
5 vanliga myter om fleet management-system 
 

I GPSLogiks dagliga kundkommunikation har vi stött på olika myter om GPS-spårning och fleet 

management-lösningar. Trots att fleet management-system är på uppgång och visar sina operativa 

fördelar, finns det fortfarande många missuppfattningar som påverkar kundernas beslut. I det här 

dokumentet går vi igenom fem av de mest populära myterna och tar itu med dem.  

 

1. Fleet management-system är för dyra  
 

Nej de är inte. Med hänsyn till den hårda konkurrensen inom praktiskt taget alla branscher med 

anknytning till transporter - alla söker efter sätt att öka produktiviteten och minska kostnaderna. Du 

kan inte styra bränslepriserna, men du kan styra bränsleförbrukning (åtminstone i viss utsträckning). 

Fleet management-system som inkluderar GPS-spårning och ruttoptimering kan hjälpa en hel del i 

den här frågan. Verkligheten är att det på lång sikt är mycket dyrare att inte ha ett fleet 

management-system som sätter fokus på kostnader du kan påverka. 

 

2. Små flottor behöver inte ledningssystem  
 

Storleken spelar ingen roll - alla kan dra nytta av att införa ett fleet management-system. Oavsett 

om du har 5, 50, 500 eller fler fordon är fördelarna desamma: man kan följa dem på en karta och 

beräkna effektivare rutter, förbättra kundservicen, enkelt sammanställa rapporter, få varningar etc. 

Det är alltid bra att veta mer och storleken på din flotta ändrar inte på detta faktum. En annan 

missuppfattning är att ett fleet management-system är onödigt eftersom du kan använda din 

mobiltelefon för att hålla dig uppdaterad om var förare är, jobbstatus etc. Jo, först och främst, i vissa 

fall är det helt enkelt mot lagen, för det andra - det är så ineffektivt som det kan bli. Med en fleet 

management-lösning där du kan se alla dina fordon på en karta med ett par klick tillsammans med 

tiotals andra mått hjälper dig att enkelt effektivisera företagets leveranser.  

 

3. Alla fleet management-tjänster är desamma  
 

Det är sant att det finns många alternativ där ute och många av dem är liknande, men de är inte alla 

lika. I alla av dem kanske du kan se var dina fordon är på en karta (förhoppningsvis), men inte alla av 

dem kommer att växa med dig, erbjuda teknisk support efter det att produkten köps, eller anpassa 

sina tjänster för att möta dina behov. En ansedd tjänsteleverantör kommer att ge dig alla dessa 

fördelar.  

  



4. Fleet management-system invaderar de anställdas privatliv 
 

Detta är ett av de vanligaste problem som många av våra kunder har. Saken är den, 

vagnparksförvaltare måste förklara för sina förare varför ett sådant system införs, och att det 

huvudsakliga målet är effektivitet. Bortsett från detta, fleet management-system bidrar också till att 

förbättra säkerheten för förarna eftersom de inte längre behöver använda en mobiltelefon för att 

informera chefer om leveranser, stopp etc. förutom att deras lastbilar är mer skyddade från stöld. 

Varje fleet management-system fungerar också som en kontroll av utfört arbete.  

 

5. Implementering och lärande tar för mycket tid  
 

Här på GPSLogik försöker vi alltid att förenkla våra system så att de kan installeras och användas av 

vem som helst utan problem. Det är också viktigt att kontrollera om systemen erbjuder en mobil 

app, så att all information finns tillgänglig när du inte är på kontoret. Och generellt sett - alla fleet 

management-system är tänkta att spara tid, så du bör inte oroa dig för denna myt alls.  

 

Så här är det, vi har gått igenom de fem vanligaste myterna om fleet management-system. 

Missuppfattningar bör inte påverka utvecklingen av något och det är viktigt att ta itu med dem för 

att nå positiva förändringar. Om du är intresserad av att införa ett fleet management-system i din 

verksamhet, kontakta oss. 
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