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Sammanfattning 
Detta projekt handlar om utveckling av en ny produkt. Grundprincipen för mitt projekt är 
att skapa lösning på problem. 
Det pågår ständig kapplöpning mellan inbrottstjuvar och larmtillverkare. Jag har arbetat 
på att ge larmtillverkarna ett ytterligare försprång med hjälp av FDV © Fordonsdetektor 
Villa. 
 
Jag valde att använda teknologin fordonsskanning i förebyggande syfte mot villainbrott. 
Om en specifik bilmodell rör sig vid ett objekt, som man brukar göra vid planering av 
inbrott, skall fordonsskanning identifiera fordonet och meddela larmoperatören om detta. 
 
Mer konkret har jag skapat ett samarbete med larmföretag Nordisk Alarm samt G4S 
(Group 4 Securior). De visade intresse för FDV ©. 
För bästa nyttjande av FDV © valde jag att produkten skall kamoufleras i en stenliknande 
föremål, för att sedan kunna placeras längst infartsvägen och skanna bilmodeller. På detta 
sätt kommer den att skyddas mot sabotage. Skalet där teknologin skall placeras bör vara 
från zink. Zink är ett ickemagnetiskt material och kommer inte att störa 
skanningsfunktionen. Zink är utöver det ett miljövänlig samt utomhusmiljötålig material. 
Energiförsörjning blir i form av uppladdningsbara batterier kopplat till solarpaneler. 
Detta kommer at minska servis underhåll. 
Vidare produktutveckling kommer troligtvis att hållas i Amparo Solutions AB regi. Men 
för närvarande har de andra projekt som de arbetar på och mitt projekt står på vänt. 
 
Projektet har gjords enligt dynamisk produktutveckling. Olika verktyg samt moment som 
haft betydande roll i utvecklingsarbetet var idé generering, framtagning av modell, 
utvärderingsmatriser, tester, besök hos slutanvändarna och intervjuer med experter inom 
larmteknik och larmutveckling. 
 
Då det saknats erfarenhet från denna typ av produktområde, har projektet gett mig ett helt 
ny perspektiv på produktutveckling. Detta gjorde mig rikare på erfarenhet. 
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Abstract 
This project is the development of a new product which will help with problems with 
house burglary.  
There is a constant race between the burglars and the house alarm manufacturers. I have 
worked on giving the house alarm manufacturers an additional advantage by using FDV 
© Vehicle Detector Villa.  
 
I chose to use a vehicle scanning technology as a precaution against house burglary. If a 
specific car model will be near a house area, the vehicle scanner will identify the vehicle 
and notify the emergency operator about this.  
 
During my work I have created a partnership with the alarm company Nordisk Alarm and 
G4S (Group 4 Securior). They showed interest in FDV © and in testing the prototype.  
When FDV © will scan the cars, placed near the road it will be good to protect it from 
sabotage. My suggestion is to camouflage FDV © in a stone-like object. But even it 
needs to be protected from rain and other disturbing. The shell in witch the technology 
has to by placed should from Zinc. Zinc is a non-magnetic material and will not interfere 
with the scanning function. Zinc is in addition to a green and outdoor ruggedized 
material. FDV ©'s energy supply can be form rechargeable batteries connected to small 
solar panels for minimizing the maintenance. 
 
Further product development will likely be held in Amparo Solutions AB registrants. But 
currently, they have other projects they are working on and my project is on standby.  
 
The project has been made according to so called dynamic product development. Various 
tools and elements that had a significant role in development was the brainstorming, 
construction of model, evaluation matrixes, tests, visits to end-users and interviews with 
experts in alarm technology development.  
 
In the absence of experience in this type of product, the project has given me an entirely 
new perspective on product development. Through this my experience level got larger. 
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Förord 
Projektet FDV © Fordonsdetektor Villa genomfördes som examensprojekt under våren 
2007 på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Projektet startades i 
samband med att Henrik Linell och Leon Nilsson från Amparo Solutions AB hade velat 
använda deras nya teknologi inom fordonsdetektion. De ville att jag hjälper de att hitta 
användningsområde och skapa en ny produkt utav det. 
 
Under projektets gång fick jag stor hjälp och stöd i form av idéer, kunskap och 
handledning av min handledare Jonas Rundquist. Resterade handledare vid Högskolan i 
Halmstad hade också varit bidragande med bra tipps och råd. Högskolan i Halmstad som 
helhet hade visat en professionell inställning och backade upp mig med bland annat bra 
föreläsningar, fräscha lokaler, bra service på skolans bibliotek samt med material såsom 
utställnings monter eller papper till affischer. 
 
I utvärdering av koncept har uppdragsgivare Henrik Linell och Leon Nilsson på Amparo 
Solutions AB varit alltid konstruktiva i sin kritik. Speciellt vill jag tacka Claes Hafström 
från Nordisk Alarm då han visade intresse i projektet och erbjöd oss att kunna testa vår 
prototyp med deras larmsystem om vi skall behöva det. 
 
Övriga inblandade i projektet som jag vill tacka är: Group 4 Securior, Ruben Rydberg 
lärare i elektronik Högskolan Halmstad samt klasskamrater i U04. 
 
 
 
Helsingborg, 21 maj 2009 
 
 
 
Matej Kopecny 
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1 Inledning 
Produkten som beskrivs här har namn FDV ©. Namnet är förkortning på fordonsdetektor 
till villor. Rapport förklarar arbetsgång för utveckling av produkt från idéstadiet till 
modellstadige.  
 
Användningsområde för FDV © blir att bevaka bilar som passerar inom begränsad 
område. Just område kring privata bostäder som har egna inkörsvägar eller tänkta grindar 
kan vara intressant att bevaka. Med bevakning vill man förebygga stölder av egna bilar 
eller få veta vilka fordon som hade vistats på området och när. FDV © kommer att kunna 
ta fingeravtryck på fordon som passerar förbi, den även kommer att vara ett förlängt 
villalarm. Villalarm får därmed en utökad verkningsgrad om till att även kunna bevaka 
området utanför huset. 
 
Detta nyproduktutvecklingsprojekt gjorde jag i samarbete med företaget Amparo 
Solutions AB i Göteborg. Amparo Solutions AB är aktiva inom trafiksektor och gör 
lösningar på dagens trafikproblem. De arbetar med utveckling av nya tekniker för att göra 
kommunikation mellan vägar och bilister mer aktiv. Enligt Amparo Solutions AB 
kommer i framtiden fordonsdetektion att vara en viktig del i trafikkommunikation. 
Fordonsdetektion kommer att bidra till ökad kommunikation mellan billisten, vägen och 
trafikcentralen. 
 
Vägen kommer att kunna informera på ett aktivt sätt om dess skick. Den skall kunna 
meddela om dess skick och om aktuell förhållandet på vissa sträckor. Vägen skall varna 
om det har bildats is på banan eller om bilar är stillastående. Hastighetsskyltar kommer 
att kunna ändras beroende på omständigheterna på vägen i realtid.  
Trafikcentralen kommer att distribuera med information och hantera den på liknande sätt 
som en trafikflygcentral gör idag. Trafikcentralen kommer att koordinera samt att 
navigera billister.  
 
Amparo Solutions AB bad mig om att hitta olika typer användningsområde för deras 
påbörjade teknologi för fordonsdetektion. De var intresserade att använda deras teknologi 
i nya produkter. Jag fick som uppdrag att komma på idéer för produkter, var 
fordonsdetektion kan användas i. Ur dessa idéer skulle vi i nästa steg gå vidare och jag 
skulle kunna påbörja utveckling av vald produktidén. 
Mitt projekt blev därmed gjort i två steg. 
 
Steg ett innefattade att hitta användningsområde för fordonsdetektion. 
Steg två innefattade avgränsning, val av produkt och nyproduktutveckling. 
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I steg ett har jag gjort flera marknadsundersökningar, intervjuer, fältstudier och besök. 
Detta gav mig mycket bred input av möjligheter.  
I steg två började jag med undersökning av input, vilket var tidskrävande. Jag fastnade 
lätt i detaljerna. Efter många förslag på vad som kan väljas som produkt avgränsade jag 
mig. Resultatet av avgränsningen blev till slut FDV ©, fordonsdetektor anpassad till 
villaområde. 
 
Denna rapport beskriver steg ett med projektstart, planering, marknadsundersökning och 
idé generering för olika användningsområde.  
Steg två beskriver avgränsningar, val av idén till ny produkt, utvecklingsfas, 
prototypframtagning och utvärdering.  
En del av fakta är samlade i bilagan för att läsaren kan lättare läsa igenom huvudtexten. 
 
Trevlig läsning 

2 Metod 
a) Projektarbete gjordes i form av dynamisk utveckling. Denna form beskrivs i boken 
Dynamisk Produktutveckling (Ottoson 1999). Andra kunskapskällor till arbetsgång var 
föreläsningsmaterial från ämnena marknadsföring, projektledning, logistik, kvalité, 
design, el lära och immaterialrätt. 
Att välja aktuell skolmaterial som kunskapskälla gav utvecklingsarbetet ett 
ingenjörsmässigt höjd.  
 
b) Verktyg vilka användes i projektet var idé generering, användarkaraktär, 
utvärderingsmatriser, riskanalys, intressentanalys. 
Fördelen med valda verktyg var att det kläcktes fram olika idéer. Dessa idéer utmynnade 
till förslag. Riskanalys möjliggjorde att redan i tidigt stadiet få uppfattning om möjliga 
risker, eller problem för kommande förslag.  
Att tänka på möjliga risker i tidigt produktutvecklingsskedet underlättar för framtida 
standardkrav sådana som CE märkning eller miljöcertifiering. Med riskanalys 
resonerades fram alla risker användanden av produkten skulle kunna innebära. Även 
risker innehållande patentintrång är också viktiga att tänka på. Det skulle kunna innefatta 
ödesdigra konsekvenser för ett projekt ifall ett patentintrång hade gjorts. Påföljder i form 
av böter och eller tillverkningsstopp skulle kunna förväntas vid intrång i någon annans 
patent.  
 
c) Datainsamling gjordes med hjälp av Statistiska Central Byrån, intervjuer, tester, besök 
på bland annat Tekniska Mässan i Stockholm, Internet sök, litteraturläsning, via 
diskussion med kunniga fackmän samt via högskolelärare.  
Datainsamling görs för att kunna se vad konkurrenterna gör, för att se om behoven 
existerar, för att kunna uppskatta storleken av behovet. Produkten måste vara anpassad 
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till omvärlden om den skall vara konkurrenskraftig. Datainsamling gav ett brett material, 
vilket utnyttjades vid utvecklingen av FDV ©.  
  
Idé generering  
För att få stor brädd på idéer har jag använd datainsamling och andra personers 
resonemanger och åsikter. Generering av idéer gjordes i två på varandra oberoende 
grupper. 
Fördelar med att generera idéer i grupp gav möjlighet att kunna utveckla andra 
medlemmars tankar. Samtidigt blev det diskussion vid det runda bordet som i sin tur 
ledde till nya idéer. Fördelar med att generera idéer med 2 olika grupper var att gruppsvar 
blev oberoende av varandra. De två grupper gav skilda förslag förankrade till skilda 
gruppvärderingar.  
Nackdelar att idé generera i grupp var att man påverkades av andras idéer vilket 
bromsade utveckling av egna annorlunda idéer. Att man arbetade under begränsad tid 
verkade negativt på idéernas bredd också. Läs mer om idé generering under Steg 1 och 
Steg 2. 
 
Användarkaraktär 
Användarkaraktär visar hur den potentiella kunden är, vilka är dennes vanor och 
intressen. Med andra ord beskriver användarkaraktären en målgrupp, vilkens behov som 
produkten kommer att tillfredställa. Utförlig användarkaraktär hittar du under rubriken 
kravspecifikation. 
 
Utvärderingsmatriser 
Utvärderingsmatriser användes vid materialval till produktomslag, till val av 
sabotageskydd och till val av kamouflage se bilagor 5 och 6.  
 
Tester  
Tester genomfördes löpande med Ah-Doc principen. Med Ah-Doc testas teorier mot 
verkligheten direkt. Fördelen med Ah-Doc principen är att det går mycket snabbt mellan 
en inspirerande tankelösning och en handling. Se bilaga 3.  
 
Intresseanalys 
Intresseanalys hjälper att hitta alla möjliga intressenter som kommer i kontakt med 
produkten innan, under och efter dess utveckling. Se bilaga 4 
 
Riskanalys 
För utförlig riskanalys se bilagan nummer 7. 
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Brevväxling via e-brev 
Det mest effektiva sätt var kombination av ett e-brev, följd av telefonsamtal och i bästa 
fall även personlig besök. Men e-brev var viktig hjälpmedel, för att information kunde 
läsas flera gånger. Det var ett billigt sätt att kommunicera. 
 Det som var negativ med e-brev var att det tog längre tid än via telefon innan man 
nådde till rätt person. När man väl nådde den rätta person var det en tendens att e-brevet 
kunde hamna i skräp box, eller som otillåtet brev hos adressaten och därmed blev e-brev 
aldrig läst. Det krävde en extra uppföljning så att jag blev säkert på att e-brevet verkligen 
nådde fram och blev läst. I ett e-brev vill man inte ge all information direkt, för att annars 
avslöjas själva hemlighet bakom affärsidén. Det ledde förmodligen till att många företag 
inte ansträngde sig att fortsätta tänka på deras fördelar och nackdelar med produkten. 
 
Fältstudier 
Besök hos intressenten var ofta givande. Man kunde snabbt visa vad man vill göra med 
sin produkt och uppmärksamma på behoven mer verklighetsförankrad. Intressenter hade 
ofta uppsatt tid för besöket och det var lätt att diskutera för och nackdelar. 
Besök var kostsamma, speciellt om de var långt från Halmstad. 
 
Internet sök 
Genom Internet kunde informationen hittas ganska bra.  
Nackdelen med Internet var dock att det finns så stora mängder av information att det var 
svårt att avgränsa sig. Man har lätt att fastna på någon hemsida borta i Kina, försöka 
skapa kontakt med de utan att det verkligen är nödvändigt för det utveckling man gör. 
Sedan vet man inte heller om det inte finns någon liknande företag eller fabrik närmare 
än den man har kontaktat. Att kunna hitta den geografisk närmaste företag skulle kunna 
underlätta den framtida logistiken. 
 
Besök på Tekniska Mässan 
På Tekniska Mässan 2006 i Stockholm kom jag i kontakt med flera intresseföretag. Jag 
har diskuterat med företagsambassadörer om deras produkter och sökte information 
angående behov av tekniker som jag hade befogenhet över.  
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3 Steg 1 – Identifiera användningsområde 

3.1 Bakgrund steg 1 
Företaget Amparo solutions AB ville hitta användning till teknologier som omfattas inom 
ramen för deras affärsområde. Amparo Solutions utvecklar och tillverkar detektions- och 
kommunikationslösningar mot transportsektorn. Amparo Solutions ville att jag skall titta 
lite extra noga på möjligheter till produkt kring ett av deras forskningsprototyp. De 
forskade just då på en ny typ av metalldetektion de ville att jag skall hitta 
användningsområde för och utveckla en produkt kring den.   

3.2 Syfte steg 1 
Syftet var att hitta nytt användningsområde från utvalda tekniker som sammanfaller med 
Amparo Solutions affärsområde. 
 
Tekniker var  

• magnetsensor  
• radionätverk  
• logistik och varutransport  
• aktiveringssändare 

3.3 Mål steg 1 
Mål för steg 1 är att välja ut ett område för fortsatt arbete för att få underlag till ny 
produkt.   

3.4 Arbetsgång steg 1 
Först skall ett brett spektrum av användningsområden tas fram och det med hjälp av idé 
generering. Därefter följer undersökningen angående genomförbarhet, marknadsstorlek 
och hur pass intressant blir det för Amparo Solutions.  
 
Idé generering steg1 - genomförande 
För att få de flesta idéer har jag använd mig av brainstorming i grupp. Möte med första 
grupp genomfördes klockan 16:00 i ljusa lokalen och alla medlemmar satt vid samma 
bord. Grupp ett bestod av Jonas Wilsby, Fredrik Lundin, David Knutsson, Pontus 
Håkansson, Magdalena Åkesson och mig.  
För att stimulera tänkandet bjöds det på tilltugg i form av färsk frukt. Medlemmar fick 
gemensamt förklaring om avsedda tekniker och att de skall kombinera tekniker för att 
hitta nya användningsområden. Därefter använde vi penna och papper och var och en fick 
tyst fundera och skissa egna förslag. Efter en stund samlade vi alla skisser och 
diskuterade gemensamt idéer utifrån dessa. Se även frågeformulär i bilaga nr 9. 
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Grupp två bestod av Daniel Lundström, Anders Bengtsson och mig. Det genomfördes på 
så sätt att vi bollade fram idéer i ungefär en timme. Jag förde anteckningar av förslagen. 
 
Annan idékälla blev besök på Tekniska Mässan 2006 i Stockholm. Där visade sig att 
magnetsensorn och dess möjlighet för olika applikationer var intressant även för andra 
företag. Av företag som jag kom i kontakt med på mässan var många nyfikna och ville få 
veta mer kring mitt arbete. De ville få mer information om mitt examensarbete för 
möjligt samarbete. Därutöver knöt jag även kontakt med medlem av utländsk 
ingenjörsorganisation från Slovakien, Diplomerad Ingenjör Viliam Bosiak. Kontakten 
som ledde till personer med ledande positioner inom trafikinfrastruktur i Slovakien. 
Denna länk kunde användas ifall vi valde den typ av examensarbete som skulle täcka ett 
behov inom trafikinfrastruktur just i Slovakien.  
 
Idé generering steg1 - resultat och reflektioner 
Alla samlade tipps och idéer från idé generering fördelades i 3 huvudgrupper. Dessa 
huvudgrupper var mätning, bevakning och navigering. 
 
Område mätning innefattade idéer och funderingar kring: 

• Vilka tekniker används idag för mätning av storleken på utvunnen järnmalm i 
gruvor? Finns det snabbare eller bättre sätt att uppskatta storlek på en utvunnen 
råvara? 

• Spillmaterial/restmaterial som innehåller metaller. Sådana fabriker som 
producerar metallprodukter där spillrester förekommer. Man kan titta på deras 
teknologi. Hur mäter de storleken på metallrester? Hur effektiva är deras metoder, 
har de behov av förbättring?  

• Hur mycket metall finns i dagens sopberg? Kan vi mäta mängd metall på själva 
sopbilen innan den lastar av soporna? 

• Aktuellt antal bilar på motorvägar. Bra för marknadsmässig syfte, eller för att 
kunna bättre uppskatta luftförorening, trafikstockningar med mera. 

 
Området bevakning innefattade idéer som att 

• Utnyttja magnetisk sensor för att komplettera videokamera med en magnetisk 
bild. 

• Att bevaka ett militärt område och se till exempel vilka slags fordon som befinner 
sig på ett slagfält. 

• Bevaka olika infartsvägar för olika anledningar i samband med bevakningsföretag 
eller polis. 

• Kontrollera lastbilar som har en metallisk last och komplettera metoden som 
används idag. Idag väger man lastbilar innan och efter dem har lastats av. Att 
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kunna mäta volym av metall med metallsensor kan utöka precision och förebygga 
fusk. 

 
Området navigering innefattade idéer om att 

• Vägleda patienter på sjukhuset både innanför och utanför byggnaden med hjälp av 
GPS. 

• Spåra enskilda patienter som är till exempel på vänt inför en operation eller 
liknande. 

• Vägleda ambulansbilar. 
• Spåra resväskor under hela flyg eller annan resa. 
• Följa paket var någonstans den befinner sig då den transporteras från punkt A till 

punkt B. 
 
Dessa huvudgrupper har jag sedan presenterad för uppdragsgivaren för att checka av 
vilka är intressanta att gå vidare med. 
Vissa företag som jag föreslog att kontakta blev aldrig kontaktade. Detta berodde på att 
områdena som skulle undersökas var inte i Amparo Solutions intresse, eller för att 
Amparo Solutions ville vänta och förbereda sig bättre på att eventuell inte bränna en 
potentiell kund. 
 
Nästa steg i arbetet var att kontakta olika företag och att hitta behov som kunde bli grund 
till ny produkt. Samtidigt lade jag fokus på att skanna marknadsstorlek och kunna se 
potentiell värde i denna framtida produkt.  
 
Telefonintervjuer 
Det snabbaste sätt att göra en undersökning och att få första intryck är via telefon. 
Telefonundersökning genomfördes med företag: 

1. Renhållningsbolaget på Kristinehedsvägen i Halmstad, undersökningen gällde 
mätning av metallavfall i hushållssopor. Kontaktperson var marknadschef Björn 
Löfkvist 035-19 01 90 och samtalet ägde rum 2006-10-24.  

2. Tullverket, undersökningen gällde kontroll av godscontainrar med metalliska 
varor. Kontaktperson var Urban Petterson 031-63 38 00 och samtalet ägde rum 
2007-01-24 

 
Samlade reflektioner från telefonintervjun. 
Det gick rätt snabbt att bli kopplad eller att bli hänvisad till rätt person. Att förklara idén 
på telefon visade sig vara något svårare dock. Uppföljning med förklaring via e-brev var 
ett måste. Att ringa till ett företag och vilja prata med specifik person kräver oftast tid 
eftersom personer brukar vara upptagna eller är på resor. 
 



 
 

   FDV © 
   
 
 

   
© Matej Kopecny, 2007 

  

13 

Björn Löfkvist på Renhållningsbolaget berättade att de redan har lösning på sortering av 
metall från hushållssopor. Han sade att vid förbränning i ugnarna bränns inte metallen på 
grund av dess höga smältpunkt och de kan separera den efteråt ur askan. 
Urban Petterson på Tullverket sade att de brukar kontrollera godset i godscontainrar på 
annat sätt. Det vore också svårt att få en precision i mätningen, samt störning från 
godscontainers skalkonstruktion skulle försvåra kontrollen ytterligare. 
 
Undersökning vi e-brev genomfördes hos: 

1. US Steel Europe, undersökningen gällde kontroll av metallasten i lastbilar. 
Kontaktperson var US Steel EU:s säkerhetsansvarig Ing. Peter Moro.  
PMoro@sk.uss.com undersökningen ägde rum 2007-01-18. 

2. CDV Sweden AB, undersökningen gällde att använda fordonsdetektor som larm. 
Kontaktperson var Tomas Fredgren från försäljning toma.fredgren@cdv.se 033-
20 55 50, undersökningen ägde rum 2007-01-22. 

3. G4S Securitas Systems AB, undersökning gällde att använda fordonsdetektor som 
larm. Kontaktperson var produktansvarig Tom Törnberger  
tom.tornberger@se.g4s.com 08-721 51 11, undersökningen ägde rum 2007-02-13. 

 
Samlade reflektioner från e-brev undersökning. 
US Steel Europe fick förfrågan angående om de har problem med metallsvinn på 
företaget. Jag fick veta att metallsvinn troligen är ett problem. Jag ville undersöka 
närmare om det händer fusk i samband med invägning då lastbilar lastar av metallskrot. 
Eftersom den teknik som skulle användas för skanning av metallskrot i lastbilar inte var 
färdigutvecklad och US Steel Europe skulle helst vilja testa en färdig produkt, så lade jag 
detta i malpåse för eventuella senare diskussioner. 
 
CDV Sweden AB visade intresse för användning av fordonsdetektor tillsammans med 
larm. De tyckte att det kan vara en bra produkt. Men de var intresserade av en färdig 
produkt och därför lade jag de också i malpåse så länge. Min plan var att kontakta de igen 
senare om vi med Amparo Solutions skall satsa på en sådan produkt.  
 
BevakningsföretagG4S Securitas Systems AB, läs vidare G4S, visade intresse för 
användning av fordonsdetektor tillsammans med larm. Eftersom de jobbar även med 
produktutveckling så var de villiga att samarbeta med mig och vi planerade ett besök. 
G4S har en stor kund nät och jag insåg att det finns en ekonomisk potential i och med 
detta.  
  
Besök genomfördes hos: 

1. Länssjukhuset i Halmstad, undersökning gällde idén med navigering av patienter 
på sjukhuset . Kontaktperson var Lars Norlander från Tekniska kontoret 035-13 
19 01, besök ägde rum 2006-10-24. 
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2. Lv6 Militäranläggning i Halmstad, undersökning gällde att kontrollera trafiken 
vid obemannade förråd, kontaktperson var Tomas Winqvist Säkerhetschef & 
Major 0703 41 52 14, besök ägde rum 2006-10-27. 

3. Nordisk Alarm i Kungsbacka, undersökningen gällde idén att använda 
fordonsdetektor tillsammans med villalarm, kontaktperson var Claes Hafström 
Entreprenad 0705 28 65 10, besök ägde rum 2007-02-09. 

 
Samlade reflektioner från besök. 
Länssjukhuset i Halmstad visade sig ha ett problem i och med att området inte är så lätt 
att orientera sig i, speciellt när man är förstagångbesökare. Jag intervjuade olika personer 
för att kunna få en bra bild av läget. Personer var sjuksköterskor med olika många år 
arbetade på just detta sjukhus, patienter som var förstagångsbesökare samt som har varit 
på plats flera gånger, ambulansförare, receptionist, föreståndare för Röda Korset, 
städerskan samt ansvarig i parkeringshuset utanför sjukhuset. De flesta hade gemensam 
nämnare och sade att det inte är lätt att hitta på sjukhuset. Denna kunskap tog jag med 
mig för utvärdering av hur pass intressant är det för Amparo Solutions att gå vidare med. 
Det visade sig inte så intressant och jag lade problemlösning åt Länssjukhuset på is. 
 
Lv6 Militäranläggning i Halmstad, hade problem med stölder av åskledningar från deras 
förvaringsstugor utspridda i skogarna runt om i Halland. Lv6 var intresserade i att jag 
skulle kunna identifiera fordon som körde upp till de här stugorna och larma de så att de 
kunde stoppa fordonet innan den hann ut ur skogen. Detta passade som hand i handske 
med tekniken som höll på att utvecklas av Amparo Solutions. Även ur marknadsmässig 
synpunkt tyckte jag att det kan bli lönsam om vi gör produkt som passar för militären. 
 
Claes Hafström från Nordisk Alarm nappade på idén att utveckla produkt som 
kombinerar alarm med fordonsdetektion. Nordisk Alarm ägnar sig åt utveckling och det 
var intressant för de att hitta ny produkt. De har också en etablerad kundkrets, vilket är 
positiv ur lönsamhetssynpunkt.  
 
Summering av steg 1 
Undersökningen resulterade i att projekt avgränsades mot teknikområde 
bevakning/fordonsdetektion. Intresse för fordonsdetektion i samband med larm visade sig 
stort bland tillfrågade företag. Marknadens uppskattning var också stor. De företag som 
visade intresse för fordonsdetektering var Lv6 Militäranläggning i Halmstad, Nordisk 
Alarm i Kungsbacka, G4S Securitas Systems AB, CDV Sweden AB, US Steel Europe, 
Tullverket och Polis.  
 
Vi valde att fortsätta arbeta med fordonsdetektion i samband med villalarm. Detta val 
grundar sig på att områden med bevakning, skydd och säkerhet visade sig ha rimligt 
behov av fordonsdetektering. Amparo Solutions gav mig klartäcken att fortsätta. 
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Bild 1 
Infartsväg till 
villabostad. 

4 Steg 2 – Från behovsområde till produkt 

4.1 Bakgrund 
Företaget Amparo Solutions AB, vilket är min uppdragsgivare till detta examensarbete 
håller på att utveckla ny idé. Idén gäller att med sammankopplade magnetsensorer kunna 
känna av fordon genom att mäta förändring i jordens magnetfält när ett fordon passerar 
en mät punkt. Det är detta nya sätt som vi nu vill applicera till befintliga villalarm. Vi vill 
utöka villalarmets bevakningsområde och förbättra skydd mot villainbrott. Vi vill kunna 
få information om vilka bilar som besökte infartsvägen till fastigheten. 
I Sverige finns det ca 1 700 000 antal bostadsvillor. Källa är Statistiska Centralbyrå. 
 

4.2 Problembeskrivning 

 
 
Group 4 Securicor citerar på sin hemsida: ”Det sker i genomsnitt ett inbrott en gång i 
halvtimmen dygnet runt i hela landet.” 
 
Att skydda sin bostadsvilla med ett larm är en bra försäkring mot ekonomiska förluster 
vilket de flesta människor även utnyttjar. Ett larmat bostad avskräcker 9 av 10 
inbrottsförsök enligt Group 4 Securicor. Den ständiga kapplöpningen mellan tjuven och 
bevakningsföretag leder till att dagens tjuvar lär sig de nya knep vilka de nya larmen 
innehar. Kapplöpningen tvingar bevakningsföretag att söka nya lösningar på sina larm 
och göra dem bättre för att överlista dagens smarta brottslingar. 
 
 



 
 

   FDV © 
   
 
 

   
© Matej Kopecny, 2007 

  

16 

4.3 Syfte  
Jag vill minska inbrott i villor genom att kunna samla data på vilka fordon som körde in 
på privata infartsvägar. Jag vill använda Amparo Solutions nya teknik baserad på 
magnetiska sensorer och fordonsdetektering. Detta vill jag applicera med kombination till 
villalarm. En villabostad kommer att bli bevakad både inifrån och utifrån. På detta sätt 
kommer dagens villalarm att vara mer komplex och svårare att överlista.  
 

4.4 Mål 
Ge förslag på larmets funktion. Skydda denna trådlösa enhet mot funktionssabotage och 
mot yttre fysisk påverkan. Hitta en lämplig placering i anslutning till en infartsväg.  
 

4.5 Avgränsningar 
Amparo Solutions ny teknik gällande fordonsdetektion kan utnyttjas på flera olika sätt 
och i olika sammanhang. I detta projekt avgränsas fordonsdetektions nyttjande till 
användning som komplettering till dagens villalarm. Min uppgift är att visa marknad och 
potential för produkten. Göra förslag på vilka funktioner efterfrågas hos produkten. Ge 
förslag på vilka material skall kunna användas som hölje, hur kan man skydda produkten 
och konstruera en modell av produkten. 
 

4.6 Projektplan 
Utförlig projektplan finner du i bilaga nummer 2. 
 

4.7 Kravspecifikation 
Idégivarens uppdragsbeskrivning 
”Projektdeltagare skall konstruera ett hölje till larmenheten som tål det skandinaviska 
väder, som skyddar produkten mot sabotage, är enkel att installera och är av material som 
inte stör de magnetiska detektionsegenskaperna. Vidare skall strömförsörjningsalternativ 
och kommunikationssätt undersökas.”  
 
Bas krav 
Skydd mot sabotage  
Trådlös överföring av informationen 
Väderlek beständig för utomhusmiljö 
Konkurrenskraftig pris lika med konkurrenternas larm produkter 
Miljövänligt material enligt SS-EN ISO 9001:2 000 
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Underkrav 
Energiförsörjning med minimal skötsel 
Kommunikations bar med andra enheter 
Användarvänlighet 
 
Gällande funktionsanalys rekommenderar jag att bilda en fokus grupp med personer som 
kan ge rimliga krav på produkten. En fokus grupp borde helst vara representerad av 
människor med olika kunskaper om alarm och dess behov. Exempel på fokus 
gruppsammansättning i ledning av entreprenör eller produktutvecklare ges nedan: 

• två slutanvändare  
• två inköpare som inte är slutanvändare 
• en mjukvarantekniker 
• en larminstallatör 
• sponsor eller finansiär eller försäkringsperson 

 
Varför skall fokusgruppen består av dessa profilpersoner? 
Två slutanvändare blir starka i gruppen och kommer att kunna samråda sig och utveckla 
idéer om sina behov sinsemellan. De kommer med viktiga behov, på vilka de 
utomstående skulle förmodligen inte tänka på. 
Två inköpare blir starka i gruppen liksom två slutanvändare. Det är viktigt för blivande 
produkt att den kan tillfredställa just inköparnas behov, eftersom det är just de som 
kommer att se om man kan tjäna pengar på den. 
Mjukvarantekniker samt larminstallatör är nödvändiga i gruppen eftersom de sitter på den 
kunskap som behövs för utveckling och samkörning av varan och tjänst. 
En sponsor får möjlighet att påverka utvecklingen och därmed får sina krav uppfyllda. 
Det blir möjligen en garanti för kapitalinvestering.  
 
Målgrupp 
Jag vill nå personer som har infartsväg till sitt hus eller villa. Men för att nå denna grupp 
snabbare och enklare väljer jag att nå bransch firmor. Människor från branschen har ofta 
förtroende hos slutanvändarna. De säljer och installerar larm till slutkonsument. Genom 
dem vill vi nå till de grupper som har behov eller vill använda ett heltäckande larmsystem 
för sin egendom. Företaget som är i branschen har redan idag en marknad och via de kan 
vi nå denna marknad snabbare.  
 
Hur skulle en typisk användare kunna se ut?  Vem representerar målgruppen? 
Det är viktigt att inse att det finns skillnader mellan användaren utifrån dess syfte och 
behov. Slutanvändarens syfte är att skydda sig och sin egendom på ett säkert och prisvärt 
sätt. Inköparen är intresserad att köpa tjänster vilka är enligt hans affärsidé samt att ligga 
inom ramen både vad som gäller pris samt leverantörssäkerhet. Inköparen har alltså inget 
behov att skydda sin egen egendom och därför tänker annorlunda än slutanvändaren. Det 
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som är gemensamt för inköparen och slutanvändaren är att de förlitar sig på produkten att 
den fungerar i avgörande ögonblicket. Om det inte skulle fungera då står inköparens 
resumé på spel samt slutanvändaren skulle få ekonomiskskada. 
Det vill säga att alla grupper som använder produkten på kort eller på lång sikt vill att 
produkten fungerar och klarar av enligt vad man lovad.  
 
Användarkaraktär 
Nedanför beskrivs en tänkt slutanvändare. 

 
 
Kristina  
En kvinna som är gift sedan flera år tillbaka. Deras barn är vuxna nu och bor i sina egna 
hem. Både Kristina och hennes man har eftergymnasial utbildning och arbetar. De bor i 
tvåplansvilla med egen inkörsväg. Kristinas man är en bil fantast och har både en 
medelklass bil en Saab och en klassisk äldre Porsche. Kristina själv föredrar att cykla till 
sitt kontor men även äger en liten bil Opel Corsa. Med Opel kör hon bara när det regnar. 
Båda gillar att resa och det gör de minst tre gånger om året. De njuter av livet och hälsar 
ofta på sina vänner. Likaså brukar de bjuda sina vänner hem till sig. Det finns en vacker 
målning i hallen som Kristina fick av sin man till hennes 50-årsdag. Hon gillar fina tavlor 
och har en samling hemma. Rasmus gillar goda viner och håller sin samling av de finare 
flaskorna i ett vin kylskåp. 
 
För och nackdelar med användarkaraktären. 
Fördelar med användarkaraktär är att man får en snabb bild av vem som kan tänka sig ha 
behov av produkten. Det är ett sätt från utvecklaren att visa var han vill positionera 
produkten. 
  
Nackdelen med användarkaraktär är att det kan uppfattas som begränsning mot andra 
grupper. Användarkaraktär gör bilden av användaren för smal. 
 
Fördelningstabell på intressenter till produkten samt på deras påverkan under 
utvecklingsfasen finns i bilagan nummer 4. 
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5 Resultat 
Hur en fordonsdetektor FDV © skall användas och vad skall den kunna göra? 
FDV © skall känna av vilka slags bilar som passerar förbi den. Denna information skall 
sedan skickas trådlös till andra FDV © enheter med huvudmål att nå till villalarm. Via 
villalarm skall information sända till larmcentralen för skräddarsydd användning. 
 
Tillverkningskrav 
Produkten FDV © skall enligt kravspecifikation ha dessa egenskaper. Den skall vara:  

• inneslutet i ett hölje av sådant material som inte stör dess detekterings- samt 
kommunikationsfunktion 

• inneslutet i ett hölje av sådant material som tål utomhusmiljö 
• sabotageskyddat mot förstöring av dess detekterings- och 

informationsöverföringsfunktion 
• utrustad med energikälla av självförsörjande karaktär 
• trådlös kommunikation  

 
Hölje 
Ett hölje som omsluter elektroniken får inte vara av magnetiskt material. Skulle hölje 
vara av magnetiskt material hade det störd den jordens magnetfält och därmed de vitala 
delarna i FDV © avkänningsfunktion. 
Tester och utvärderingar visade att ett hölje tillverkad i zink med kemisk betäckning Zn 
var det bästa valet.  
 
Fördel med Zink är att den lämpar sig för utomhusmiljö. Zink rostar inte. Zink har hög 
brottgräns och är även lätt att formas med formspritning till önskat form. Zink är inte 
magnetisk och stör inte funktionen hos FDV ©. Se bilagan nummer 3. 
 
Sabotageskydd  
Gjutning 
För att det elektroniska innehållet av produkten inte skulle kunna kopieras, måste 
produktens innehåll säkras. Denna utmaning löstes genom att förslagsvis gjuta det 
elektroniska innehållet i epoxilim. 
Efter utvärdering visade det sig att elektroniken kan gjutas i epoxilim för att 
sabotageskyddas. Epoxilim används redan inom elektronikskydd och har bra egenskaper. 
Efter gjutningen och härdningen borde elektroniken vara skyddad mot kopiering. 
Elektronik kommer att förstöras vid eventuellt försök att avlägsna epoxilimmet. Se 
bilagan nummer 5. Källa är från Sven Önnerstad, datateknikern och utvecklingsingenjör. 
 
Kamouflage 
För att produkten inte skall kunna upptäckas och avlägsnas från sin bestämda position 
måste produkten även kamoufleras och på så sätt göras osynlig. Olika förslag kom fram 
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på hur FDV © ska kamoufleras. För mer information om utvärdering av förslagen till 
kamouflage se bilagan nummer 6. 
Slutligen valdes förslag att kamouflera FDV © i en sten. Att kamouflera FDV © i en sten 
ger möjlighet att vara rätt nära infartsvägen och att bli i stortsätt obemärkt.  
 
Smart skydd 
FDV © skall behövas utrusta med ytterligare avkänningssensorer, för att göra dess 
funktion mer robust. Sensorer som varnar till exempel om kritisk temperatur, ändring av 
FDV © position, eller avbrott i kommunikation med villalarm, skall hjälpa till robusthet. 
 
Fördelen med smart skydd är att FDV © kommer att behålla sin huvudfunktion aktiv och 
om den skulle av aktiveras vid något tillfälle så blir vi informerade om det. 
 
Nackdelen är möjligen i form av höga kostnader för ytterligare elektronik. Men även 
denna nackdel går att lösa. Det finns inte nödvändigtvis behov att vid sabotage eller vid 
störning vi vet orsaken varför det blev en störning. Det är viktigt att få information om att 
en störning har inträffats. Men som sagt, det är kostnad för extraelektroniken som 
kommer att avgöra val av smart skydd funktion. 
 
Energiförsörjning 
Ett av huvudkrav för FDV © är kraven för uppladdningsbara batterier medförande 
minimal skötsel. Batterikapacitans kommer att anpassas efter det verkliga energibehovet 
som FDV © kommer att behöva. Jag valde att ha solceller som skall upprätthålla energin 
hos uppladdningsbara batterier.  
Fördel med solcell uppladdningsbara batterier är att detta minimerar skötsel. 
 
Nackdelen är att solcell måste vara uppsatt på så sätt att den blir nådd med solljus. Detta 
innebär att den skall till exempel placeras på ovansidan av stenen. När en sten har en 
solcell på ovansida kommer den att vara utsatt för högre upptäcktisk än tidigare. 
Möjlighet att placera en solcell lite längre bort från stenen har övervägts och testats. Det 
är en bra sätt att minska upptäcktsrisken, men det gör att hela enheten kommer att bli för 
invecklat. Det kan försvåra omplacering av enheten vid exempelvis gräsklippning. 
Andra kända nackdel är att för att solcell skall fungera på bästa möjliga sätt, måste dess 
yta hållas rent. En smutsig yta minskar energi uppladdningsbarhet. Och detta innebär att 
skötsel krävs. Dock det är alltid enklare att torka rent solcell ytan än att öppna enheten 
och byta ut batterier. 
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Trådlös sändare för överföring av information. 
För information om trådlösa sändare och larmteknik har jag varit i kontakt med Per 
Gustafsson Säkerhetschef på Högskolan Halmstad. 035-16 75 50, 2007-01-30. Även 
Claes Hafström från Nordisk Alarm i Kungsbacka konfronterades. Nordisk Alarm erbjöd 
sig att hjälpa till med trådlös överföring vid prototyptillverkning.  
 
Summering av resultat 
Resultat av Steg 2 blev framtagning av underlag för en produkt som utökar arbetsområde 
för ett villalarm. Ett befintligt villalarm skall kompletteras med trådlös enhet vilken skall 
placeras utanför själva villan. Denna trådlösa enhetens funktion blir att självständigt 
identifiera bilmodeller vilka som kör in på privat område och sedan skicka denna 
information vidare till villalarm. Via villalarm skall information sända till larmcentralen 
för skräddarsydd användning. Med FDV © kommer vi till exempel att kunna peka ut 
vilken fordonsmodell som körde på vårt område. Se även bilaga nummer 8. 
 
Produkt heter FDV © och en modell togs fram. Förslagsvis skall FDV © placeras i 
närheten av infartsväg för bästa funktion. För att minska risk för sabotage blir FDV © 
gömd eller kamouflerad i en stenliknande modell. Elektroniken skall även gjutas in i 
epoxilim. 
Själva elektroniken skall placeras i ett skal gjord av zink. Zink är ett icke magnetisk 
material och därför lämpar sig för FDV © ´s magnetiska sensorer. 
Energiförsörjning blir förslagsvis med uppladdningsbara batterier som kommer att laddas 
upp med solceller för att minska behov till underhåll. 
Ur miljösynpunkt är Zink ett bra material att använda. Zink förekommer fritt i naturen 
och har låg smältpunkt vid formsprutning tillverkning. 
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6 Marknad 
Marknadsstorlek 
Hur många villor i Sverige finns det? 
 
Enligt den Statistiska Central Byrå (SCB) finns det ungefär 1 600 000 antal villor i 
Sverige. Siffran är rörlig beroende på definition av en villa.  
Till exempel räknas ett radhus där det bor två familjer i som ett hus eller som två hus?  
Enlig Marcus Otterström från SCB kan man få en bra uppskattningssiffra på antal villor 
efter antal ägare till ett hus. Marcus Otterström sa att det oftast är så att ett hus ägs av en 
person. Sedan fördelas småhus eller villor till helårsbostäder och fritidsbostäder.  
 
År 2006 är det totala antalet av 1-2 familjärsmåhus: 1 613 405 för helårsbostäder och 
403 397 för fritidsbostäder. I detta ingår inte enklare hus, ty deras byggnadsvärde är 
under 50 000 kr.  
Källa Statistiska Centralbyrån RM/BY undersökning av marknadsstorleken Marcus 
Otterström, Tel. 08-506 942 24 E-post: marcus.otterstrom@scb.se 2007-04-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi vid marknadsundersökning 
Syftet med denna undersökning var att få reda på hur många villor i Sverige finns det, för 
att se marknadspotentialen och även hur många villor som har idag befintligt 
alarmsystem för att se storlek på befintlig marknad. För att få en bild av hur marknaden 
ser ut valde jag att ställa fråga till befintlig aktör inom säkerhet och bevakning. 
Fördelen med att kontakta en befintlig aktör ligger enligt mig i att företaget redan har en 

 

Helårsbostäder 
1 613 405 
Fritidsbostäder 
403 397 
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kartläggning av marknaden, dess storlek och dess potential. Aktören även känner till om 
behoven finns samt hur stor den är. Det är ett samarbete med aktören som kommer att 
leda till viktig information i fråga om kundfokus, användarvänlighet samt 
sammankoppling mellan FDV och befintlig alarm. 
 
 
Vem är G4S? 
 

 
G4S är dansk-brittisk säkerhetskedjan med fullt namn Group 4 Securicor. De är ett 
bevakningsföretag som inriktar sig på personell och teknisk säkerhet, kör 
värdetransporter och har bland annat fastighetsjour då de säljer samt sköter larm till den 
privata, offentliga och företagssektorn. Jag valde att samarbeta med G4S för att de visade 
intresse när jag kontaktade de. De är också villiga att försöka något nytt vilket gynnar 
båda parter. På G4S s hemsidan kan man läsa följande text: 
 
”Och vi tänker fortsätta att växa. Inte för sakens egen skull utan för att dagens allt kärvare 
samhällsklimat kräver fler nya säkerhetslösningar. 
Därför utvecklar vi våra produkter och tjänster tillsammans med våra uppdragsgivare, 
utifrån konkreta behovsanalyser. Oavsett om det gäller bevakning, säkerhetssystem, 
larmcentral eller värdetransporter. Att erbjuda varaktig trygghet i en föränderlig värld är 
nämligen en ständigt pågående process.” Källa http://www.g4s.com/sve/se/se-about.htm 
2007-04 
 
Utvärdering av marknadsundersökning 
Gällande svenska marknaden för villalarm så säljer G4S cirka 6-8000 larm per år. 
Eftersom G4S marknadsandel av villalarm är ungefär 20 % av den Svenska marknaden 
uppskattas den totala volymen villor som använder sig av ett villalarm i Sverige till 30 
000- 40 000 stycken. 
Källa Tom Törnberg tom.tornberger@se.g4s.com 08-721 51 11, 2007-02. 

Potentiell Svensk marknad kan fördelas i tre kategorier: 

• Marknad som ligger ganska nära genom vår samarbetspartner G4S om volym 
cirka 6-8 000 larm enheter. Det kan vara vårt första mål att nå den. 

• Marknad som ligger längre bort det vill säga även andra aktörers marknad med 
larmade villor där volymen uppskattas till cirka 30 000-40 000 larm enheter. 
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• Kategori 3 kan vara en vision att nå alla villor i Sverige där volym uppskattas till 
1,6 miljoner.  

Vision mot världsmarknad 
Eftersom även företag som G4S och många andra aktörer i Sverige inte är de som 
tillverkar larmprodukter som de säljer och installerar, är det viktigt att hitta den företag 
som verkligen tillverkar och designar dessa larm. Just för G4S del ligger företag eller 
grupp av företag som tillverkar deras produkter i Israel. Vill man sedan nå ut på 
världsmarknad så måste man ta kontakt via dessa företag och via bolagets högre organ. 
Marknadsstorlek utanför Sverige kan jag inte uppskatta i dagsläge, men det var inte heller 
målet just nu. Läs gärna uttalande av VD för G4S Nick Bucle som finns i Bilagan nr 1 
angående framtidsplaner. 

7 Reflektioner/Kritisk granskning 
Fordonsdetektering har en bra andvändarpotential på marknaden. I samband med 
villalarm kommer den att göra en viktig komplettering för larmet samt bidrar till den 
ständiga kapplöpningen mellan brott och bevakning. 
 
Samarbete med uppdragsgivaren fungerade bra till viss del. Det var lätt att få tag på 
uppdragsgivaren när jag hade funderingar eller behövde diskutera något. Jag har också 
fått bra bakgrundinformation för teknologierna som jag arbetade med. En aning oklarhet 
var från början i min och uppdragsgivarens syfte och mål med detta 
nyproduktutvecklings examensarbetet. Det kan bero på att vi hade från början olika idéer 
om vart vill vi hamna med projektet. Jag hade tänkt direkt arbeta med applikation av 
elektroniken från uppdragsgivaren, medan det visade sig att elektroniken inte var 
utvecklat till det stadiet som det möjliggör att genomföra en applikation. 
 
Projektet består till största del av underlag till det kommande prototyptillverkning. Jag 
har kommit en bra bit på vägen med detta.  
Vad som jag skulle kunna gjort bättre, för att komma ännu längre än jag befinner mig 
idag? Projektet kunde ha avgränsats i tidigare skede än det gjordes. Det skulle spara 
dyrbar tid och jag kunde samla fokus på ett specifikt område.  
 
Vid marknadsundersökningen av behov har jag valt att kontakta befintliga 
bevakningsbolag och använda sig av deras kunskaper. De har bra kännedom om 
marknadsstorlek och det sparade mig mycket tid att få ta del av deras information. Jag 
utgår från att om bevakningsbolag visar intresse för FDV © då finns det även lämpligt 
behov och förtjänstmöjlighet. 
Projektet var ett bra och intressant arbete för mig och samarbete med olika företag har 
gett mig bra erfarenheter. 
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9 Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1; Uttalande av G4S VD Nick Bucle angående 
marknad 

 
Gällande den utländska marknaden har jag använd mig av ett uttalande av bolagets VD, 
Nick Bucle från 2006-11-21 vilket är beskrivet på hemsidan www.privataaffarer.se 
daterat till 2007-04-25 . Man skall inte förankra sig på ett uttalande när man granskar 
något, men i detta fall vill jag bara visa bolagets övervägande till framtida planer. 
G4S tror på tillväxt 
Den dansk – brittiska säkerhetskedjan G4S (Group 4 Securior) presenterade ett starkt 
bokslut för 2006 och aktien handlas just nu i en uppgående trend. Bolagets VD, Nick 
Bucle, lovar expansion och tillväxt för 2007. 
G4S lönsamhet är god och rörelseresultatet, hamnade på 277 miljoner pund (254) med en 
rörelsemarginal på 6,4 procent. Aktien har handlats kring 20-21 kronor de senaste 
månaderna, men med bolagets tillväxtplaner i åtanke finns det hopp om att den kan börja 
klättra.  
 
Efter några år av förvärvad tillväxt är bolaget nu redo för nästa fas uppger Nick Bucle 
och bolaget höjer målet för den organiska tillväxten till 7 procent. 
– Förra året koncentrerade vi oss på att konsolidera våra förvärv och omstrukturera 
verksamheten. Nu är vi redo att se framåt och växa organiskt och förbättra tillväxten och 
marginalerna, säger han i en intervju med nyhetsbyrån Bloomberg. 
 
Vidare uppger Bucle att G4S inte är främmande att göra fler förvärv om rätt företag 
dyker upp. Särskilt den kinesiska marknaden är intressant för bolaget.  
– Den kinesiska marknaden är den som erbjuder störst möjligheter för oss förutom de 
marknader vi redan verkar på, men vi väntar på att några lagliga arrangemang ska falla på 
plats innan vi kan gå in på den, säger Nick Bucle.  
– Brasilien är också en marknad som vi ska försöka etablera oss på, säger Nick Bucle  
 
Källan 
2007-03-19 08:27 http://www.privataaffarer.se/newstext.asp?s=pa&a=19977 
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9.2 Bilaga 2; Projektplan; blad 1 av 3; 
 
Bakgrund 
Hus som ligger på avlägsna platser och som ofta är obemannade utsätts för stölder. 
Stölder begås mestadels med hjälp av fordon med vilket stöldgodset körs iväg. För att 
motverka detta används bevakning med digitalkameror, installation av inbrottslarm, samt 
bevakningspatruller. Falska larm utlöses relativt ofta vilket är resurskrävande. För att 
åtgärda detta problem, öka säkerheten och minska kostnader för bevakningen kan 
eventuellt nyprodukt med teknologi för fordonsdetektion användas.  
 
Syfte  

• Är att undersöka de behov som finns kring fordonsdetektion i anslutning till hus 
med privata infartsvägar. 

• Är att undersöka den aktuella marknaden. 
 
Mål 

• Är att skapa förutsättning för en produkt som identifierar bilar i anslutning till 
privata infartsvägar samt överför denna information till en bevakningscentral.  

 
 
Projektorganisation 
 
Projekt ägare:  
 

Amparo Solutions AB 

Beställare: okänd 
 

Styrgrupp: Leon Nilsson och Henrik Linell 
 

Projektledare: Matej Kopecny 
 

Handledare: Jonas Rundqvist, Högskolan Halmstad  
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Bilaga nummer 2; Projektplan; blad 2 av 3; 
Projektbudget 
 

    

    

Projektgrupp 5   Projekt rum: 219 

Projektnamn 
FDV © 
   

  Telefon E-brev 

Projektdeltagare Matej Kopecny 0706 624481 matej.kopecny@hotmail.com 

    

    

Projektbeskrivning Detektera fordon   

    

Budget HT VT Anmärkning 

Resor 2 000: - 6 000:- Uppskattad kostnad 

Telefon 1 000: - 3 000:- Uppskattad kostnad 

Kontorsmaterial 600:- 900:- Uppskattad kostnad 

Modell 100:-  700;- Uppskattad kostnad 

 
Milstolpar  
Val av produkt vilket problem vill vi lösa. 
 
Marknad positionering är ett viktigt beslut i projektet. Med val av samarbetspartner 
väljer vi indirekt också vilka kunder vill vi nå till.  
 
Kravspecifikation på produkten kommer att forma dess funktion och 
användningsområdet. Komplexa krav leder till ökat användningsområde hos produkten 
men också till ökad pris.  
 
Del redovisning 14-dec 2006. Redovisningen skall vara på Engelska och skall vara värt 5 
högskolestudiepoäng eller 1/3 av projektet.  
 
Slutredovisning 15-maj 2007 examensarbetet skall vara klar. 
 
Utexpo 31-maj 2007 där examensarbeten och modellen skall uppvisas för skolledning 
och för intressenter. 
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Bilaga nummer 2; Projektplan; blad 3 av 3; 
Preliminär tidsplan.  
 
Idé generering 
Projektplan, Val av Idé, Dokumentation 
Kravspecifikation, Brainstorming, Ryskanalys 
Marknadsundersökning, Intressenter 
Del redovisning 14 december 
Utvärdering av marknader 
Prototyp 
Val av marknad, Marknadsplan 
ISO, EU regler 
Rapportskrivning 
Affärsplan 
Planering av redovisning 
Slutredovisning 15 maj 
Utexpo 31 maj till 2 juni 
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9.3 Bilaga 3; Test av magnetism hos olika material; blad 1 av 4 
Test av materialet till hölje för FDV © genomfört av teknologen Matej Kopecny, plats 
Högskolan Halmstad; 2006-11-25 
 
Huvudkrav för materialval är att materialet inte får vara magnetisk och störa det 
magnetiska fältet. Testade material var sten, tegelsten, glas, zink, aluminium, järn, plast, 
gummi, epoxilim, keramik, asfalt och träd. Tester genomfördes på detta sätt: 

• Magnetfält skapades med stavmagnet vilket placerades på ett trädunderlag med 
lika avstånd vid varje försök. 

• Magnetfältavkännare i detta fall en linjär magnetsensor KMZ 10A installerades på 
en elektronisk platta och kopplades till multimetern. 

• Multimetern sedan visade ändringar i magnetfältets styrka då olika material 
placerades mellan stavmagneten och magnetsensorn. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Föremål: Sten 
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Bilaga nummer 3; Test av magnetism hos olika material; blad 2 av 4 
 

 

Föremål: Asfalt 

Föremål: Tegelsten 
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Bilaga nummer 3; Test av magnetism hos olika material; blad 3 av 4 
 

 
 
 
 
Test resultat 
Tester visade att sten, tegelsten, glas, zink, aluminium, plast, gummi, epoxilim och träd 
var inte metalliska och därmed kan användas som ett eventuellt hölje. Järn kan uteslutas 
liksom vissa keramiska material, eftersom vissa keramiska material innehåller ett 
magnetstörande ämne. Bit av hård asfalt visade utslag på mätaren och påverkar 
magnetfältet. 
 
Utvärderingsmatris av lämpligt material till hölje finns på nästa sida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Föremål: Zink 
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Bilaga nummer 3; Test av magnetism hos olika material; blad 4 av 4 
 
 

Hölje/Skal 

Material Formbarhet Utomhus -
beständighet 

Brott -
gräns 

Störning 
detektions-
egenskaper 

Miljö -
påverkan 

Vikt Pris Total 

TPO 
plast 

5 4 2 5 3 4 4 29 

Al 4 5 5 5 3 3 2 27 

Trä 2 2 3 5 4 4 5 25 

Gummi 3 3 3 4 3 3 3 22 

Zink 5 5 5 5 4 2 2 28 

Keramik 3 4 1 4 4 3 4 23 

 
5 = bästa betyg 
1 = sämsta betyg 
 
Utvärdering av tabellen Hölje/Skal 
Plast, Aluminium och Zink har fått bästa betyg. Plast är billigare att tillverka medan Zink 
och Aluminium är dyra. Zink är det bästa val om man tänker på miljön, för att det är lätt 
att formspruta den vid låga temperaturer gentemot Aluminium. Samtidigt finns zink 
vanligt i naturen vilket betyder att den är 100 % återvinningsbar. Keramik kan i vissa fall 
påverka det magnetiska fältet, detta beroende på legeringssammansättning. Källan: Ruben 
Rydberg lärare i elektronik Högskolan Halmstad telefon: 035 61 24 74 ; 2007-04 
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9.4 Bilaga 4; Intressenter vs Påverkan i produktutvecklingen  
 
 Stor intresse Litet intresse 
Stor 
påverkan 

• slutanvändaren 
• operatör som bevakar så kallad TV skärm 

och bevakar själva tjänsten 
• tekniker som sköter att mjukvaran 

fungerar 
• installatör på fältet som kommer hem till 

slutanvändaren 
• firma som sköter tillverkning samt 

produktion inklusive förpackning av varan 
• produktutvecklare samt designers 
• ägaren till produkten 
• riskkapitalister (bank, sponsorer) 
• konkurrenter 

 

• säljaren 
• inköparen på företaget 
• transport företag 
• material leverantörer 
• beslutande organ 

(patent, CE, ISO, 
kommunen, staten) 

• media & reklam 
• rådgivande 

organisationer 
• intervjuoffer 
 

Litet 
påverkan 

• stipendieorganisationer 
• försäkringar 
• vänner  

• arenor, utställningar 

 
Användare & intressent 
Användaren kan fördelas i olika kategorier:  

 
Dessa användare påverkar utvecklingen av produkten i olika utsträckning. De skall 
behandlas därför separat under utvecklingsprocessen. Intressent är någon som har intresse 
i denna produkt eller tjänst. Intressent är inte nödvändigtvis en användare. Exempel på en 
intressent som inte är en användare är bank. Intressenter liksom användare har olika stor 
påverkan på utvecklingen av produkten. De kommer i kontakt med produkten i olika 
tidschema vid utvecklingen. Vi måste zooma in de grupper som har stor påverkan under 
utvecklingen av vår produkt. Det är viktigt att anpassa produkten så att de tycker om den 
och att just de vill att produkten blir till.  

• huvudanvändare eller slutanvändaren 
• operatör som bevakar så kallad TV skärm 

och bevakar själva tjänsten 
• tekniker som sköter att mjukvaran 

fungerar 
• installatör på fältet som kommer hem till 

slutanvändaren 
• inköparen på företaget 

 

• säljaren 
• transport företag 
• firma som sköter tillverkning samt produktion 

inklusive förpackning av varan 
• materielleverantörer 
• produktutvecklare samt designers 
• ägaren till produkten 
• beslutande organ 
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9.5 Bilaga 5; Utvärderingsmatris i samband med sabotageskydd 
 

Sabotageskydd  

Gjuta i 
material 

Slagkraft Brand-
beständig 

Syre-
angrepp 

Kyl-
beständig 

Fukt-
beständig 

Vikt Pris Total 

Epoxi-
lim 

5 3 3 3 5 5 2 26 

Betong 4 5 4 3 1 1 5 23 

Glas 1 5 5 3 5 3 3 25 

Keramik 1 5 4 3 3 3 3 22 

 
5 = bästa betyg 
1 = sämsta betyg 

 
Utvärdering av tabellen sabotageskydd 
Epoxi lim och Glas har betyg 25. Men det är viktigt att skyddet inte skall kunna gå 
sönder, avlägsnas och saboteras. Denna funktion uppfyller inte Glas och därmed blir det 
Epoxi lim som jag rekommenderar att välja till sabotageskydd.  
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9.6 Bilaga 6; Utvärderingsmatris kamouflering av produkten 
 

Kamouflage 

Modell Placering 
mot egen 
körväg 

Tillverk 
nings-
enkelhet 

Upptäckt-
risk 

Bruk-
tid 

Miljö-
påverkan 

 
Take-
away 

Storlek-
anpassning 
mot FDV 

Pris Total 

Blomlåd
a 

3 5 4 1 4 4 5 5 32 

Postlåda
n 

3 3 3 5 3 3 2 3 26 

Sten 5 4 3 5 3 3 5 3 31 
Tegelste
n 

2 4 5 5 4 5 3 5 33 

Ventilati
on 

2 4 5 5 4 5 3 4 32 

Fågelbo 3 4 5 5 5 4 4 4 34 
 
Reflektion på utvärderingsmatris 
Stenkamouflage, kommer att tillverkas i en stenmodell och inte en riktig sten. Det är 
främst på grund av stenens hårdhet och svårighet att borra i den.  
Nackdelen med denna utvärderingsmatris är att den inte innehåller alla möjliga aspekter. 
Samtidigt funderingar bakom viktning av tagna aspekter grundar sig oftast på enkla 
antaganden. Vill man ha utvärderingsmatris som är robust och som går att lita på, då 
måste man undersöka fler inputvärden. 
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9.7 Bilaga 7; Riskanalys 
 
Finnanser till prototypen 
saknas 
 
 
 
10 % 

Produkten är inte 
tillräckligt attraktiv för 
marknaden och 
samarbetspartner 
 
10 % 

Liknande produkt 
redan finns patenterad 
 
 
 
5 % 

Stora 
produktionskostnader 
omöjliggör FDV: s 
konkurrenskraft 
 
 
15 % 

Konkurrenter kommer 
att plagiera produkten 
 
 
 
 
10 % 

Kommunikation med 
nyckelpersoner inte 
fungerar 
 
 
 
10 % 

Uppdragsgivare 
avbryter projektet FDV 
 
 
 
10 % 

Risk att produkten 
tappar möjlighet att bli 
pattenterbar 
 
 
10 % 

Tidsplanen blir för 
optimistiskt och 
kommer inte att hålla 
 
 
20 % 

 
Utvärdering av risker 
 
Risker som beskrivs i tabellen ovan visar att det är viktigt att skydda produktens 
immateriella värde. Under utvecklingsperiod innan produkten blir känd för allmänheten 
skall alla inblandade parter därför skriva på sekretessavtal. Produkten får inte 
offentliggöras innan en patentansökan skall lämnas in. Ett offentliggörande är till 
exempel visande av de mekaniska eller elektroniska delarna samt mjukvaran. Immateriell 
rätt 2006  Bo Göran Wallin Den största risken är dock för optimistisk tidsplan. 
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9.8 Bilaga 8; Geofence och Hotspot 
 
Geofence är ett begrepp för att markera ett geografiskt område som man vill att systemet 
ska kunna reagera mot. Man kan säga att man ”ringar” in ett område för att sedan få 
automatisk rapportering ifall bilen passerar gränsen för området. Hotspot är jämförbart 
med Geofence men istället för ett område så används endast en punkt. Med 
hotspotfunktionen kan man få automatisk rapportering om när bilen anländer till adressen 
och/eller lämnar den. AutoPosition har ett lättanvänt men ändå mycket kraftfullt stöd för 
att hantera både Geofence och Hotspot. Rapportering sker direkt till kartprogrammet, 
men kan också skickas via SMS till valfritt telefonnummer. Det är till och med möjligt att 
koppla funktionen till att fjärrstyra bilens utrustning, t ex tända en lampa, starta en siren, 
förhindra start av motor eller liknande. Ett annat exempel på hur man kan använda sig av 
Hotspotfunktionen är att varna föraren när bilen närmar sig en fartkamera. 
 
Se http://www.autoposition.se:8080/wiki/Wiki.jsp?page=Positionering 
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9.9 Bilaga 9; Brainstorming 
 
U3 grupp 5. Datum: 2007-09-15 
 
Deltagare: 

• Jonas Wilsby, Fredrik Lundin, David Knutsson, Pontus Håkansson, Magdalena 
Åkesson och Matej Kopecny 

• Daniel Lundström, Anders Bengtsson och Matej Kopecny  
 
Huvudfokusering med denna brainstorming är att ge förslag på användningsområde och 
förslag till nya marknader. Vad kan man mer göra med de här teknologierna? Vem kan ha 
behov av sådana? Vilka framtidens behov tror ni på? Det finns möjligheter att kombinera 
produkter.  
 
 Teknologier/produkter: 

• En sensor som känner av olika bilmodeller när de passerar förbi. Maximalt 
avstånd mellan sensor och bil är 10,00 m. Med kombination av sådana sensorer 
kan man skapa 3D jämförbara utslag och känna av föremål i detalj. Till exempel 
man kan urskilja en Volvo V70 från en Mercedes SLK. 

• Radionätverk möjliggör kommunikation mellan magnetiska sensorer. 
• Fleet management är teknik som möjliggör att man spårar ut var exakt ett föremål 

befinner sig och arkiverar detta. Man kan även planera en sträcka som typ 
autopilot och om föremålet avböjer från denna planerade sträcka så vet man det. 


