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Telematiken har utvecklats i en rasande fart sedan 

1960-talet. Idag tar vi kanske för givet att kunna 

skicka vår position till varandra med en enkel 

mobiltelefon, eller att en elektronisk enhet kan visa 

oss vägen från dörr till dörr om vi behöver det. 

Nu när du kan kolla bensinpriserna på de närmsta 

bensinstationerna med hjälp av bilens egen Wi-Fi-

hotspot är det svårt att tänka sig att man använde 

papperskartor för bara femton år sedan.

Det som började med utvecklingen av ett 

grundläggande satellitbaserat system, Global 

Positioning System, har utvecklats till ett brett, 

sofistikerat spektrum som omfattar många 

sammanbundna fält, från vägsäkerhet och 

transport till telekommunikation med mera. 

Telematik har utan tvekan blivit en oumbärlig del i 

våra vardagsliv. I den här korta sammanfattningen 

av telematikens historia får du läsa mer om 

telematikens uppkomst, utveckling från 1960-talet 

fram till idag, och vad vi kanske kan vänta oss 

under de kommande åren.INTRODUKTION
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Under det kalla kriget på mitten av 1960-talet 

utvecklade USA:s flotta ett system för 

satellitnavigering – Global Positioning System (GPS) 

– där man använde sex satelliter som kretsade kring 

polerna för att spåra ubåtar med kärnvapen1. Den nya 

tekniken ledde till det som vi idag kallar för telematik.

Under 1970-talet utvecklades telematiken ytterligare. 

1978 lanserades världens första GPS-satellit, 

NAVSTAR 12. Under de följande tio åren fick vi se 

många sådana satelliter byggas och lanseras. 

Det finns nu dussintals GPS-satelliter som kretsar 

kring jorden. Vi använder GPS dagligen, med våra 

mobiltelefoner och navigeringssystem. Din enhet 

använder minst tre GPS-satelliter för att kunna 

fastställa din position3.

Termen telematik började användas 1978 efter en 

rapport från franska myndigheter om datoriseringen 

i samhället eller, som det kallades i rapporten, 

”télématique”4.

1960-  
OCH 1970-talen



VISSTE DU DET HÄR?  
GPS-SATELLITER 
KRETSAR RUNT 
JORDEN TVÅ GÅNGER 
OM DAGEN PÅ  
20 200 KM HÖJD6

ETAK  
NAVIGATOR 
ANVÄNDE EN 8088 
MIKROPROCESSOR, 
256 KB 
 RAM OCH EN  
BANDSTATION MED 
HÖG HASTIGHET FÖR 
ATT LÄSA DIGITALA 
KARTOR SOM LAGRATS  
PÅ 3,5 MB-BAND

TELEMATIK 
ÖPPNAS FÖR 
ALLMÄNHETEN
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USA:s regering hade inga planer på att sprida 

GPS-tekniken till allmänheten, men ändrade sig 

1983 efter en tragisk flygplansolycka som slutade 

med 269 dödsoffer. Avsikten med beslutet att 

öppna GPS för civilbefolkningen var att förhindra 

felaktig kommunikation i framtiden som skulle 

kunna orsaka olyckor och katastrofer5.

 
1980-talet

1984 är ett av de viktigaste åren i telematikens 

tidiga historia. Då antog Europaparlamentet en 

resolution för att främja vägsäkerheten. Den här 

resolutionen var viktig eftersom den startade en 

våg av forskningsstudier som ledde till att man 

skapade ett program som kallades DRIVE. Fram 

till 1992 användes DRIVE till forskning om hur man 

kan använda telematik för vägsäkerhet, att uppnå 

större effektivitetsnivåer och att minska inverkan 

på miljön7.

Världens första bilnavigeringssystem för 

konsumenter lanserades i USA 1985. Stanley 

Honey, VD på Etak, kom på idén och ledde sitt 

ingenjörsteam genom processen. Det var en stor 

milstolpe på den tiden och ett stort steg framåt 

i utvecklingen och användningen av GPS i stor 

skala8.



FRAMSTEG  
I SNABB  
TAKT
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Under 1990-talet utvecklades två viktiga trender 

inom telematiken. För det första fanns det 

påtryckningar om att förbättra utrustningen 

för fordonssäkerhet, till exempel obligatoriska 

krockkuddar och varselljus. För det andra hamnade 

framsteg inom elektronik, kommunikation, GPS och 

mobilteknik i fokus.

Årtiondet inleddes med att Pioneer Electronics 

följde efter Etak 1990 med lanseringen av det 

första bilnavigeringssystemet som använde CD-

ROM-kartor och GPS-satelliter för att fastställa en 

position9.

1991 grundades TomTom i Nederländerna. TomTom, 

som ursprungligen hette Palmtop Software, 

fortsatte att utvecklas till ett av världens ledande 

telematikföretag som numera finns i över 50 länder 

runt om i världen. 

När DRIVE-programmet avslutades 1992 

undertecknade EU ett nytt avtal som fokuserade 

på telematikutvecklingen. Man menade att 

bättre transport- och logistiknätverk skulle öka 

konkurrenskraften gentemot resten av världen 

och leda till ekonomisk välmåga. Med stöd på 

internationell nivå och det allmänna införandet 

av GPS som gick i allt snabbare takt, var 

telematikrevolutionen nu ostoppbar.

Sedan undertecknade president Clinton ett direktiv 

som gjorde GPS till ett internationellt allmännyttigt 

mål 1996. Direktivet innebar att medborgare och 

företag skulle kunna använda GPS kostnadsfritt. 

När telematiken utvecklades på 1990-talet 

började också vagnparkshantering att bli ett mer 

överhängande behov för företag. Det var bara en 

 
1990-talet

fråga om tid innan behovet av vagnparkshantering 

skulle växa till en punkt där den skulle behöva 

ständig uppmärksamhet och betydande resurser. 

Och så blev det. Under 1997 utsåg Johnson & 

Johnson Theresa Ragozine till den första personen 

som skulle ha ett globalt vagnparksansvar, i rollen 

som världsomspännande handelschef. På den tiden 

hade företaget en global vagnpark på 33 000 

fordon10.

I slutet av 1990-talet började de första 

fordonsspårningssystemen att utvecklas. De 

använde hårdvara som var ansluten till fordonen, 

som i sin tur anslöts till programvara installerade på 

datorer via lokala servrar. Historiska data hämtades 

från servrarna och kunderna var tvungna att betala 

för varje realtidsuppdatering.

I slutet av det här årtiondet som präglades av stora 

framsteg inom telematiken lanserade Datafactory 

WEBFLEET, ett av de allra första webbaserade 

telematikgränssnitten med hårdvara som kunde 

anslutas i fordonet.

TOMTOM 
GRUNDADES 1991 I 
NEDERLÄNDERNA 
OCH HAR ÖVER 25 ÅRS 
ERFARENHET AV  
ATT UTVECKLA 
PROGRAMVARU- OCH 
NAVIGERINGSTEKNIK 
SOM DRIVER ÖVER 
HUNDRATALS 
MILJONER PROGRAM 
ÖVER HELA VÄRLDEN



UNDER DET  
NYA ÅRTUSENDET
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Telematiken lade i en ny växel under 2000-talets 

första årtionde och de tekniska framstegen följde 

på varandra i snabb takt. Under milleniets första 

år var webbaserade vagnparkshanteringssystem 

fjärrstyrda och man kunde se data i realtid. Men 

utan bredband tog det en halv dag att uppdatera 

kartor. Sidinläsningar gick oerhört sakta och 

positioner uppdateras en gång i halvtimmen som 

bäst.

I början av 2000-talet utvecklade 

vagnparkshanteringsföretaget GE en 

plattform för förarkommunikation. Den skulle 

möjliggöra uppdateringar, såsom en tidslinje för 

fordonsleverans, fordonsregistreringskrav och 

utestående underhållskrav11. Men den byggde 

fortfarande på push-meddelanden, eller snarare 

textmeddelanden.

Under 2001 slog sig Datafactorys WEBFLEET, 

Blaupunkt och Siemens samman för att lansera 

ett av de första anslutna navigeringssystemen 

som integrerade spårning med 

tvåvägsförarkommunikation och navigering. 

2000  
OCH FRAMÅT

TomTom lanserade världens första GPS-navigator 

på konsumentmarknaden 2004. Den här 

utvecklingen skulle komma att ändra hur människor 

i hela världen navigerar när de kör. Under 2005 

började den första moderna satelliten att sända en 

andra signal för civila användare, vilket förbättrade 

GPS-prestandan mycket. Samma år förvärvade 

TomTom en av de ledande leverantörerna av 

vagnparkshanteringslösningar, Datafactory. Det 

här förvärvet gjorde att TomTom kunde kombinera 

Datafactorys WEBFLEET-teknik med sin egen. Det 

bidrog till att etablera TomTom som ledande på 

telematikfältet.

Mot slutet av årtiondet skärptes fokus på att 

minska bränsleförbrukningen och att förbättra 

förarsäkerheten. Det berodde på en kombination 

av faktorer – den globala recessionen i spåren efter 

den globala finanskrisen 2007–2008, stigande 

globala bränslepriser och en ny EU-lagstiftning 

som skulle möta nya koldioxidmål.

Dessutom utvecklades och lanserades många 

andra mervärdesverktyg på marknaden och det 

ledde till effektivare vagnparkshanteringsprocesser. 

Några exempel som kan nämnas var de första 

GSM- och GPS-systemen på marknaden, 

Bluetooth handsfree röstgateway med avancerade 

röstintegrationsfunktioner, integrerad GSM-telefon 

med Bluetooth, integrerad multimediahandenhet 

och helt integrerad mobilnavigering som använder 

fordonets GSM-system12.

Andra nya funktioner som lanserades på 

marknaden i slutet av 2000-talet och som skulle 

fortsätta implementeras i stor skala, omfattar 

övervakning av körstil, rapportering via infopanel 

och den första grundläggande integrationen med 

arbetsflödessystem. 

2008 lanserade TomTom tjänsten HD Traffic som 

ger förarna utförliga trafikdata i realtid, inklusive 

trafikstockningar, vägarbeten och information om 

fartkameror. 

I början av det nya årtiondet började TomTom och 

andra företag med vagnparkshanteringssystem 

att presentera en rad program för förarstöd och 

produktivitet för mobilenheter. 

TOMTOM- 
NAVIGATORN 
LANSERADES 2004  
OCH HADE 
RÖSTVÄGLEDD 
NAVIGERING, IKONER 
PÅ SKÄRMEN OCH 
DET GICK ATT VÄLJA 
KARTVISNING I 2D 
ELLER 3D

ÖVERVAKNING 
AV KÖRSTIL, 
ARBETSFLÖDES-
INTEGRATION OCH 
RAPPORTERING 
INTRODUCERADES I 
SLUTET AV 2000-talet
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När SaaS-trenden (Software-as-a-Service) tog 

fart från 2010 och framåt, började telematiken 

att anta sin nuvarande form. Plattformar som 

TomTom Telematics WEBFLEET började leverera 

alla tjänster via molnet med superhöga hastigheter. 

Fordonspositioner kunde nu uppdateras med 

några sekunders mellanrum och systemen skickade 

meddelanden med feedback om körstil direkt till 

föraren i realtid.

2010-TALET 
OCH FRAMÅT

Under 2010 och 2011 lanserades de första 

smartphoneapparna som kombinerades 

med telematik. Apparna hjälper både 

vagnparkscheferna att fjärrövervaka fordon och 

förarna med administrativa rutinuppgifter, som att 

uppfylla juridiska krav på registrering av körsträcka. 

Med API-protokoll (Application Program Interface) 

och gemensam teknik nåddes full anslutning 

2014. Den här utvecklingen ger större effektivitet i 

företag eftersom man ansluter back office, fordon 

och förare med varandra, och maskin-till-maskin-

system har blivit vanliga.

Telematiken tog ett stort steg framåt i 

Europa det här årtiondet, när EU lanserade 

satellitnavigeringsprojektet Galileo som är värt 5 

miljarder dollar13. Den huvudsakliga orsaken till att 

utveckla Galileo var att ta bort Europas beroende 

av USA:s GPS, Rysslands GLONASS och Kinas 

BeiDou, samt att förbättra GPS-täckningen i norra 

Europa.

De senaste åren, särskilt från 2015, har 

lastbilstransporterna fortsatt att anamma 

telematiklösningar i en takt på 20 till 25 % varje 

år14. Under 2017 var många bilar redan när de kom 

från fabriken utrustade med mer än 100 sensorer 

som skapar en konstant dataström15. Sensorerna 

genererar enorma mängder data och de mäter 

datapunkter som position, prestanda, fysiska 

parametrar och körstil, ofta flera gånger per 

sekund.

FRAMSTEG  
MED LJUSETS  
HASTIGHET

VISSTE DU DET HÄR? 
ANSLUTNA BILAR 
KAN NU SKAPA UPP 
TILL 25 GB DATA 
PER TIMME. CIRKA 
30 TIMMARS HD-
VIDEOUPPSPELNING 
OCH MER ÄN EN 
MÅNADS DAGLIG 
MUSIKSTRÖMNING 
DYGNET RUNT!

VISSTE DU DET HÄR? 
ANSLUTNINGS-
MARKNADEN ÄR 
VÄRD 3,5 MILJARDER 
DOLLAR PER ÅR
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Vagnparkshanteringslösningar som WEBFLEET 

från TomTom Telematics ger förarna direkt 

insikt i körstilen. Det hjälper teamen att köra 

mer ansvarsfullt och att bidra till att sänka sina 

respektive företags bränsle-, underhålls- och 

försäkringskostnader. 

Det här är inte det enda sättet som telematiken 

sammankopplar cheferna på kontoret med 

förarna på vägen och hjälper dem att samarbeta 

och fungera bättre som ett team. Avancerad 

fordonsspårning kan hjälpa förarna att bestyrka 

tid, körsträcka och platser de besöker, samt 

att informera ledningen, förbättra kundernas 

upplevelse eller göra korrekta rapporteringar till 

skattekontoret.

Telematiklösningar, som vanligtvis bygger på en 

central konsol som WEBFLEET och dussintals – 

eller tusentals – enheter installerade på fordonen 

i vagnparken, ger cheferna djupare kunskap om 

vagnparkens prestanda via tydliga infopaneler och 

omfattande rapportering. Det hjälper dem i sin tur 

att minska den totala ägandekostnaden genom att 

analysera fordonsanvändning, körstil och

fordonens hälsa.

Sedan 2006 erbjuder TomTom Telematics även en 

API för tredjepartsföretag för att skapa innovativa 

tjänster och finjustera företagsprocesser som 

hjälper företag att få ut mesta möjliga av sin 

investering i kundtjänst, planering, distribution eller 

finanslösningar genom att integrera WEBFLEET i 

sina och sina slutkunders program.

TELEMATIKENS 
FRAMTID

VAD 
HÄNDER 
HÄRNÄST? 

VISSTE DU  
DET HÄR?  
DET BERÄKNAS  
FINNAS ÖVER 
22 MILJONER 
SJÄLVKÖRANDE  
BILAR PÅ  
VÄGARNA 202519

Sedan det första GPS-systemet som USA:s militär 

skapade för över 50 år sedan till dagens moderna 

värld där så kallade big data, automatisering och 

maskininlärning låter oss ta del av ett tekniskt 

genombrott, har telematiken både blivit oerhört 

sofistikerad och oumbärlig för det moderna 

samhället. Men vi kan mycket väl komma att titta 

tillbaka på dagens teknik på samma sätt som vi nu 

(ganska belåtet!) tittar tillbaka på hur telematiken 

såg ut under dess första årtionden. 

Den tekniska förändringen går allt fortare och 

vi har bara skrapat på ytan när det kommer till 

robotteknik, automatisering och maskininlärning. 

År 2025 förutspås de allra flesta bilar levereras 

med redan inbyggda telematiksystem och år 

203017 kommer många fordon på vägarna att vara 

självkörande18. Att döma av telematikens historia 

kan vi vara ganska säkra på att det kommer några 

förvånande och banbrytande förändringar också.
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