
SÅ VÄLJER DU RÄTT 
VAGNPARKSHANTERINGS- 
LÖSNING FÖR DITT FÖRETAG



Fantastiska nyheter! Du kan se fram emot 

sänkta kostnader, högre effektivitet och 

gladare förare. Den stora frågan är nu: 

Vilken lösning ska du köpa? 

Om du inte redan vet lite om 

fordonstelematik och vagnparkshantering 

blir det inte så lätt att svara på den frågan. 

Det finns många leverantörer att välja 

mellan och var och en erbjuder en lång 

lista av funktioner och paket. 

Även två företag med liknande 

affärsmodeller kan skilja sig kraftigt 

åt när det gäller vilken lösning för 

vagnparkshantering de behöver. Därför är 

det viktigt att du är noggrann genom hela 

den här processen, så att du får precis det 

system som blir till maximal nytta för just 

ditt företag. 

Den här guiden gör en djupdykning ner 

i processen att navigera marknaden 

och välja rätt lösning för dig. Vi 

diskuterar det bästa sättet att förbereda 

sig inför sökandet. Vi visar dig de 

viktigaste frågorna du behöver ställa till 

leverantörerna avseende funktionalitet, 

IT-krav och service. Och vi visar dig hur du 

fyller i en urvalschecklista, vilket hjälper dig 

att jämföra leverantörers erbjudanden på 

ett tydligt och effektivt sätt. 

HAR DU BESTÄMT DIG FÖR 
ATT INVESTERA I EN LÖSNING 
FÖR VAGNPARKSHANTERING?



    BESTÄM VAD 
DU VILL UPPNÅ

Innan du går vidare är det viktigt att du vet vad 

som har högsta prioritet när det gäller din lösning 

för vagnparkshantering. Lägg tid på att rangordna 

följande fördelar när det gäller hur viktiga de är för 

ditt företag: 

•  Mer eff ektiv planering och kontroll: 

Fordonstelematik ger dig en fullständig och klar 

översikt över var dina förare och fordon är vid varje 

tidpunkt. Du får inblick i hur lång tid de tillbringar 

hos en kund och vem som kan ta ett extra jobb, 

vilket leder till eff ektivare planering. Dessutom kan 

du ge ditt team instruktioner utan att behöva ringa 

dem, så det blir lättare att göra ändringar i planen. 

•  Högre produktivitet: Genom att optimera rutterna 

och undvika trafi kstockningar kan förarna utföra 

fl er jobb eller leverera fl er ordrar på samma tid. 

Driver Terminal gör det även enklare att registrera 

arbetstider och körsträcka vid behov, så att 

föraren kan koncentrera sig på att köra i stället för 

administration. 

•  Lägre kostnader: Bättre körning betyder färre skador, 

mindre underhåll och lägre bränsleförbrukning. 

En lösning för vagnparkshantering ger dig all 

information du behöver om hur dina förare presterar, 

så att du lättare kan vidta åtgärder för att uppmuntra 

till mer ekonomisk körning. Dessutom får förarna 

direkt återkoppling genom sin terminal, med råd 

om att undvika kostsamma åtgärder som onödig 

acceleration och hårda inbromsningar. En lösning 

för vagnparkshantering kan även meddela dig när 

fordonsunderhåll krävs, så att du kan identifi era 

problem innan de blir fel som kan leda till kostsam 

stilleståndstid.

Processen att hitta rätt lösning för vagnparkshantering kan 
delas upp i fem enkla steg. 

DE FEM STEGEN 
FÖR ATT VÄLJA 
EN LÖSNING

1



•  Korrekt informationslagring: Telematik registrerar 

när ett fordon startar och stannar. Det gör det 

enkelt för dig att kontrollera när en förares dag har 

börjat och slutat. Det innebär att informationslagring 

om körtider kan automatiseras, vare sig syftet 

är regelefterlevnad, löneadministration eller 

fakturering. Om lösningen är integrerad med de 

system som används för administration av löner och 

ekonomi, kan den skära ned på pappersarbetet och 

bidra till att enkelt lösa tvister om fakturor, arbetade 

timmar och andra relaterade frågor. 

Tänk även på de medellånga och långsiktiga 

strategiska målen för företaget. Förväntar du dig 

snabb tillväxt de kommande åren? I så fall bör det 

vägas in i den lösning du behöver.  

    INVOLVERA  
DINA KOLLEGOR

Som vi nämnt ovan är en lösning för 

vagnparkshantering inte bara bra för dina förare. Den 

kan gynna avdelningar över hela företaget, från IT 

och finans till HR och många fler. Fundera över vem i 

företaget som kommer att använda någon aspekt av 

lösningen för vagnparkshantering och be om deras 

åsikt i ett tidigt skede. 

Se framför allt till att hålla dina förare, eller en 

representant för förarna, informerade. Det är de som 

kommer att använda systemet dagligen och det är 

viktigt att de förstår fördelarna med det från början. 

Det här är också ett bra tillfälle att lyssna på dem och 

mildra eventuell oro de kan ha kring hur ett sådant 

system kommer att påverka deras säkerhet och 

integritet. 
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    BE LEVERANTÖRER  
OM FÖRSLAG

Nu när du vet vad du vill ha är det dags att börja 

botanisera. Kontakta de leverantörer du har hittat 

antingen online eller genom rekommendationer. 

Berätta vad du är ute efter och be dem sedan att 

lägga fram ett förslag på den lösning som de tycker 

passar dig bäst. 

Det här är inte bara det enklaste sättet att få den 

information du behöver (hellre än att vada genom 

webbsida efter webbsida och broschyr efter 

broschyr). Det ger dig även en god uppfattning om 

hur leverantören är att ha att göra med och hur 

de hanterar kunder. Kom ihåg att det här kommer 

att bli en långvarig relation, så både servicen och 

programvaran behöver tas med i beräkningen.

    GÖR  
DITT VAL

När du väl har ett antal förslag eller anbud kan du 

göra en kortlista. Välj ut ett litet antal och be dem 

att gå in på mer detaljer i sina föreslagna lösningar. 

I de följande tre kapitlen erbjuder vi tips på vad du 

ska fokusera på i det här skedet, inklusive de mest 

relevanta frågorna att ställa om varje huvudområde.

På det här stadiet råder vi dig också att engagera dig 

mer praktiskt. Be om demonstrationer, kontakta de 

företag som leverantören har använt som referenser 

och ta vara på varje tillfälle att få testa systemet. 

När det är gjort är det dags att använda vår 

urvalschecklista (se kapitel 5). Du viktar helt enkelt 

varje fördel baserat på hur värdefull den är för 

företaget och betygsätter sedan förslaget på 

en 10-gradig skala för hur väl det levererar den 

fördelen. Därnäst graderar du kriterierna genom att 

multiplicera viktningsfaktorn med poängen. Genom 

att beräkna den totala poängen för varje förslag bör 

du få en rimlig uppfattning om vilket förslag som bäst 

uppfyller dina krav. 
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   SKISSA PÅ  
AVTALET

När du har fattat ditt beslut har du ett steg kvar: 

diskutera villkor och priser med leverantören. Använd 

ett business case (kostnads-nyttoanalys) till detta. 

Kontrollera ditt business case med leverantören och 

justera vid behov. 

Glöm inte heller att avtala om planering, installation, 

utbildning och service. Du vill ju trots allt se till att det 

nya systemet blir optimalt introducerat och att alla 

kan använda det direkt.

Slutligen ska du skriva in allt i ett avtal, med 

överenskommelser om underhåll, garanti och 

säkerhet. Det är också klokt att komma överens om 

datasekretess genom ett separat behandlingsavtal. 

I detta specificerar du vem som har tillgång till vilka 

data och varför. Den här fasen är avgörande för 

relationen med leverantören. Det är början på ett 

långsiktigt samarbete där personlig uppmärksamhet, 

professionell support och kontinuerliga förbättringar 

är nyckeln till framgång.
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FORDONSSPÅRNING

Varje lösning med fordonsspårning (spårning och 

sökning) hjälper dig att identifi era var dina fordon 

befi nner sig baserat på GPS-koordinater. 

Frågor du bör ställa: 

•  Kan du förutse ankomsttiden för varje fordon och ta 

med trafi ken i beräkningen? 

•  I vilken utsträckning kan du rekonstruera rutterna 

som har körts, inklusive resor som gjordes för länge 

sedan?

•  Hur registreras geografi ska positioner, avverkade 

sträckor och körtider?

ANALYS AV KÖRSTILAR

Eftersom lösningen spårar fordonens positioner vid 

varje tidpunkt kan den identifi era vissa delar av hur 

föraren presterar. Saker som acceleration, bromsning 

och hastighet kan samtliga registreras. 

Frågor du bör ställa: 

•  Vilka data får jag som jag kan mäta mina förares 

prestationer med? 

•  Hur kan jag övervaka bränsleförbrukning genom det 

här systemet? 

•  Kan jag beräkna koldioxidutsläppen? 

•  Hur visas all denna information för mig och mitt 

team? 

För att säkerställa att du gör ett smart val när du går igenom förslag från leverantörer 
behöver du förstå exakt vad kärnfunktionerna faktiskt kommer att leverera. Här är en snabb 
sammanställning av de viktigaste och frågorna som du bör ställa till dina blivande leverantörer.

DISKUTERA 
FUNKTIONER MED 
LEVERANTÖRER 



NAVIGERING

För förarna är det här nog den allra viktigaste biten. 

Noggrann navigering är den huvudsakliga funktionen 

som ditt team drar nytta av på vägarna och gör deras 

jobb lättare och mindre stressigt. 

Frågor du bör ställa: 

•  Hur uppdaterad är kartinformationen? 

•  Hur lätt är den att använda (be om en 

demonstration)? 

•  Tar systemet aktuell trafik med i beräkningen när 

det beräknar rutter? 

•  Anpassas ruttdragningen efter varje fordons 

egenskaper (dvs. tas brohöjder med i beräkningen 

när en rutt skapas för en lastbil)? 

UTBYTA JOBBINFORMATION

Med ett inbyggt telematiksystem kan du 

kommunicera digitalt med dina förare och 

vidarebefordra information, schemalägga jobb, ändra 

scheman med mera. 

Frågor du bör ställa: 

•  Hur går det till att kommunicera med mina förare 

genom det här systemet? 

•  Vilken information kan eller kan inte skickas vidare? 

•  I vilket format tar föraren emot informationen? 

•  Kan jag skräddarsy hur vi kommunicerar efter min 

verksamhet?

•  Kan jag integrera mina befintliga back-end-system?



GEOFENCING

Med geofencing avgränsas ett område digitalt och 

sedan kan du övervaka aktiviteten i det området. 

Exempelvis kan du definiera en zon runt en förares 

destination. När ett av dina fordon kör in i området får 

du ett meddelande. 

Frågor du bör ställa: 

•  Har lösningen stöd för geofencing? 

•  Hur lätt är det att använda (be om en 

demonstration)? 

RAPPORTERING

En av de bästa sakerna med telematik är mängden 

djupgående data den ger dig om din verksamhet. 

Frågor du bör ställa: 

•  Vilka rapporter genereras som standard och vilka 

format kan de ha? 

•  Går det att skriva ut rapporter per fordon (för 

underhåll) eller per anställd (för återkoppling om 

körstil)? 

•  Har systemet dashboards som ger 

realtidsinformation om trender och utveckling? 

•  Kan systemet producera en skatterapport med ett 

noggrant protokoll över resor och körda kilometer 

för skatteadministration? 



HÅRDVARA

Användbarheten i fordonstelematik står och faller 

med kvaliteten på de data som samlas in och överförs 

av hårdvaran. 

Frågor du bör ställa:

•  Hur noggrant registrerar hårdvaran uppgifter som 

kilometer och platser?

•  Hur tillförlitlig är dataanslutningen mellan hårdvaran 

och programvaran?

•  Vad händer med uppgifterna när det inte fi nns 

någon signal?

PROGRAMVARA

Programvaran är det som gör det möjligt för ditt team 

på kontoret att övervaka var fordonen befi nner sig 

och kontrollera alla relevanta data som registreras. 

Den kan antingen vara installerad på dina servrar eller 

lagrad i molnet. De här frågorna gäller i synnerhet det 

senare arrangemanget. 

Frågor du bör ställa: 

•  Hur har aspekter som förvaltning, underhåll 

och uppdateringar hanterats och har det blivit 

certifi erat? 

•  Måste du köpa licenser eller teckna ett 

abonnemang? 

•  Vad är aktuell status för systemets åtkomlighet och 

tillgänglighet? 

Ett bra system för fordonstelematik är en perfekt kombination av hårdvara i fordonet och 
programvara på kontoret. För att det ska fungera rätt behöver det integreras med dina 
befi ntliga programvarusystem. Så vilken information behöver du känna till från företagets IT-
avdelnings perspektiv? 

DISKUTERA 
IT-KRAV MED 
LEVERANTÖRER 



MOBILAPPAR

En molnlösning kan nås via vilken enhet som helst 

med internetanslutning. 

Frågor du bör ställa: 

•  Hur används molnlösningen i praktiken via 

smartphones och surfplattor? 

•  Vilka mobilappar finns tillgängliga för den? 

•  Vilka alternativ finns det för hårdvaran att använda 

externa appar?

•  Vilka alternativ finns det för att ladda ned och 

hantera externa appar? 

•  Hur garanteras datasäkerheten? 

INTEGRERING

Integrering är avgörande för att andra avdelningar, 

t.ex. personal- eller löneavdelningar, ska kunna få 

nytta av alla fördelar. 

Frågor du bör ställa: 

•  Hur lätt är det att integrera programvaran med 

andra system? 

•  Har ni samarbeten med tredjepartssäljare om 

hårdvara och programvara?

INFORMATIONSSÄKERHET OCH 
SEKRETESS

Vi vet alla vad det handlar om. Vi vet hur sårbara 

organisationer kan bli om de använder program som 

inte har skyddats ordentligt.

Frågor du bör ställa: 

•  Hur organiseras åtkomsten till programmen? 

•  Hur säkras överföringen av data mellan 

programvaran i molnet och hårdvaran i fordonen? 

•  Hur skyddas informationen i molnet? 

•  Är leverantören certifierad enligt ISO 27001 för 

datasäkerhet?



DISKUTERA 
DINA 
SERVICEBEHOV MED 
LEVERANTÖRER

KUNSKAP OCH ERFARENHET

Din leverantör kanske kan mycket om telematik, 

men hur mycket vet de om vad du gör? Det är 

värt besväret att ta reda på vilka branschspecifi ka 

kunskaper de har om din verksamhet. 

Frågor du bör ställa: 

•  Vilken erfarenhet har ni av att betjäna kunder i min 

bransch? 

•  Kan du berätta om några av de problem du tror att 

jag kan ha gällande vagnparkshantering? 

•  Har ni referenser från liknande kunder som mig? 

SUPPORT

När systemet är installerat spelar leverantören 

fortfarande en avgörande roll i att hålla igång din 

verksamhet. 

Frågor du bör ställa: 

•  Hur lätt eller svår är installationsprocessen?

•  Vilken support erbjuder ni? 

•  I vilken utsträckning kan jag konfi gurera 

kontorsprogramvaran för min egen verksamhet?

•  Vilka alternativ fi nns det för användarutbildning? 

•  Vilka är de lokala arrangemangen för underhåll och 

förvaltning? 

Valet av lösning handlar om mer än funktioner och egenskaper. Den 
service du får av leverantören är lika viktig.



INNOVATION

Världen rör sig snabbt i dessa tider. Hur väl kommer 

din leverantör att anpassa sig när framtida utveckling 

förändrar vad som är möjligt?

Frågor du bör ställa: 

•  Utvecklar ni era produkter internt? 

•  Hur stor är er årliga forskningsbudget? 

•  Hur ofta tillhandahåller ni uppdateringar och 

uppgraderingar av programvaran? 

•  Har ni en innovationsplan eller lägger ni bara till nya 

funktioner när en kund begär dem? 

•  Hur lätt är det att integrera tredjepartsprogram med 

er lösning? 

KONTINUITET

Det här är ett långsiktigt åtagande för ditt företag. 

Med det i åtanke bör du se till att din leverantör kan 

ge dig den support du behöver långt fram i tiden. 

Frågor du bör ställa: 

•  Hur stor är er kundbas? 

•  Vad är ert ekonomiska resultat och vilka är era 

aktieägare? 

•  Vilken strategi följer ni? 

•  Har ni certifiering (ISO 27001) för att garantera 

hanteringen av informationssäkerhet? 



Urvalskriterier Viktningsfaktor
(1 till 5)

Poäng
(1 till 10)

Betygspoäng
(viktningsfaktor x antal poäng)

Mål

Eff ektivare planering och kontroll

Ökad personaleff ektivitet

Lägre bränsle- och underhållskostnader

Exakta register

Annat, nämligen ...

Funktioner

Fordonsspårning

Analys av körstilar

Navigering

Utbyte av jobbinformation

Geofencing

Rapporter

Annat, nämligen ...

IT-behov

Hårdvara

Programvaruplattform

Mobilappar

Integration

Internetsäkerhet och datasekretess

ISO 27001-certifi ering

Annat, nämligen ...

Leverantör

Kunskap och erfarenhet av marknaden

Lokal support

Innovation och uppdateringar

Plattformens kontinuitet och tillgänglighet

Produktutbudets kvalitet

Tillräckliga referenser

Annat, nämligen ...

Totalt betyg

CHECKLISTA FÖR VAL AV 
VAGNPARKSHANTERINGS- 
LÖSNING


