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A B
Elektroniska körjournaler 
idag och i framtiden

TEMA ELEKTRONISKA KÖRJOURNALER

AUTOMATION, FÖRARBETEENDEN, GEOFENCING OCH KLIMATAVTRYCK. ÖPPNA API:ER OCH 

INTEGRATION MED ANDRA TJÄNSTER. ÄR DET NÅGON FÖRETEELSE SOM KOMMIT ATT 

BLI SYNONYM MED DIGITALISERINGEN AV HANTVERKSBRANSCHEN SÅ ÄR DET VÄL JUST 

ELEKTRONISKA KÖRJOURNALER. MEN HUR STOR DEL AV ALLA DE  DÄR SMARTA TJÄNSTERNA 

BEHÖVER VI EGENTLIGEN, OCH VAD ÄR I SÅ FALL VÄRT ATT LÄGGA PENGARNA PÅ?  

AV: DAVID LILJEFORS

TILLFRÅN

Tema Elektroniska körjournaler_DMH3-21-2.indd   32Tema Elektroniska körjournaler_DMH3-21-2.indd   32 2021-03-16   15:372021-03-16   15:37

Rectangle

Rectangle



TEMA ELEKTRONISKA KÖRJOURNALER

33

F
ör den som ger sig ut 
på nätet, eller till någon 
slags återförsäljare (med 
munskydd på givetvis), 

för att informera sig om utbudet 
av elektroniska körjournaler anno 
2021 är det sannerligen inte lätt att 
föreställa sig att det fram tills slutet 
av 90-talet egentligen saknades 
alternativ till handskrivna lappar 
och de där böckerna som bensin-
stationerna tillhandahöll för de som 
bemödade sig att dokumentera sina 
körningar. 

MEN INNAN VI går in på exakt vad 
som hänt sedan Dr Bombay och 
Offspring låg på listorna, låt oss 
först titta närmare på exakt vad en 
elektronisk körjournal är, hur den 
fungerar och vad man får och inte 
får använda den till. 

En vanlig missuppfattning är att 
det är lag på att använda elektro-
niska körjournaler. Det är det inte. 
Däremot: Vill du kunna dra av dina 
utgifter för resor i tjänsten behöver 
du kunna verifiera hur och när du 
förflyttat dig. 

Det finns heller inte några la-
gar som reglerar exakt hur dessa 
verifikationer ska se ut. Begreppet 
”körjournal” är egentligen inget 

mer än Skatteverkets vedertagna 
samlingsbegrepp på de loggfiler och 
verifikationer som de anser ska fin-
nas med vid en kontroll. Så här ser 
den listan ut:  

➔➔ Mätarställning vid årets början.

➔➔ Datum och mätarställning vid 
 resans start, samt start för resan. 

➔➔ Ärende samt vilka platser, företag 
och kontaktpersoner du besökt. 

➔➔ Antal avverkade kilometrar.

➔➔ Datum och mätarställning vid 
 resans slut, samt slutmål för resan.

➔➔ Mätarställning vid årets slut.

Skatteverket har också varit hygg-
liga nog att lista tre typfall där en 
körjournal bör användas: 

➔➔ För att visa att din tjänstebil inte 

har använts privat mer än ringa om-

fattning. Med ”ringa omfattning” 

menar Skatteverket högst tio tillfällen 

och en sammanlagd körsträcka på 

högst 100 mil.

➔➔ För att beräkna drivmedelsför-

mån genom proportionering av driv-

medelsutgiften mellan privat- och 

tjänstekörning. Översättning: Kan du 

inte verifiera hur mycket du har kört i 

tjänsten så kommer du att beskattas 

för allt drivmedel.

➔➔ För att visa att tjänstekörningen 

med bilen är ”omfattande”. Kör du 

minst 3 000 mil i tjänsten under ka-

lenderåret kan bilförmånsvärdet sät-

tas ned till 75 procent.

Att det tekniskt sett inte är lag på att 
använda körjournal betyder dock inte 
att du inte kan råka illa ut om Skatte-
verket knackar på vindrutan, åtmins-
tone ekonomiskt sett. 

I de flesta juridiska sammanhang är 
praxis att den tilltalade är att betrakta 
som oskyldig tills motsatsen är bevi-
sad. Vid skatterevision av servicebilar 
gäller däremot bevisbörda. 

Med andra ord: Om Skatteverket 
misstänker att du använt din servi-
cebil mer än tillåtet, och du inte kan 
bevisa motsatsen, kan du räkna med 
en kännbar upptaxering – i värsta fall 
även retroaktivt eftersom Skattever-
ket har befogenhet att kolla körning-
ar upp till fem år tillbaka i tiden. 

Svenska Minifinders elektroniska   
körjournal fungerar i över 190 länder

”Skatteverket har 
befogenhet att 
kolla körningarna 
upp till fem år till-
baka i tiden”
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Det finns många exempel där före-
tagare påförts skattetillägg på tiotu-
sentals kronor – pengar som normalt 
ska vara inne inom 30 dagar.

2016 upptaxerades en anställd i 
byggbranschen 59 000 kr efter att 
ha disponerat arbetsgivarens bil och 
sedan inte kunnat bevisa hur den 
använts. 

I ett annat fall från 2017 ålades en 
entreprenör i byggbranschen att be-
tala nästan 110 000 kr i bilförmåner, 
eftersom körjournalen inte vara kom-
plett och saknade vissa rader. 

KONKRET MISSTANKE
En fråga som ofta kommer på tal 
då man pratar om elektroniska 
körjournaler är vilka rättigheter en 
arbetsgivare egentligen har att spåra 
sina anställda med hjälp av positio-
neringssystem? Ett annat sätt att 
uttrycka det: Får arbetsgivaren spio-
nera på de anställda?

Enligt datainspektionen är det tillå-
tet att använda positioneringssystem 
för elektroniska körjournaler. Däre-
mot får körjournaler inte användas 
för att ”rutinmässigt” kontrollera hur 
den anställde arbetar. Undantaget är 

om det finns en konkret misstanke 
om att den anställde ”allvarligt miss-
brukar arbetsgivarens förtroende”, 
till exempel genom att fuska med 
tidsredovisningen.

36 000 KUNDER
För att kunna göra oss en bra bild 
av vad som finns på marknaden i 
dagsläget, och för att i någon mån 
undvika att jämföra äpplen med pä-
ron, har vi pratat med fyra av de just 
nu mest progressiva tillverkarna av 
elektroniska körjournaler.  

Med 36 000 kunder, varav hälften 
svenska, är norska ABAX Nordens 
största leverantör av elektroniska 
körjournaler. 

Körjournalens hårdvara, sändaren, 
kopplas till bilens batteri och är enkel 
att installera, och ABAX rekommenda-
tion är att den monteras med fri sikt 
mot himlen, men vid behov kan den 
även placeras dolt, så länge du undvi-
ker att montera den under tjock plåt. 

Utöver körjournal erbjuder ABAX 
även batteridrivna trackers för spår-
ning av utrustning och verktyg. Den 
senaste generationen av dessa track-
ers (ABAX MINI2) väger 25 gram och 
har en batteritid på upp till sex år. 

På mjukvarusidan finns en app för 
förare och en app för systemets admi-
nistratör – plus en rad smarta tjänster. 
Med ABAX Förarbeteende kan du till 
exempel mäta tomgångskörning och 
inbromsning, och dessutom kommer 
den med konkreta tips på hur kör-
ningen kan förbättras. 

Sedan 2019, då ABAX annonse-
rade ett internationellt samarbete 
med svenska mjukvaruutvecklaren 
Hantverksdata, har ABAX kunder 
även tillgång till projektstyrning på 
samma plattform som den elektro-
niska körjournalen.

Med optimal användning av dessa 
tjänster ska det enligt ABAX vara 
möjligt att kapa bilkostnaderna med 
upp till 18,5 procent. 

”I Norge kallas 
Big data the new 
oil. Det säger en 
hel del”

Hur såg tomgångskörningen ut idag? Statistik för förarbeteende och karta med 
översikt av fordonsflotta från ABAX elektroniska körjournal.  
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Till skillnad mot många kon-
kurrenter har ABAX inga fasta 
kostnader, utan tillämpar en ren 
abonnemangsmodell där du betalar 
månadsvis för de tjänster du använ-
der. Med andra ord betalar du inget 
för systemets hårdvara. 

– Våra elektroniska körjournaler 
använder vårt eget IOT-

nätverk för att spåra 
fordon, verktyg 
och maskiner, 
säger Per Chris-
tian Andersen på 

ABAX. Det gör att 
du direkt kan få en 
bild av var en viss 
bil befinner sig, och 
hur den bilen så ef-

fektivt som möjligt kan ta sig från A 
till B. Men det är bara början. Vet du 
till exempel att du kommer att behöva 
ett visst verktyg under morgondagen 
så kan du be en bil som befinner sig 
i närheten att hämta upp det och ta 
med det till kontoret, eller till den ar-
betsplats där det behövs. 

– I Norge kallas Big data ”the new 
oil”, säger Per Christi-

ans kollega Björn 
Brustad. Det säger 
en hel del om hur 
viktigt det är att 
kunna använda 

den här informa-
tionen så effektivt 
som möjligt. Och 
där är just integra-

tionen en viktig del. Det handlar om 
att du som användare på ett enkelt 
sätt ska kunna göra dig en bättre 
bild av verksamheten och skaffa dig 
bättre beslutsunderlag. Utan att be-
höva logga in på flera ställen. Idén 
är att man ska behöva spendera 
minimalt med tid på administration, 
men samtidigt få ut så mycket som 
möjligt av systemet. 

Behöver vi egentligen hårdvara för 
körjournaler idag?

– Det är en vanlig fråga vi får. Kan 
jag inte bara använda Google Maps? 
För det första förutsätter det ju att de 

anställda använder sin egen telefon. 
Och då kommer alltid den mänskliga 
faktorn in. Telefonen behöver vara 
aktiv och påslagen. du behöver logga 
resorna korrekt. Den här typen av 
tjänster har inte heller samma pre-
cision, kvalitetssäkring och lagring 
av data. 

TVÅ MOBILA ORDERSYSTEM
ABAX landsmän Devinco har ut-
vecklat elektroniska körjournaler 
med fokus på automatik sedan 2008. 

Devincos körjournal ViaTracks 
lagrar alla körningar automatiskt 
och gör all dokumentation lättill-
gänglig för den anställde och före-
taget. 

Devincos hårdvara är en fyrkantig 
liten box som installeras på runt 
10 minuter och kan placeras i stort 
sett var som helst i fordonet för att 
sedan anslutas till bilens batteri. En 
populär placering är vid vindrutan 
till vänster. 

När det kommer till mjukvara och 
tjänster har Devinco två separata, mo-
bila ordersystem: SpeedyCraft som 
är speciellt framtaget för hantverkare 
som rörläggare och elektriker och 
Mobile Worker som är utvecklat för 
bygg- och anläggningsbranschen. 

Båda dessa ordersystem kan enkelt 
integreras med körjournalen. 

Med ett enkelt tryck kan data som 
körda kilometer, tid på arbetsplatsen 
och tullavgifter överföras direkt till 
arbetsordern och vidare till ekono-
misystemet. 

Ordersystemet skickar därefter i 
sin tur projektnummer och titlar på 
arbetsordern tillbaka till körjour-
nalen så att du inte behöver fylla i 
ärendet på varje resa. 

Som kund hos Devinco betalar 
du per fordon, och väljer själv be-
talningsmodell. Det är till exempel 
möjligt att betala för hårdvaran, och 

därefter få en lägre månadskostnad. 
Eller så kan man teckna ett abonne-
mang på tre år och få hårdvaran på 
köpet enligt samma princip som ett 
telefonabonnemang. 

Med ViaTracks kan du också sätta 
upp intressepunkter som visar hur 
ofta du är på vissa platser. 

– Har du tio bilar som varit hos 
en viss bygghandlare 20 gånger 

Den senaste versionen av ABAX spårsändare MINI2 har ett batteri  

med en livslängd på upp till 6 år. 

”Många kunder är 
väldigt intresserade 
av funktionerna”

Per Christian 

Andersen, ABAX

Björn Brustad, ABAX

Tema Elektroniska körjournaler_DMH3-21-2.indd   36Tema Elektroniska körjournaler_DMH3-21-2.indd   36 2021-03-16   15:372021-03-16   15:37

Rectangle



TEMA ELEKTRONISKA KÖRJOURNALER

37

under samma vecka så finns det säkert möjlighet att 
optimera inköpen och istället tillbringa mer fakturer-
bar tid ute hos kunderna, säger Ole Jørgen Ørsnes, 
produktchef för Devinco. Användes 15 timmar på att 
köpa in material under veckan? Kan vi reducera det 
till 10 timmar nästa vecka?

Sedan cirka tre år har Devinco precis som ABAX 
även spårning av utrustning i samma system. Unikt 
för Devincos spårsändare/tracker är dock dess storlek 
och vikt. Den väger nämligen bara 4 gram, och har 
trots det ett batteri med en livslängd på upp till 12 år, 
det vill säga längre än den beräknade livslängden för 
många verktyg och maskiner. 

Några kompletterande frågor till Ole Jørgen som 
avslutning. 

Vilka kunder har mest nytta av en elektronisk kör-
journal? 

– Ett företag som har ett antal bilar, och kan använ-
da statistik för hur bilarna rör sig. Har du till exempel 
20 bilar och ser på statistiken att fem av dem bara 
rullar 5 000 km/år. Behöver du då verkligen de fordo-
nen? Antagligen skulle man spara en hel del pengar 
på att göra sig av med dem. 

Hur pass många av era kunder använder tekniken 
och tjänsterna fullt ut?

– Det är väldigt olika. Många kunder är väldigt in-
tresserade av funktionerna och använder rapporter och 
statistik, medan andra mest låter körjournaler ligga och 
ticka. Vi jobbar hela tiden med att ta fram ny teknik 
och nya tjänster som kan integreras i körjournalen. 

Slitstyrka
Vi gör arbetskläder för företag som ställer höga 

krav på plaggens funktion, kvalitet och slitstyrka. 

DURABILITY AT WORK SINCE 1975

Ole Jørgen Ørsnes, produktchef på Devinco, med Devincos 

spårsändare som endast väger 4 gram.   
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ID06-IDENTIFIERING
Unikt för svenska AddMobile är att 
körjournalen kommer med förar-
identifiering med hjälp av ID06-kort 
eller tagg, en smidig lösning för 
fordon som används av fler än en 
förare. 

AddMobile erbjuder två hu-
vudsakliga typer av hårdvara: en 
plug-and-play lösning med en liten 
GPS-dosa som kopplas till bilens 
OBD-uttag, lämplig för kunder med 
förmånsbilar, samt en enhet för fast 
installation som monteras i kupén 
och kopplas direkt till bilens bat-
teri. Den fasta modellen kan även 
fungera för spårning vid stöld av 
fordonet eftersom den till viss mån 
går att dölja.

Vill du inte ombesörja installatio-
nen själv, vilket är fullt möjligt, kostar 
det normalt omkring 500 kr per for-
don på verkstaden. 

– Som ackrediterad ID06 Partner 
är vi den enda leverantören på den 
svenska marknaden med rättighe-
ter att läsa ut namnet på föraren di-
rekt från ID06-kortet, säger Andrew 

Chamberlain på Add-
Mobile. Det innebär 

att man aldrig be-
höver registrera 
personer som 
förare. I princip 

kan vem som 
helst som har ett 
ID06-kort låna en 
bil och identifiera 
sig med ID06, så 

blir den personen automatiskt re-
gistrerad som förare för resan. Det 
är till exempel väldigt populärt hos 
företag som har bilpool eller andra 
upplägg där man inte har sin egen 
bil, utan får ta den som är ledig för 
stunden.

Hur pass bra är egentligen bran-
schen på att använda den här 
typen av system?

– Det går snabbt framåt. Saken 
med elektroniska körjournaler är att 
de sköter sig ganska mycket själva. 
På så sätt är det kanske lite lättare 

att få ut dem jämfört med andra 
digitala produkter. Startsträckan 
är kortare. Sedan beror det såklart 
på vilken ambitionsnivå man har 
som användare. Vill du bara an-
vända systemet som en körjournal 
för att möta Skatteverkets krav är 
det väldigt enkelt. Det är i princip 
plug-and-play. Men vill du använda 
systemet fullt ut finns det närmast 
oändliga möjligheter. 

Några funktioner du framför allt 
skulle vilja lyfta fram?

– En stor vinning är till exempel 
att det är möjligt att ha projekthan-
teringen i samma plattform, och 
du loggar in i samma system som 
för körjournalen. Som förare kan 
du enkelt välja att koppla resan till 
ett aktuellt projekt, och dessutom 
få kostnadsuppföljning, status för 
projektet. Det inkluderar också 
vägtullar och trängselskatt. Det 
blir en helhet helt enkelt. Vi ser 
också att till exempel många hant-
verkare, elektriker och VVS:are 
uppskattar att få konkreta uppgif-
ter om kostnader för en specifik 

sträcka, så att de inte behöver 
använda schablonavgifter och 
framkörningsavgifter, utan kan fak-
turera den faktiska sträckan. 

Generella råd när det kommer till 
elektroniska körjournaler?

– Att fundera hela vägen. Du 
kanske inte behöver tjänster som 
projekt- och verktygshantering 
idag. Men det är viktigt att man 
har med det i planen, och väljer en 
leverantör som du kan växa till-
sammans med. Har du ett företag 
med personal så är det också vik-
tigt att man bemöter dem på rätt 

Andrew Chamberlain, 

AddMobile.

Unikt för AddMobiles elektroniska körjournal 

är att systemet erbjuder föraridentifiering med 

hjälp av ID06-kort eller tagg.
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sätt och kommunicerar att det här 
med elektroniska körjournaler inte 
handlar om någon form av övervak-
ning. Det är ett verktyg som är till 
för att underlätta för både föraren 
och företaget. 

FLEET MANAGEMENT
Svenska Minifinders elektroniska  
körjournal fungerar i över 190 län-
der. Systemet består av spårsän-
daren Zepto, spårningssystemet 
Go och en tillhörande app – ett 

paket som ger dig en 
mycket exakt och 

till stora delar 
helt automatisk 
körjournal och 
minimerar det 

manuella arbetet.
Minifinders 

hårdvara kopp-
las, precis som 
AddMobiles 

dito, direkt till bilens diagnostikut-
tag. Alternativt kan den kopplas 
till fordonet med hjälp av en OBD-
strömadapter.

– Hos Minifinder köper du hård-
varan och betalar sedan för själva 
tjänsten. Det finns inga tilläggstjäns-
ter eller nivåer. Med andra ord: Det 
finns en tjänst som man betalar för, 
och där ingår allting. 

– Minifinder är en kombination 
av en hårdvara, ett system och en 
tjänst, säger Marco Kukuruzovic på 
Minifinder. För varje ny resa som 
skrivs finns all information som 
Skatteverket efterfrågar prydligt 
ordnad så att man i efterhand kan 
sammanställa och exportera dem i 
rapporter. Som användare kan du 
också lägga till kommentarer för 

varje resa. Allt som allt spar det 
här såklart väldigt mycket tid. Vi 
har räknat på att det handlar om en 
tidsbesparing på 15–30 min per dag 
för varje användare jämfört med 
manuella körjournaler. 

Till skillnad från många av 
konkurrenterna så är Minifinders 
system också godkänt av Svenska 
stöldskyddsföreningen, och när det 
kommer till just stöldskydd finns 
flera rapport- och varningssystem 

Plåtslageriet 
Henrik Unosson, Falkenbergs 
Plåtslageri

FALKENBERGS PLÅTSLAGERI grun-

dades redan 1966 och utför alla slags 

plåtslageriarbeten åt företag, industri-

er, byggmästare och privatpersoner i 

Falkenberg med omnejd.  

I dagsläget har företaget ett 30-tal 

anställda, fördelat på ungefär två tred-

jedelar plåtslagare och resten ventare 

som tillsammans nyttjar omkring 25 

stycken servicebilar. För att hålla ord-

ning på körningarna använder man 

AddMobiles elektroniska körjournal, 

som också är kopplad till AddMobiles 

tidrapporteringssystem. 

– Vi skaffade AddMobiles tidrap-

porteringssystem för omkring tio år 

sedan. Den digitala körjournalen har 

vi haft i ungefär fem år, säger Henrik 

Unosson, vd för Falkenbergs Plåt-

slageri. Innan dess hade vi faktiskt 

ingen körjournal. Hos oss parkeras 

bilarna på ett inhägnat område när 

man jobbat klart, och används nor-

malt inte utanför arbetstid. Numera 

har vi dock anställt två killar som be-

höver ta med sig bilarna hem. 

Sedan den 

elektroniska 

körjournalen 

installerats i 

företagets bilar 

har Falkenbergs 

Plåtslageri också fyllt 

på med tilläggstjänster: ID06 till ex-

empel, samt automatisk överföring av 

tider till löneprogrammet. Däremot så 

används inte verktygsspårning. 

– AddMobiles lösning är ju väldigt 

bra på det sättet, fortsätter Henrik. 

Det är en väldigt flexibel plattform 

där det är lätt att lägga till tjänster 

vid behov. 

Hur har det fungerat att implemen-

tera och använda systemet? Några 

digitala trösklar att tala om?

– Över lag tycker jag AddMobiles 

system är väldigt användarvänligt, vil-

ket är jätteviktigt eftersom vi har både 

äldre och yngre folk på företaget, där 

nivåerna på datavana skiljer sig åt 

väldigt mycket. Själva körjournalsbiten 

sköter mer eller mindre sig själv. Det 

enda medarbetarna egentligen be-

höver göra är att ange i appen om de 

använder bilen utanför arbetet. ✖

Minifinders elektroniska körjournal bygger på ett system bestående av spårsändaren 

Zepto, spårningssystemet Go och Minifinders tillhörande app. 

”Vi har räknat på 
att det handlar om 
en tidsbesparing 
på 15–30 min 
per dag för varje 
användare”

Marco Kukuruzovic, 

Partner Account 

Manager, Minifinder.
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att ställa in i via Minifinders fleet 
management-system. Det kan till 
exempel vara att systemet skickar en 
notis eller ett mail om bilen lämnar 
ett avgränsat område, eller om bilen 
rör sig utanför arbetstid. 

– Vet man om att ett fordon är 
stulet, eller om man får notiser att 
bilen lämnat det geofence man 
satt upp eller liknande så kan man 
snabbt kontakta polisen, säger 
Marco. Och när det finns en posi-
tion att utgå ifrån så är chansen 
betydligt större att polisen rycker 
ut och förhoppningsvis kan be-
slagta bilen innan den eventuellt 
lämnar landets gränser. Då är 
chansen att få tillbaka den som be-
kant väldigt liten. 

Andra varningar/rapporter som 
går att ställa in är till exempel om 
fordonet överskrider angiven hastig-
het eller om sändaren av olika an-
ledningar inte varit online på en viss 
tid, exempelvis på grund av något 
tekniskt fel eller skadegörelse. 

Vad är det viktigast att tänka på 
för den som funderar på att skaffa 
elektronisk körjournal?

– Att testa. På Minifinder erbjuds 
till exempel kostnadsfria demos 
för alla våra tjänster så att man kan 
pröva på dem 

innan man bestämmer sig. När man 
gett det en chans så inser det flesta 
rätt snart att det är betydligt enk-
lare än man trott. Sedan hjälper vi 
såklart också gärna till under resans 
gång. Vi är väldigt kundorienterade 
på det sättet. 

Byggnadsbered-
ningföretaget 
Anders Andersson 
VOID Demolition

BORLÄNGE-BASERADE VOID Demoli-

tion, som också har kontor i Upplands 

Väsby norr om Stockholm, jobbar se-

dan 2008 med rivning och håltagning 

åt bygg- och industriföretag i hela Mel-

lansverige. Bland kunderna kan nämnas 

PEAB, NCC, Erlandsson Bygg, Skanska 

och Stora Enso. Förutom traditionell 

rivning/håltagning ägnar sig företaget 

åt diverse specialentreprenader, något 

som med tiden har kommit att bli lite 

av företagets signum. Det hittills största 

projektet är byggnationen av världens 

största pappersmaskin (PM12) på 

Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge.

I dagsläget har VOID Demolition ett 

30-tal anställda och en fordonsflotta 

på cirka 20 bilar. Sedan 3–4 år tillbaka 

använder man ABAX digitala körjournal 

med tilläggstjänsten verktygsspårning 

via ABAX spårsändare ABAX Mini. 

– Det jag gillar med 

ABAX lösning är att 

vi hela tiden har full 

koll på bilarna, säger 

Anders Andersson, vd 

på VOID Demolition. Alla 

resor registreras automa-

tiskt och allting bara tickar på. Behöver 

jag en maskin eller ett visst verktyg är 

det bara att gå in och söka i systemet 

och se var det befinner sig. Tidigare när 

hanteringen sköttes med papper och 

penna fick man tjata in uppgifterna om 

körda sträckor, och behövde man ett 

visst verktyg var det bara att ringa runt 

och leta efter det. Allt som allt tog det 

extremt mycket tid i anspråk. 

Använder ni data från körjournalen 

för att optimera ert arbetssätt och hur 

ni använder bilar och utrustning?

– Nej, egentligen inte. Jag är medve-

ten om att det finns funktioner där man 

kan titta mer specifikt på till exempel 

körbeteende och använda statistik från 

rapporter för att korta LED-tider och 

spara bränsle. Generellt tycker jag det 

är jättebra att det kommer nya sätt att 

använda de här tjänsterna, men idag är 

det inget vi använder. 

Har det hänt att ni blivit av med ut-

rustning, och sedan kunnat spåra den 

med hjälp av verktygsspårningen?  

– Oja, det har hänt. I Stockholm har 

vi till exempel haft inbrott i bilar där ut-

rustning försvunnit, och sedan kunnat 

spåra grejerna via ABAX Mini-puckarna 

och rapporterat deras position till po-

lisen. Vid ett tillfälle fick vi tillbaka en 

slagborrmaskin som en tidigare an-

ställd hade stulit med sig. Vi kunde se 

hur den förflyttade sig i Stockholm på 

platser där vi inte arbetade vid det till-

fället. Efter att vi kontaktat polisen åkte 

de dit och kunde ta killen med maski-

nen i handen. Tyvärr så är intresset för 

den här typen av stölder inte jättestort 

hos polisen. Vid ett annat tillfälle blev vi 

av med en robot. Trots att jag rappor-

terade var den befann sig till polisen så 

åkte de inte dit. När jag rapporterade 

det till försäkringsbolaget så åkte däre-

mot deras folk dit direkt. ✖

Med Minifinders körjournal kan du skapa 

notiser för till exempel områdeslarm (geo-

fencing) eller tidsbegränsningar?  
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DECK 

PRO
®

JUSTERBART VERKTYG 
PASSAR ALLA TRALLBREDDER*

Nya Deck Pro® verktyget för dolt trallmontage har en unik justeringsfunktion 
som gör det enkelt att anpassa till alla brädor *från 85 mm upp till 150 mm i bredd. 

PAY-PER-USE FÖRSÄKRINGAR 
OCH SMART PARKERING
När det kommer till framtiden för 
elektroniska körjournaler återvänder 
vi till tillverkarna som ger oss sina 
bästa spaningar. 

– Jag tror vi kommer att få se allt 
mer integration där fler kopplar upp 
sig mot ett ekosystem och sedan 
delar data, säger Per Christian An-
dersen på ABAX. Till dessa system 
kommer även AI att kopplas, och allt 
mer kommer att var automatiserat. 

Ett specifikt exempel på integra-
tion som kommer att bli vanligare, 
menar Per Christian, är leasing och 
försäkringar, 

– Vi har till exempel ett samarbete 
med ett brittiskt försäkringsbolag 
som använder en ”pay per use”-
modell som tar hänsyn till bruk 
av bilen. Används inte bilen, utan 
står stilla på företagets område, så 
betalar du inte försäkring för den 
bilen under den perioden den inte 
används. Och en sådan ”pay per 

use”-lösning kräver ju tillgång till 
information om hur bilarna rör sig. 
De mest framgångsrika företagen är 
de som kommer att kunna använda 
positioneringsteknik i så många 
branscher som möjligt.

Per Christian nämner även håll-
barhet och klimatfrågor som viktiga 
faktorer.  

– England har redan strikta utsläpp-
skrav. Det kommer med stor säkerhet 
även Sverige att ha inom kort. Företag 
kommer att behöva räkna på hur de 
kan få ned sin förbrukning, och med 
vilka metoder. Där kommer positione-
ringsteknik att vara ett viktigt verktyg. 

Som avslutning nämner Per Chris-
tian ett exempel. 

– En vän till mig som driver ett 
företag som bygger infrastruktur till 
järnvägar hade tidigare 20 bilar som 
gick in och ut från olika arbetsplat-
ser. Genom att använda positione-
ringsdata och optimera bilarnas rut-
ter kunde han klara sig på 15 bilar. 
Det betydde inte bara att han kunde 

minska företagets utsläpp, utan ock-
så leasingkostnaderna med omkring 
200 000 per år.

– Ska man överleva i den här bran-
schen så måste du kunna erbjuda 
ny teknologi och nya tjänster, säger 
Ole Jørgen Ørsnes på Devinco. En 
körjournal måste vara någonting 
mer än ett verktyg som enbart re-

gistrerar position, för det gör alla 
system. Det vi gjort i Norge i många 
år är att integrera körjournalen med 
ordersystem. Om du är ute på ett 
projekt så registrerar du timmar, 
dokumentation och så vidare som 
vanligt, medan informationen från 
körjournalen automatiskt kopplas 

”Står bilen stilla på 
företagets område 
så betalar du inte 
försäkring för den 
perioden”
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till det aktuella projektet. Är du till 
exempel elektriker och åker ut till en 
kund och tar bilder eller dokumente-
rar arbetet på annat sätt? Ja, då ham-
nar informationen från körjournalen 
automatiskt i samma projektmapp. 
Du kan se exakt hur mycket du kört, 
och sedan använda det som underlag 
när du fakturerar kunden. Generellt är 
det ytterst viktigt att så mycket sker 
automatiskt som möjligt. Hantverkare 
vill inte, och ska inte, lägga tiden på 
administration. 

– Trenden är tydlig. Företag vill 
idag ha så få inloggningar, och så 
få leverantörer av IT-system som 
möjligt, säger Andrew Chamberlain 
på AddMobile. Det är bara att kolla 
på dagens telefoner. Det är i princip 

omöjligt att ha notiser påslagna på 
alla appar, för då plingar det mer el-
ler mindre konstant. Genrellt tror jag 
på mer integration. Tittar man på 
körjournaler så är kanske en sak som 
parkering, med aktörer som EasyPark 
och Parkster nästa grej att integreras. 
Att din GPS känner av när du kom-
mer till en parkeringsplats, och när 
du åker därifrån. Och att parkerings-
avgiften sedan automatiskt bakas in i 
någon faktura. 

– Själva grundtekniken med GPS 
lär vara den samma, avslutar Marco 
Kukuruzovic, Minifinder. Det jag 
tror kommer mer i framtiden är det 
här med körbeteende och hur man 
kan utnyttja det på bäst sätt. Det 
lilla manuella arbetet som finns kvar 
idag, kommer med hjälp av bättre 
utvecklade tjänster och AI att vara 
automatiserat i framtiden. Körjour-
nalen kommer att kunna lära sig av 
körbeteendet och anpassa sig auto-
matiskt efter det. ✖

5 andra elektro-
niska körjournaler 

INFOBRICK

Infobric Ease Fleet (före detta TelliQ) 

är ett modernt och anpassningsbart 

Fleet Management-system, speciellt 

framtaget för den svenska marknaden 

som installeras via bilens OBD-uttag. 

Tjänsten lanserades redan 2006 och 

används idag av tiotusentals kunder. 

Systemet är helt modulärt och bygger 

på premissen att man bara betalar för 

det man använder. 

JIRICOM 

Smålands stolthet Jiricom, som en-

ligt uppgift var först i världen med 

att erbjuda körjournal och förariden-

tifiering i samma enhet, erbjuder ett 

modernt system baserat på smart 

IoT-teknik – som till skillnad mot 

många konkurrenter även varnar 

för farkameror. Välj mellan att köpa 

systemet eller hyra det månadsvis på 

abbonemangsbasis.

FLEETCOMPLETE

Med 600 000 användare worldwide 

är FleetComplete en av de större 

aktörerna. Utöver den elektroniska 

körjournalen erbjuder man tjänster 

som fordonskontroll, milersättning 

och utrustningskontroll. Hårdvaran 

installeras på bilens batteri, och som 

användare betalar du per månad 

utan bindningstid. 

RINGUP

RingUp erbjuder en elektronisk kör-

journal som installeras på bilens i bi-

lens OBD-uttag och erbjuder en rad 

smarta funktioner som ECO-driving, 

geofencing och fri GSM-täckning i 36 

europeiska länder. Fri support och 

ingen bindningstid. 

NORTHTRACKER 

Svenska NorthTrackers elektroniska 

körjournal erbjuder ett system där 

hårdvaran kopplas upp mot bilens 

OBD-uttag och erbjuder en rad 

smarta funktioner som föraridenti-

fiering, stöldskydd, geofencing och 

personlig GPS-spårsändare.

”Parkering, med 
aktörer som Easy-
Park och Parkster 
kan vara nästa grej 
att integreras”
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