, der vil reducere de samlede 

ejeromkostninger.

For eksempel kan data om brændstofforbrug 

kontrolleres for at identificere tilfælde af 

overforbrug, mens data om køreadfærd 

kan udnyttes til at forbedre køremåder og 

reducere forsikringsudgifter. 

Mange flådechefer bruger også 

digitale løsninger til at overvåge 

vedligeholdelsesplanlægningen og får 

en advarsel, når et køretøj viser tegn på 

funktionsfejl, så de kan reparere køretøjet, 

inden det ender i et dyrt nedbrud.

HVAD KAN MAN GØRE MED 
DIGITALISERING?  

MINE KØRETØJSOMKOSTNINGER ER HØJERE 
END NØDVENDIGT

Meget enig
Lidt enig
Hverken enig eller 
uenig
Lidt uenig
Meget uenig

MIN VIRKSOMHED KUNNE GØRE MERE FOR AT 
REDUCERE BRÆNDSTOFOMKOSTNINGERNE OG 
CO2-UDLEDNINGEN

23 %

25%

6% 3 %

43 %

Meget enig
Lidt enig
Hverken enig eller 
uenig
Lidt uenig
Meget uenig

Selvom den negative konsekvens af overforbrug er 

indlysende for alle i enhver virksomhed, er særligt 

flådechefer bekymrede for, at hvis de er nødsaget til 

at sende omkostningerne videre til kunderne, kan det 

påvirke deres virksomheders stabilitet på lang sigt. 

På spørgsmålet om, hvilken faktor de er mest bange 

for vil mindske virksomhedens vækst i de kommende 

år, svarede en fjerdedel af de adspurgte: "At blive 

tvunget til at hæve vores priser."

1/4 AF DE ADSPURGTE 
SVAREDE: "AT BLIVE TVUNGET 
TIL AT HÆVE VORES PRISER" 
SOM DEN FAKTOR, DE ER MEST 
BANGE FOR VIL MINDSKE 
VIRKSOMHEDENS VÆKST I DE 
KOMMENDE ÅR

Det er ikke så overraskende, at flådecheferne 

også mener, at deres køretøjer generelt koster 

virksomheden flere penge, end de burde.
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TRE:  
KONTAKT MED 
DIT TEAM

Jo tydeligere kommunikationen er med dit team ude på vejene, jo mere problemfri bliver din arbejdsgang. Men 

for mange flådechefer er fejlkommunikation et alt for hyppigt problem. 

JEG ER IKKE SIKKER PÅ, AT MINE CHAUFFØRER 
HAR EN SIKKER KØREADFÆRD UDE PÅ VEJENE

21%

27 %

13 %

7 %

32 %

Meget enig
Lidt enig
Hverken enig eller 
uenig
Lidt uenig
Meget uenig

JEG ER FRUSTRERET OVER 
FEJLKOMMUNIKATION OG UNØJAGTIG 
KOMMUNIKATION, NÅR JEG KOMMUNIKERER 
MED MINE FOLK UDE PÅ VEJENE

20 %

25%

14%
6%

35%

Meget enig
Lidt enig
Hverken enig eller 
uenig
Lidt uenig
Meget uenig

17 %

30 %

9 %

44%

HVOR NEGATIVT PÅVIRKER DET DIN 
FORRETNING, AT DIT TEAM UDE PÅ VEJENE 
IKKE ER I STAND TIL AT FØLGE DE TILDELTE 
TIDSPLANER?

Meget negativ 
indvirkning
Lidt negativ indvirkning
Ingen negativ 
indvirkning
Ikke relevant

Ud over, at de har problemer med at videregive 

meddelelser til deres chauffører, udtrykte de 

adspurgte også frustration over chaufførernes 

adfærd, når de er på farten. Flertallet siger, at de 

ikke er sikre på, at deres team kører sikkert med 

virksomhedens biler ude på vejene. 

MERE END 60 % SAGDE, AT DET HAR EN NEGATIV INDVIRKNING PÅ 
FORRETNINGEN, HVIS DERES TEAMS UDE PÅ VEJENE IKKE ER I STAND 
TIL AT FØLGE DE TILDELTE TIDSPLANER

Moderne organisationer bruger software og 

digitale løsninger til at strømline og forenkle den 

måde, de administrerer medarbejdere i marken 

på. Samtidig med at meddelelser og ordrer kan 

sendes med større tydelighed til chaufføren, kan 

køretøjerne sende automatiske opdateringer 

tilbage til kontoret om ordrestatus og det 

forventede ankomsttidspunkt.

Alt dette hjælper med at skabe en mere 

dynamisk og fleksibel arbejdsgang, samtidig 

med at flådechefen og teamet på kontoret får et 

tydeligere og mere komplet overblik over deres 

flådes præstation ude på vejene.

HVAD KAN MAN GØRE MED DIGITALISERING?  
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FIRE:  
FASTHOLDELSE 
AF KUNDER OG 
UDVIDELSE AF 
FORRETNINGEN

22 %

30 %

8 %

40 %

HVOR NEGATIV ER INDVIRKNINGEN PÅ DIN 
VIRKSOMHED, HVIS PROBLEMET IKKE LØSES, 
ELLER TJENESTEN IKKE LEVERES, VED DET 
FØRSTE BESØG?

Når man arbejder i en konkurrencepræget branche, 

dukker der hele tiden nye virksomheder op, ofte 

med innovative indgangsvinkler, som forbedrer 

kundeoplevelsen. Selvom du er erfaren inden for 

branchen, er du nødt til konstant at overgå dig selv 

for at gøre kunderne tilfredse og sikre, at de ikke 

siver over til konkurrenten. 

På spørgsmålet om, hvilken faktor der har størst 

indflydelse på virksomhedens vækst, svarede 60 % 

af flådecheferne "kvaliteten af den kundeservice, vi 

leverer". 

Og da vi spurgte dem om, hvilken faktor der 

potentielt kunne være den største hæmsko for vækst 

i fremtiden, sagde størstedelen, at de frygtede 

"kundernes vaneændringer". 

Tydeligvis er leveringen af en god service til 

kunderne nøglen til fortsat succes for virksomheden, 

mens en manglende opfyldelse af kundernes 

forventninger udgør en afgørende risiko.

58 % AF DE ADSPURGTE 
VURDERER, AT OMTRENT 
1/3 AF TIDEN NÅR DERES 
CHAUFFØRER IKKE FREM 
TIL DERES DESTINATION 
INDEN DET FORVENTEDE 
ANKOMSTTIDSPUNKT, SOM 
FØRST BLEV OPLYST TIL 
KUNDEN

Takket være digitaliseringen kan trafikken nu 

overvåges og forudsiges med en fremragende 

grad af præcision og tydelighed. Flådechefer 

udnytter dette i deres arbejdsprocesser 

til at beregne mere præcise forventede 

ankomsttidspunkter for kunderne. 

Desuden kan kommunikationen til kunden 

angående uventede ændringer i tidsplanen 

automatiseres, så de altid får opdaterede 

oplysninger på den hurtigste og mest enkle 

måde, hvis der opstår en forsinkelse. På 

den måde fjerner digitalisering mange af 

stressfaktorerne fra hele processen for 

chaufføren, kunden og teamet på kontoret.

HVORDAN KAN DIGITALISERING HJÆLPE? 

Ét indlysende område, hvor kundernes forventninger 

skal administreres intelligent, er det forventede 

ankomsttidspunkt. Ingen bryder sig om at skulle 

vente hele dagen på en levering eller en mekaniker. 

Alligevel vurderer 58 % af de adspurgte, at omtrent 

Meget negativ 
indvirkning
Lidt negativ indvirkning
Ingen negativ 
indvirkning
Ikke relevant

1/3 af tiden når deres chauffører ikke frem til deres 

destination inden det forventede ankomsttidspunkt, 

som først blev oplyst til kunden.



Statistikkerne, som anvendes i denne artikel, 

blev indsamlet via en undersøgelse blandt 1350 

beslutningstagere for bil- og varevognsflåder i 

bestemte brancher, herunder (men ikke begrænset 

til) byggearbejde, ingeniørvirksomhed, føde- og 

drikkevarer, levering, sundhedspleje, hotelbranchen, 

ejendomsmæglere, detailhandel, telekommunikation 

og forsyning. 

Undersøgelsen blev udført i samarbejde med OnePoll 

i Storbritannien, Frankrig, Spanien, Tyskland, Holland, 

Belgien, Italien, USA, Polen, Sverige og Danmark. 

OM 
UNDERSØGELSEN

ANSVARSFRASKRIVELSE: Oplysningerne i Webfleet Solutions 

dokumentation og online er kun til information og er et udtryk 

for vores mening om emnet. De bør ikke betragtes som juridisk 

rådgivning vedrørende emnet. Desuden afspejler informationen 

i disse dokumenter og online muligvis ikke den seneste juridiske 

udvikling. Du bør ikke handle baseret på disse oplysninger uden at 

indhente juridisk rådgivning.


