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eller göras tillgänglig utan skriftligt medgivande från upphovsmakarna.   

EXAMENSARBETE 



 

FÖRORD 

Intresset för entreprenörskap och produktutveckling är starkt förankrat hos folk som vågar sig på 

projektarbeten i egen regi. Förhoppningarna är stora och de problem man ställs inför ses snarare som 

en utmaning än som faktiska hinder. Det skall dock inte lämnas osagt att arbete i egen regi ställer 

helt andra krav på individerna i gruppen än om man jobbar mot en uppdragsgivare. Kraven på eget 

engagemang är högre, likaså kunskapskraven inom gruppen samt förmågan att dra nytta av varandras 

färdigheter.  

Examensarbetet är det sista projekt som utförs på utvecklingsingenjörslinjen, en lång men intressant 

resa. Vi vill passa på att tacka alla som varit med på vägen och önskar er all lycka till i framtiden.  
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ABSTRACT 

It is quite clear that there is an outspoken need for tools and products that would let individuals 

locate their stolen or misplaced goods. This report details the project of developing a transponder for 

locating goods. The contents of this report have been laid out as follows; first there is an overview of 

how the project came into being, giving information about the choice of project and the methods 

chosen, and initial plans made. Information gathered during the beginning of the project is then 

offered an overview of, together with details of choices of how to progress in the project at key 

milestones have been made. How the project progressed past the initial planning is then explained; 

complete with information about how work methods and technology have been implemented in day-

to-day work and functional prototypes. A market plan is then presented together with market surveys 

to illustrate how the result of the project could reach the market, and how one would go about doing 

so. The result of the project is then presented in the form of specifications and pictures of the final 

prototype of the transponder, together with conclusions drawn from working with it. The report ends 

with a discussion and retrospective analysis of the project, together with conclusions and suggestions 

for possible ways to continue the project. 
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SAMMANFATTNING 

Det tycks föreligga stort behov av verktyg för att återfinna stulen och förlorad egendom i dagens 

samhälle, speciellt då egendom bär mer än ett monetärt värde. Denna rapport redogör för hur ett 

projekt för utveckling av en transponder för lokalisering och återfinnande av egendom genomförts. 

Projektarbetets bakgrund gås först igenom för att ge en klar bild av motivationen till valet av projekt 

såväl som metodval, och fortsätter sedan med hur inledande arbete planerats och utförts. Därefter 

sammanställs kort den information som samlades under projektets början för att ge en bättre 

möjligheter att förstå rapportens innehåll. Vägval som gjorts under projektets gång förklaras sedan, i 

synnerhet behandlas val av teknik. Fortsättningen innehåller information om hur projektet fortskridit 

och hur metoder och tekniker tillämpats i tester, undersökningar, och prototyper. Fortsättningsvis har 

marknadsplan och marknadsundersökningar sammanställts för att ge en bild av transponderns 

potentiella marknad, och hur man kan nå den. Näst sist förklaras hur den slutgiltiga prototypen 

utformats och tillverkats, vilka lärdomar vi dragit av den. Slutligen diskuteras och analyseras 

projektet och förslag läggs fram på hur projektet kan drivas vidare.   



 

FÖRKORTNINGAR OCH SYMBOLER 

RFID: Radio Frequency Identification 

GPS: Global Positioning System 

VHF: Very High Frequency 

UHF: Ultra High Frequency 

WBS: Work Breakdown Structure 

BOM: Bill of Materials 

B2B: Business to Business 

GSM: Groupe Spécial Mobile 

GPRS: General Packet Radio Service 

IPS: Indoor Positioning System 

DGPS: Differential Global Positioning System 

aGPS: assisted Global Positioning System 

eGPS: enhanced Global Positioning System 

CPGPS: Code Phase Global Positioning System 

UHFID: Ultra High Frequency Identification
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Antalet anmälda brott blir allt vanligare i Sverige. Enligt BRÅ anmäldes under 2008 över 850,000 

brott mot förmögenhet, över 250,000 av dessa var direkt relaterade till stöld av egendom eller inbrott. 

Mörkertalet är stort och enligt SCB understiger antalet uppklarade fall fyra procent, däribland 

inräknat fall där beslut fattats om att stöldgods inte kommer återfinnas. Värdet av stöldgodset uppgår 

årligen till miljardbelopp, ett faktum som marknaden uppmärksammat. En mängd marknadsaktörer 

erbjuder produkter som vid stöld möjliggör återfinnande av kapitalvaror. De flesta erbjuder en 

lösning som kombinerar GPS och GSM, men är så pass krångliga att de kräver utbildad sökstyrka 

vid själva återfinnandet, med undantag av två produkter fungerar inte lösningarna inomhus och 

kostar ofta flera tusen kronor. Ett pris som avskräcker från att skydda kapitalvaror vars värde 

understiger 50 000 SEK. 

I dagsläget förlitar sig rättsväsendet nästan uteslutande på vittnesmål i sitt arbete och har ett uttryckt 

behov av tekniska redskap för att underlätta arbetet. Data från SCB visar att sannolikheten för åtal är 

liten, färre än 10% av fallen klaras upp, därav 1% faktiskt återfinnande. Utöver detta har tilltänkta 

användargrupper visat ett stort intresse inför möjligheten att lokalisera ägodelar med affektionsvärde. 

1.2 SYFTE  

Att utveckla och ta fram en lanseringsplan för en ny transponder med möjlighet att lokalisera gods 

utom- samt inomhus. Transpondern skall uppfylla gällande säkerhetsstadgar från PTS och EU, vara 

användarvänlig och uppfylla samtliga krav för att fungera som grund för en husrannsakan. 

1.3 MÅL 

Genom att tillämpa sedvanliga verktyg inom produktutveckling skall en transponder utvecklas. 

Inledningsvis skall en informationsöversikt genomföras där rådande situation och befintliga 

konkurrenter kartläggs. Lanseringsplanen skall sedan utarbetas som ett led i tävlingen Venture Cup. 

Vidare skall en nära kontakt med intressenter upprättas och bibehållas för att säkerställa funktion och 

nytta. Arbetet skall resultera i en färdig funktionsprototyp vid som presenteras den 19:e maj 2009. 

1.4 AVGRÄNSNING 

Med hänsyn till aktuellt marknadsläge läggs fokus på att utveckla en användarvänlig transponder i 

sitt enklaste utfarande, lämpad för lokalisering av gods inomhus. Vidare skall ingående tekniker 

enbart översiktligt presenteras då en fördjupning ligger utanför syftet.  
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2 METOD 

2.1 INLEDNINGSFAS 

Genom en gedigen marknadsundersökning och en nära kontakt med forskare i Lund, Uppsala och 

Halmstad har kunskaper inom signalteknik och olika tekniker som används idag inhämtats. En 

sammanställning av konkurrenter och bristanalys för befintliga lösningar genomfördes och kan 

skådas i bilaga A.1. Utöver detta har en stor mängd information inhämtats från litteratur och internet. 

Informationsinsamlingen kompletterades med brainstorming vid tillfällen där kreativa idéer och 

lösningar på problem skulle tas fram. Intervjuer, laborationsrapporter samt utvärderingsmatriser kom 

vid ett flertal gånger att fungera som beslutsunderlag för vidare utveckling. 

Resultatet av inledningsfasen blev projektplan med kartlagda intressenter, färdigställa mål, 

resursplan och projektgruppens organisation. Se bilaga A.2 för projektplan. Utifrån identifierade 

intressenter och resultatet av den tekniska översikten togs en affärsidé fram och lämnades in för 

utvärdering till Venture Cup. Affärsidén återfinns i bilaga A.3. I samråd med intressenter togs en 

kravspecifikation fram, denna återfinns i projektplanen men behandlas även i rapporten under 4.1.  

Resursplaneringen skedde i flera steg. Initialt med hjälp av en översiktlig milstolpeplan i 

projektplanen. Det upprättades senare ett nätverks- och GANTT-schema men det visade sig att 

projektet fick styras om vid så många tillfällen att detaljplanering inte var möjlig. Uppgjord WBS 

övergavs i förmån för en översiktlig milstoleplan och den korttidsplaneringen sköttes via kalender.  

2.2 GENOMFÖRANDEFAS 

2.2.1 PROTOTYPTILLVERKNING 

Prototyptillverkningen och utveckling utgjorde en stor del av arbetet och förkroppsligar mycket av 

förarbetet i en påtaglig konstruktion. Ett träddiagram, bilaga A.5, togs fram efter samtal med 

intressenter för att kunna säkerställa önskad funktionalitet, informationssökningen summerades till 

ett flertal mindre diagram för urval enligt givna faktorer. Urvalet utgjorde sedan grunden till det 

blockschema som låg till grund för prototypens funktion. Blockschemat har i sin tur varit grunden för 

vidareutveckling av mjukvara och utökning av funktionalitet. Informationsinsamlingen resulterade i 

en komponentlista men själva konstruktionen av prototypen outsourcades för att säkerställa god 

funktionalitet, häri inkluderas framtagandet av en slutgiltig BOM samt kontakt med leverantörer.  
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2.2.2 AFFÄRSPLAN 

På grund av den höga osäkerheten i projektet fick affärsplanen löpande utarbetas. I syfte att testa 

huruvida realistisk affärsplanen var lämnades ett bidrag in till granskning i Venture Cup, där en jury 

av sakkunniga bidrog med ovärderlig feedback. Den grundläggande tanken bakom affärsidén är att 

tillgodose marknadspotentialen via en 3-stegs B2B modell där en efterfråga skapas bland användare, 

varefter kontakter med en produktions- distributions och försäljningskedja initieras för att tillgodose 

behovet. Slutligen kopplas försäkringsbolag och andra aktörer in för att erbjuda mervärde både till 

användare samt kunder. Affärsplanen i sin helhet återfinns som bilaga A.6. 

2.2.3 TESTER 

Tester utfördes kontinuerligt under projektets gång för att utvärdera och testa olika tekniker och 

metoder för lokalisering, vidare planerades och utfördes tester på både enskilda komponenter och 

prototypen där komponenterna testades i samverkan. Delsyftet i samtliga tester var att undersöka 

funktionalitet i verklig miljö och utfördes i förhållanden som framtida användare kan utsättas för. 

Resultatet av tester har löpande återförts in i projektet genom justeringar och ytterligare tester. 

2.3 AVSLUTNINGSFAS 

Resultatet presenteras i form av en rapport samt en presentation i samband med slutredovisning och 

UT-expo. Beroende på aktuell status skall sedan en verksamhet kring produkten förberedas. 

2.4 METODKRITIK 

Signalteknik är ett komplicerat ämne och radiovågors uppträdande i praktiken är näst intill omöjliga 

att förutspå. Detta har lett till en rad olika problem för utvecklingen. Det har varit väldigt svårt att 

från praktiska tester dra några konkreta slutsatser och det har krävts en stor mängd av 

informationsinsamling innan några tillämpbara slutsatser kunnat dras. 
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3 INFORMATIONSINSAMLING 

Nedan följer en analys av olika tekniker. Efter en sammanfattning av testresultaten presenteras en 

översiktlig konkurrentanalys. Samtliga tekniker utsattes för tester och testrapporter återfinns i bilaga 

B.1. Resultatet sammanfattas efter en kort presentation av samtliga tekniker. 

3.1 ÖVERSIKT ÖVER BEFINTLIGA LÖSNINGAR 

Resultatet av informationsinsamlingen kartlade tekniker som aktuella lösningar baserades på. Nästan 

uteslutande används en kombination av GPS/GPRS/GSM, undantagsvis används VHF eller UHF.  

Samtliga tekniker har säregna styrkor och svagheter. GPS fungerar globalt och har en väldigt hög 

noggrannhet, men kräver näst intill fri sikt till himlen för att fungera. GPRS/GSM fungerar överallt 

där det finns täckning för en vanlig mobiltelefon, å andra sidan är den otillräcklig gällande 

noggrannheten. VHF/UHF är väldigt noggranna och fungerar även inomhus, å andra sidan har de en 

begränsad räckvidd på maximalt ett par hundra meter under väldigt gynnsamma förhållanden.  

3.2 ANALYS OCH FÖRSLAG AV TEKNIKER 

3.2.1 RFID 

RFID är en teknik för identifikation och hantering av radiosignaler. Systemet består i grunden av en 

antenn och en integrerad elektronisk krets. Tekniken är känd sedan 1940-talet och mindre avancerade 

föregångare användes flitigt under andra världskriget. Det första egentliga patentet kom 1973 och 

sedan dess har utvecklingen tagit en väldig fart.
1
 

RFID taggar kan antingen vara passiva, semi-aktiva eller aktiva. Passiva taggar använder induktion 

från ett magnetfält för att ladda en kondensator och sänder sedan ut sin unika signal vi antennen, 

räckvidden är tämligen begränsad och tekniken används därför ofta där avstånd vållar mindre 

bekymmer. Aktiva taggar har en egen strömförsörjning och med det en längre räckvidd. 

Samtliga RFID taggar använder sig av olika frekvensband, vanligast är UHF varvid taggen benämns 

UHFID. Lägre frekvenser, 433MHz och 868MHz, har bättre förmåga att tränga igenom material och 

har därför en längre räckvidd, nackdelen är större antenner än vad exempelvis 2.45GHz bandet 

kräver vilket gör både sändare och mottagare klumpiga samt gör avkall på noggrannhet.
2
 

                                                 
1 http://www.transcore.com/pdf/AIM%20shrouds_of_time.pdf  
2 http://electronics.howstuffworks.com/rfid3.htm  

http://www.transcore.com/pdf/AIM%20shrouds_of_time.pdf
http://electronics.howstuffworks.com/rfid3.htm
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3.2.2 ULTRALJUD 

Ultraljud är ljudvågor med en frekvens på över 20 kHz. Ultraljud används flitigt inom olika yrken 

där man vill kunna studera objekt som inte är synliga för blotta ögat. Sonografi, ekokardiografi och 

undersökning av svetsfogar är en del tillämpningsområden. IPS är ytterligare ett applikationsområde 

där inomhuslokalisering görs möjlig via enkla taggar och en mikrofon.
3
 

3.2.3 GPS 

GPS är ett system som utnyttjar kommunikation med satelliter för att säkerställa en position. 

Tekniken förklarades fullt funktionell 1995 och har sedan dess används flitigt inom diverse olika 

applikationsområden. 

Genom att ta emot information från minst 4 satelliter kan en position och även hastighet räknas ut. 

Mottagaren behöver information från 4 satelliter då den handskas med 4 okända variabler; position i 

x-y-z led samt tiden när signalerna sändes. Detta resulterar i ett set av koordinater som sedan kan 

placeras på en karta med en noggrannhet på ett par meter under gynnsamma förhållanden.  

GPS utvecklas ständigt och nya tekniker, som höjer precisionen och minskar på kostnaderna. DGPS, 

aGPS, eGPS etc. är ett fåtal av de förbättringar som utvecklats under senare år. Noggrannheten har 

även den utvecklats, när CPGPS och DGPS används tillsammans kan en absolut noggrannhet på 

mellan 20-30cm vara möjlig.
4
 

Även om GPS är en vanlig teknik har den brister. Systemet är enkelt att störa ut (såvida det inte är 

militär GPS), kräver fri sikt till himlen för att erhålla position från satelliterna och är strömkrävande.
5
 

3.2.4 GPRS/GSM 

Även om GPRS skiljer sig på många fronter jämfört med GSM behandlas bägge under samma rubrik 

då positioneringen dels är liknande funktionsmässigt och erbjuder samma grad av noggrannhet. 

Positioneringen fungerar med hjälp av trilateration (triangulering i tre dimensioner) och bygger på 

det faktum att en GSM/GPRS-mottagare oftast har kontakt med flera master. Genom vetskap om 

masternas läge och det inbördes förhållandet mellan master och mottagaren gällande 

signalkaraktäristik kan en grov positionering uppskattas. Noggrannheten är strikt beroende av 

omgivningen och masternas position, på landet är felmarginalen flera kilometer men i storstäder är 

en felmarginal på runt 50m fullt möjlig att uppnå. 

                                                 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasound  
4 http://en.wikipedia.org/wiki/GPS  
5 Egna tester samt uttalanden på forum och dylikt 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasound
http://en.wikipedia.org/wiki/GPS
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Teknikens starkaste sida är att den erbjuder möjlighet till positionering oavsett om den befinner sig 

utom- eller inomhus. Där mottagaren har mobiltäckning är en trilateration möjlig. Vidare är 

GSM/GPRS mottagare och antenner förhållandevis billiga och det är en väl beprövad teknik.
6
 

Tekniken förfinas just nu ytterligare i samband med utvecklingen av eGPS, där varje basstation och 

telemast exakta koordinater i x-y-z led mäts och sammanställs. Detta kommer inom några år leda till 

en betydligt ökad noggrannhet på just GSM/GPRS positionering där mottagning finns. 

3.2.5 VHF/UHF 

VHF och UHF är frekvensband på 30-300MHz respektive 300-3000MHZ och används vanligast för 

radio- och TV-sändningar. Fördelen med VHF och UHF är en förmåga att sända signaler även 

inomhus och lägre frekvenser har en god genomträngningsförmåga till en relativt låg energikostnad. 

Nackdelen blir uppenbar när antennstorleken skall designas, räckvidden är en direkt funktion av 

antennstorleken enligt 𝑎 =  17 ∗ 𝐴𝑚  där 𝑎 är räckvidd i km, och 𝐴𝑚  står för antennlängd i meter. 

För att erhålla en längre räckvidd krävs således antenner med en storlek på över 1m.
7
 

3.3 TESTRESULTAT 

3.3.1 TEKNIKER 

Ett större antal tester genomfördes med varje enskild teknik och testrapporten kan i sin helhet 

granskas i bilaga B.1. Nedan följer en summering av testerna. 

  

Ultraljud 

I ett samtal med Hans Persson, forskare inom elektrisk mätteknik vid Lunds 

universitet, framgick att ultraljud arbetar på så pass höga frekvenser att det 

studsar på nästan samtliga ytor. Tester i labb bekräftade detta, en 

ultraljudssändare på 40 kHz och en räckvidd på 6 meter förmådde inte att 

penetrera ett pappersark. Även om ultraljudssändare är billiga är inte tekniken praktiskt hållbar för 

tilltänkt applikationsområde. Högtalaren måste sitta ”fritt” och riktas rakt mot en mikrofon. Tanken 

att utnyttja ultraljud för en positiv identifiering övergavs efter testresultaten. 

 

 

                                                 
6 Presentation ”Mobile Positioning Solutions for GSM” av Dirk Nikolai från Alcatel. 
7 http://en.wikipedia.org/wiki/VHF och http://en.wikipedia.org/wiki/UHF  

http://en.wikipedia.org/wiki/VHF
http://en.wikipedia.org/wiki/UHF
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GPRS/GSM 

Trilateration fungerar överallt där GSM mottagaren har täckning. Det visade 

sig skilja enormt mellan olika operatörer och städer. I Göteborg hade 

operatören Tele2 bättre täckning än Telia på sina ställen men resultatet 

skiljde sig inte nämnvärt. I Halmstad kunde resultaten variera ett par hundra 

meter. Ingen operatör kunde erbjuda en tillräcklig noggrannhet. Tekniken har sin styrka i att kunna 

erbjuda en grov positionering oberoende på geografisk placering i Sverige till en relativt låg kostnad. 

Nackdelen är att tekniken troligtvis kommer behöva kompletteras med annan teknik för att erbjuda 

önskvärd noggrannhet. 

(x)GPS 

GPS, och de tekniker som baseras på dess vidareutveckling, har utsatts för 

tester i samband med en större informationsinsamling via internet. GPS 

visade sig vara en väldigt pålitlig teknik med klara applikationsområden som 

lämpar sig väl till bland annat fleet-tracking etc. Nackdelar blir uppenbara 

när inomhustester skall genomföras, utan fri sikt till himlen och satteliterna fungerar tekniken inte. 

Detta kan tyckas förvånansvärt då tekniken fungerar felfritt exempelvis i tunnlar vid en bilfärd, detta 

beror dock på att GPS även lagrar data om hastighet vilket gör att den loggar positioner och 

approximerar när fordonen bör komma ut ur tunneln. 
8
 

Loggfunktionen är en uppskattad funktion ifall stöldgods rör sig utomhus innan det flyttas inomhus. 

Dock drar applikationen mycket ström och ifall den befinner sig inomhus behövs ändå ytterligare en 

teknik för att fastställa positionen. GPS-mottagare är även dyrare än andra testade alternativ. 

VHF/UHF 

VHF baserade lösningar visade sig vara alldeles för otympliga för att kunna 

marknadsföras till en bredare kundgrupp. VHF och dess behov av 

antennstorlekar på över 1m samt behovet av flera olika punkter vid en 

lokalisering är tekniken inte tillämpbar på tänkt marknads- och 

produktgrupp.  

UHF innefattar ett bredare och mer lämpligt frekvensområde. Lägre frekvenser innebär, som tidigare 

nämnt, bekymmer med stora antenner, i gengäld har de god penetrationsförmåga. Högre frekvenser 

är dock mer exakta och fungerar med mindre antenner.  

                                                 
8 http://www.roboshop.se/faqovr.htm  

http://www.roboshop.se/faqovr.htm
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De frekvensband som är aktuella i UHF området är 433MHz, 868MHz samt 2.45GHz banden. 

Genom att utnyttja en kvarts våglängd kan antennstorleken göras mindre på bekostnad av räckvidd. 

Frekvensbandet 2.45GHz erbjuder möjlighet till väldigt små antenner och sändare, närmare bestämt i 

storlekar runt 2.5cm. Frekvensbandet används flitigt inom en rad applikationer, men erbjuder inte 

lika god genomträngningsförmåga som 868MHz eller 433MHz banden. 

3.3.2 VAL AV TEKNIK 

Det krävdes inte någon direkt jämförelse mellan olika alternativ då en kombination av olika tekniker 

var den enda fungerande metoden. Genom att utnyttja ett flerstegssystem där en initial grov 

positionering följs upp med en mer noggrann metod kan en väldigt noggrann transponder konstrueras 

med fullgod funktionalitet över stora geografiska avstånd. Alternativet har dock en negativ påverkan 

på pris då ett flertal system i kombination blir dyrare än att enbart förlita sig på en lösning. 

Beslutet föll på ett 2-stegssystem, där användaren i ett första steg genomför en grov positionering för 

att senare använda sig av en teknik för nära och exakt lokalisering. Vad som behövdes var följande: 

 tillsammans med . 

Strömförbrukningen är visserligen viktig men år så pass enkel att reglera via viloläge etc. så det blir 

ingen kritisk faktor. Viktigare är att storleken och att systemen överlappar varandra gällande 

noggrannhet och täckning. 

De tekniker som bäst ansågs uppfylla respektive kriterium var en GSM/GPRS och UHF 

kombination. GPS valdes bort då den inte var exakt nog och förmådde inte erbjuda lika god överlapp 

som GSM baserade lösningar gör. Faktum är att en GPS och UHF kombination fortfarande skulle 

kräva en GSM-teknik för att kommunicera data från GPS-mottagare till användare. 

I skrivandets stund utvecklas eGPS, en teknik som integrerar trilateration och GPS funktioner vilket 

gör den till ett mycket attraktivt alternativ på sikt. I dagsläget är detta dock inget alternativ och 

prototypen kommer förlita sig av GSM för en initial positionering.  

Det självklara valet för en exakt positionering föll på UHF. Det frekvensband som erbjöd en 

avvägning mellan krav på storlek och genomträngningsförmåga var 868MHz. Genom att använda 
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fraktalantenner erhålles en antennstorlek på 2cm med marginellt avkall på räckvidd. 868MHz 

eliminerar samtidigt problematiken att avgöra en exakt position inomhus som 433MHz bandet lider 

av med sin halverade noggrannhet. 

Ytterligare fördelar med 868MHz bandet är det ingår i det så kallade ”fria bandet”.  Det finns en del 

restriktioner gällande användandet av detta frekvensband, för vidare information om dessa 

restriktioner hänvisas läsaren till PTS.
 9
 

3.4 KONKURRENTANALYS 

Konkurrentanalysen som helhet återfinns i helhet i affärsplanen och i bilaga A.1.Av ett 20-tal aktörer 

på marknaden är en del mer väletablerade såsom TRACKme, ett företaget med 32 års erfarenhet av 

säkerhetslösningar.
10

 Followit AB redovisade 2007 ett resultat på 2Mkr och under 2006 hade de sitt 

bästa år med 5.3Mkr.
11

 Dock finns flera bolag som visar röda siffror, speciellt de relativt unga. 

Marknaden för lokaliseringstjänster över lag är på uppgång, sedan 2000 har flera nya aktörer kommit 

in på marknaden. Detta beror dels på att komponenterna blivit billigare och därför lämpar sig till fler 

produkter, men även på den goda respons dessa produkter har på en marknad som känner ett enormt 

sug efter lokaliseringslösningar. Engelska Loc8tor har lovordats, ProEvo har prisats många gånger 

och bägge är i en expansiv fas.
12

 Alla tecken visar på att marknaden är inne i en kraftigt expansiv fas 

och har kommit förbi early adaptors fasen. 

3.5 MARKNADSUNDERSÖKNING 

Parallellt med den tekniska informationsinsamlingen och konkurrentanalysen genomfördes en 

kompletterande marknadsundersökning hos en potentiell tilltänkt användare. 

Marknadsundersökningen genomfördes i syfte att, i ett tidigt skede, kunna kartlägga för användaren 

viktiga produktegenskaper. Vidare tjänade undersökningen syftet att kartlägga vilket behov som 

fanns och vilken betalningsvilja användarna hade. En annan oerhört viktig fråga var huruvida 

användaren är villig att själv återfinna sitt objekt. Resultatet av marknadsundersökningen återfinns 

som helhet i bilaga B.2.  Det visade sig att ett flertal var intresserade av en transponder och att många 

av dem kunde tänka sig resa en bra bit inom Sverige vid en eventuell stöld. Betalningsviljan 

varierade kraftigt mellan 1200-5000 SEK. Samtliga belyste hur viktigt det var med en pålitlig 

produkt som samtidigt är användarvänlig. 

                                                 
9 Se http://e-tjanster.pts.se/Frq/  
10 http://www.trackme.se/  
11 Bolagsverket 
12 http://www.loc8tor.com/Store/Awards.aspx  

http://e-tjanster.pts.se/Frq/
http://www.trackme.se/
http://www.loc8tor.com/Store/Awards.aspx
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3.6 SLUTSATS 

Marknadsbehovet har inte gått obemärkt och det finns idag en mängd olika aktörer på marknaden 

som inriktar sig på att återfinna stöldgods. Flera av företagen är relativt nyetablerade, men det finns 

undantag med över 30 års erfarenhet. Nästan samtliga väljer att utnyttja en kombination av tekniker 

för att återfinna objekt, då främst en kombination av GSM och GPS. 

Det finns en mängd olika tekniker som kan användas för att avgöra ett objekts position, alla med sina 

säregna för- och nackdelar. Ingen enskild teknik kan erbjuda den noggrannhet som krävs för en säker 

lokalisering inomhus över stora geografiska avstånd. För att lösa detta problem krävs en kombination 

av tekniker. GSM lämpar sig väl för en initial positionering då tekniken fungerar överallt där GSM-

täckning finns. Efter en rad olika tester visade det sig att UHF i 868MHz området är det 

frekvensband som bäst lämpar sig för den exakta positioneringen. En RFID-enhet som använder sig 

av detta frekvensområde uppfyller samtliga krav på en exakt positionering.  
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4 FUNKTIONSPROTOTYP  

Utvecklingen av en funktionsprototyp i ett tidigt skede var essentiellt för det fortsatta arbetet av flera 

olika anledningar. Funktionsprototypen tjänade flera syften. Utan praktiska tester är det näst intill 

omöjligt att skapa sig en förståelse för radiovågors beteende eller hur produkten fungerar under 

verkliga sammanhang. Praktiska tester är samtidigt det enda acceptabla underlag till någon form av 

programvara som underlättar sökandet. Vidare behövs gedigna tester av alla ingående tekniker för att 

säkerställa den höga grad av tillförlitlighet som ställdes i kravspecifikationen. 

Produkten ställer dock ytterligare krav utöver funktion, den skall även vara användarvändlig och 

underhållsfri. Nedan integreras resultaten av intressentanalyser och feedback i en kravspecifikation. 

Slutligen presenteras funktionsprototypen av transpondern från mer tekniskt håll. 

4.1 KUNDKRAV OCH KRAVSPECIFIKATION 

Konkurrentanalysen gjorde klart att det idag saknas ett prisvärt sätt att lokalisera gods som befinner 

sig inomhus. Marknadsundersökningen visade på att det finns en marknadspotential bland användare 

som önskar tagga värdesaker understigande 50 000 SEK. Dock uppkom en del krav i samband med 

undersökningen, dels måste produkten vara exakt in på specifik lägenhet för att kunna agera grund 

för rättsliga aktioner,
13

 dels måste den vara så pass semantisk och enkel att gemene person kan 

använda den. För att kunna differentiera produkten från befintliga måste fokus ligga på de krav som 

denna nya användargrupp ställer. I punktform kan användargruppens krav summeras enligt följande: 

 Flexibilitet: En produkt som kan användas såväl inom- som utomhus. Produkten kan 

användas till flera olika objekt varvid det blir ekonomiskt lönsamt att skydda dessa. 

 Kostnad: Möjlighet till olika applikationsområden, avsaknad av söktjänst pressar priset.  

 Unikhet: Lokalisering av kapitalvaror av lägre värde, även om dessa befinner sig inomhus. 

Utöver faktiska produktegenskaper ställs det säregna krav på hur produkten skall användas. Den 

skall kräva minimalt med underhåll men samtidigt vara ”intelligent” nog att exempelvis varna vid låg 

batterinivå samt vara väldigt enkel att använda vid själva sökningen. Då priset är en viktig faktor 

skall ägarens egenintresse utnyttjas varvid själva sökningen utförs av ägaren. Detta är givetvis 

mindre smidigt än att ha en utbildad sökstyrka, och ställer samtidigt höga krav på produkten. 

Däremot är sökstyrka inget alternativ om priset är viktigt. 

                                                 
13 Samtal med Anders Boode polismästare i Halland 
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Förfarandet vid eventuell stöld skall vara väldigt enkelt. En initial grov positionering via GSM/GPRS 

varvid ägaren tar sig till platsen och utnyttjar RFID för att återfinna sitt objekt. Slutligen kopplas 

rättsväsendet in och polis tillkallas för att reda ut situationen. Detta ställer krav på enkelhet och 

framför allt noggrannhet. Följande faktorer är av yttersta vikt: 

 Storlek: Produkten skall kunna appliceras på mindre objekt, exempelvis en laptop. 

 Pålitlig: Det är av yttersta vikt att enheten fungerar och inte visar fel. 

Prisvärd: Dagens lösningar är onödigt dyra för den funktionalitet de erbjuder. 

Långa samtal med intressenter, bland annat polisen och MC-klubbar, resulterade i följande 

kravspecifikation: En ny transponder för inomhusbruk ställer höga krav på … 

1. enkelhet: produkten skall vara väldigt enkel att använda ifall själva sökningen skall utföras 

av folk med liten eller ingen erfarenhet av hur radiosignaler beter sig i praktiken. 

2. integritet: användarens integritet måste skyddas, ingen obehörig ska kunna spåra sändaren 

3. tillförlitlighet: det är av yttersta vikt att produkten är tillförlitlig nog att agera grund för 

rättsliga aktioner då privatpersoner inte får återta stöldgods utan polisens ingripande. 

4. kravenlighet: produkten i fråga måste leva upp till krav från PTS och EU. Vidare skall 

produkten kunna godkännas som ett godkänt redskap av statens provningsanstalt. 

5. platsoberoende funktion: produkten skall fungera såväl utom- som inomhus. 

Dessa krav är inte direkt påtagliga men genom träddiagram kan kraven översättas till påtagliga 

funktioner och egenskaper. Träddiagrammet återfinns som bilaga A.5.  

4.2 UTVECKLINGSSTEGEN 

4.2.1 FÖRARBETE 

Första steget i utveckling av en transponder var att sammanställa och överföra de resultat som fåtts 

från marknadsundersökning och kravspecifikation till en faktisk konstruktionsplan. Denna 

konstruktionsplan låg till grund för val av komponenter, som i sin tur i stor utsträckning påverkade 

mjukvarans utformning. Ingående komponenter och dess funktion testades individuellt med 

utvecklingskit då möjligt, detta gjordes för att ge kunskap om komponenters funktioner, 

begränsningar och möjligheter. När information om önskade funktioner och komponenter 

sammanställts skapades ett flödesschema för mjukvarans design, där första revisionen innehöll de 

mest essentiella funktionerna som behövdes för att testa transpondern.  
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4.2.2 KOMPONENTER OCH BLOCKSCHEMA 

Valet av komponenter var bland de enskild mest omfattande procedurer under projektets gång. Då 

trilateration inte är en exakt teknik krävs en UHF enhet kapabel till längre räckvidder. Den RFID 

modul som skulle användas behövde dels uppfylla högt ställda krav på räckvidd men samtidigt hysa 

en rad andra funktioner såsom förmåga att avläsa RSSI och kunna hantera datapaket på önskvärt sätt. 

Genom förarbetet identifierades de för funktionen nödvändiga komponenter för transpondern, och 

skillnaden mellan nödvändiga komponenter för mottagare såväl som sändare. Utöver detta 

identifierades också nödvändiga kommunikationsflöden för att uppnå den önskade funktionen. 

Analysen för valet av komponenter återfinns som bilaga A.7. 

Valet av RFID modul föll på en modell från Radiocraft, 1280HP, och motiveras av en kombination 

av nyttiga funktioner, enkelt interface, 868MHz samt ett lågt pris för utvecklingskort. 

Ett flödesschema upprättades för att illustrera mjukvarans funktion, och var dessutom en fullgod bas 

för kodning, ett sådant flödesschema kan ses i bilaga Q.2. Omfattande tester av prototypen och 

enskilda komponenter låg till grund till vidare utveckling av mjukvaran, dessa tester visade på goda 

möjligheter att implementera ”smarta” algoritmer för avläsning och återgivning av signaltekniska 

variabler som t.ex. signalstyrka, mer om dessa tester nedan. När prototypens funktion ansågs mogen 

sammanställdes ett nytt blockschema för mjukvaran, denna gången utformad att medge 

användarvänlighet och att implementera funktioner nödvändiga för att prototypen skulle uppfylla 

samtliga krav. Blockschema återfinns i bilaga Q.1, Q.2 samt Q.4. 

4.2.3 TILLVERKNING AV FUNKTIONSPROTOTYP 

Tillverkning och programmering outsourcades då resurser inte fanns att utföra arbetet själva, detta 

gjorde det möjligt att arbeta med vidare utveckling av bland annat mjukvara parallellt med 

tillverkning av hårdvaran. Specifikationerna för första prototypen återfinns i bilaga Q.1. Den första 

revisionen av prototypen fungerade som en testplattform för kombinationen av tekniker såväl som 

uppdaterad mjukvara och algoritmer, prototypen utformades därför för att ge överkapacitet för att 

möjliggöra dessa tester. Prototypens funktion uppdaterades avsevärt vid två andra tillfällen med ökad 

funktionalitet i huvudsak genom uppdaterad mjukvara, hårdvara behövde endast ändras i liten 

utsträckning då den grundläggande designen visade sig vara mycket robust och funktionell.  
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5 MÄTNINGAR 

Mätningar och fälttester har varit den i särklass viktigaste delen i projektarbetet. Varje test fungerade 

i mångt och mycket som en milstolpe där beslut fattades om eventuella ändringar. Den första serien 

tester utfördes i samband med att utvecklingskortet blev klart. Då GSM delen av transpondern redan 

var väl beprövad genomfördes de flesta tester för att säkra funktionalitet hos RFID-delen. 

Testerna resulterade i ett flertal beslut som påverkade produktens utförande. En av de större 

framgångarna i projektet, algoritmerna som behandlas under kapitel 7, utvecklades efter en 

utvärdering av en serie tester.  En utförlig testrapport återfinns som bilaga B.1. Summering följer. 

5.1 GENOMFÖRDA TESTER 

5.1.1 TEST – FRI SIKT 

Frisiktstester utfördes i syfte att studera maximal räckvidd med olika uteffekter samt för att få en 

ökad förståelse för hur modulen beter sig under praktiska sammanhang. Testerna utfördes med hjälp 

av utvecklingskorten och i klart väderlek. 

Det visade sig att RSSI värdet är starkt beroende på huruvida fri sikt föreligger eller ej. När fri sikt 

inte var möjlig noterades en markant minskning i RSSI värdet. Byggnader och dylikt hade däremot 

större påverkan än exempelvis träd.  

Den i särklass mest betydelsefulla upptäckten under detta test var hur analys av 

datakommunikationen kan utnyttjas för att få en längre räckvidd. Denna upptäckt resulterade i en 

markant förbättring av maximal räckvidd och erbjöd samtidigt en mer särskiljbar identifiering av 

signalen då bärvågen låg på samma nivå som bakgrundsbrus. 

5.1.2 TEST - INOMHUSMILJÖ 

Testerna inomhus hade som syfte att redogöra för valda teknikers förmåga att exakt lokalisera en 

sändare som befann sig inomhus. Tillvägagångssättet var simpelt; sändaren placerades i en lägenhet 

varefter säkerheten och noggrannheten hos sändaren undersöktes genom ett simulerat letande. En 

testperson med mottagare påbörjade försök till lokalisering ett par kvarter längre bort.  

Det visade sig att RSSI värden och paketsäkerheten varierade kraftigt med antalet obstruktioner 

mellan sändare och mottagare. Detta var inte helt oväntat och kan, rätt använt, vara till stor fördel vid 

eventuella försök till lokalisering. Markanta förändringar i RSSI värden och 

datakommunikationsintegritet noterades när mottagaren fick fri sikt till den byggnad sändaren var 

gömd i. Liknande förändringar märktes när mottagaren och sändaren befann sig på samma 
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våningsplan. Andra tillfällen då förstärkningar av olika värden noterades var när mottagaren 

hamnade utanför ett fönster eller dörr där sändaren befann sig. Datakommunikationsintegriteten blir 

näst intill hundra procent på dessa avstånd och lämpar sig därför främst för att förlänga räckvidden 

på sändaren.  

5.2 SLUTSATSER OCH LÄRDOMAR 

I inomhusmiljö spelar interferens, eventuella obstruktioner som skymmer och fädning en stor roll 

och försvårar lokaliseringen avsevärt. Det krävs en del tålamod av användaren oavsett hur enkel man 

än kan göra tekniken.  

Vidare bekräftade testresultat att RSSI värdet eller datakommunikationsintegriteten i sig själv inte 

kan användas för avståndsbedömning. Däremot blir inputen enklare att tolka när det enbart återstår 

ett tiotal meter kvar.  

Kravet på användarvänlighet bidrog till att tester genomfördes i syfte att försöka förenkla 

lokaliseringsprocessen. En potentiell användare utan förkunskaper kommer få det mycket svårt om 

denne tvingas skifta mellan olika uteffekter vid användandet. Rådata från testerna resulterade i en 

algoritm som förenklar sökprocessen avsevärt genom att kontinuerligt analysera signalerna på flera 

uteffekter och kan därigenom själv växla mellan olika lägen. En annan fördel med algoritmen är att 

den erbjuder möjlighet till en någorlunda linjär skala för återgivning av signalstyrka, jämfört med 

den vanligtvis logaritmiska som observeras vid mätning.  
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6 AFFÄRSPLAN 

För att uppfylla syftet gällande lansering utarbetades en affärsplan. Affärsplanen skickades in till 

Venture Cup för att granskas, detta beslut fattades för att säkerställa att affärsplanen var realistisk. 

Nedan följer en väldig förenkling av affärsplanen, vissa delar har tagits bort då de omnämns under 

andra mer lämpliga rubriker i rapporten. Nedan beskrivs enbart de tre delar av affärsplanen som 

påverkat beslut som fattats angående produktegenskaper. Då syftet enbart är att ta fram en 

lanseringsplan faller det utanför projektrapportens ramar att i detalj behandla områden som risk och 

organisation vid en eventuell verksamhet. Dessa och liknande områden återfinns i den slutgiltiga 

affärsplanen som i sin helhet återfinns som bilaga A.6. 

6.1 MARKNADEN 

Potentiella användare av transpondern är privatpersoner och mindre företagare med behov av 

lokaliseringsmöjlighet för sina värdesaker, antingen på grund av affektionsvärde eller finansiella 

orsaker. Användargruppen nås med fördel via naturliga samlingsplatser.  

Under 2008 tog rättsväsendet emot ca 250 000 stöldrelaterade anmälningar för brott direkt relaterade 

till egendom som skulle kunna skyddas med en transponder, totalt anmäldes 869 778 brott mot 

förmögenhet under 2008.
14

 Konsumenternas Försäkringsbyrån kontaktades för exakta siffror 

gällande omkostnader, men ingen statistik fanns tillgänglig. Det antas att stöldgods vars värde 

överstiger självrisken anmäls till försäkringsbolag. Det låga antalet uppklarade fall talar för en brist 

på effektiva lösningar.  

Det är svårt att med säkerhet uppskatta ett faktiskt marknadsbehov, men en uppskattning baserad på 

en relativt låg procenthalt av stöldrelaterade anmälningar ger ett marknadspotential på 10 000 

enheter i Sverige. Marknadspotentialen i Norden och närbelägna länder uppskattas till 200 000 

enheter med liknande antagningar. Enligt kostnadsanalysen i affärsplanen bör en marginal på 800kr 

per enhet vara möjlig. För frågor kring tidsspann och hur denna försäljning skall realiseras hänvisas 

läsaren till affärsplanen i bilaga A.6. 

6.2 TRENDER OCH DEMOGRAFI 

Generationer uppväxta under miljöer där teknik utgör vardag börjar utgöra allt större del av den 

köpkraftiga befolkningen. Dessa generationer har ett mer utpräglat teknikintresse och visar sug efter 

produkter snarlika den som projektgruppen utvecklat. SCB visar samtidigt på en ökande trend av 

                                                 
14 http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=5&name=/statistik/100/2008/100La-2008.xls&url=/statistik/100/2008/100La-

2008.xls  

http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=5&name=/statistik/100/2008/100La-2008.xls&url=/statistik/100/2008/100La-2008.xls
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=5&name=/statistik/100/2008/100La-2008.xls&url=/statistik/100/2008/100La-2008.xls
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stölder, detta trots säkrare bil- och huslarm. Det finns inget gällande trender och demografi som talar 

för annat än ökat intresse. 

6.3 MARKNADSSTRATEGI 

Marknadsstrategin bygger på en B2B strategi och består i grunden av två huvudpelare: 

1) Skapa efterfråga 

2) Tillgodose efterfrågan genom en Producent-, Distributör- och Försäljar-kedja (PDF-kedja) 

För att åstadkomma skall fokus läggas på tre olika parter: 

1) Användare: Genom att bearbeta användarna skall ett sug efter produkten skapas. Denna 

efterfråga skall realiseras genom en bred exponering samt direkt kontakt med potentiella 

användare. 

2) PDF-kedjan skall sedan utvecklas för att tillgodose användargruppens behov efter produkten 

3) Föräkringsbolag skall i ett slutgiltigt skede kopplas på för att säkra mervärdet till både kund 

och användare. 

En fas i marknadsstrategin är att etablera ett företag på Science Park i Halmstad. Behovet av 

finansiering tillgodoses i första hand via bidrag, holdingbolag såsom HiAB , riskkapital och slutligen 

via lån. Då produkten ännu befinner sig i ett tidigt stadium kommer första årets intäkter i stort gå åt 

vidareutveckling av transpondern samt ansträngningar att realisera marknadsplanen. 

Företaget som grundas kommer att heta Meretric, transpondern kommer marknadsföras under 

namnet Reperio. En företagslogo har tagits fram och återfinns även den i affärsplanen. 

6.5 SLUTSATS 

Det finns ett marknadsbehov efter en användarvänlig transponder och marknadspotentialen 

uppskattas som god. För att realisera en marknadsplan och en lansering av produkten krävs att en 

verksamhet startas upp som ett resultat av projektets levererade resultat. Verksamheten skall bedrivas 

under företagsnamnet Meretric, transpondern skall marknadsföras under produktnamnet Reperio. 

Marknadsplanen är baserad på ett tvåstegssystem, inledningsvis byggs en efterfråga upp bland 

användargrupperna via direkt marknadsföring och publicering. Detta behov skall sedan tillgodoses 

genom en PDF-kedja. Slutligen skall försäkringsbolag kopplas på för att erbjuda mervärde till både 

kund och användare. Marknadsplanen kräver självfallet finansiering för att kunna realiseras. Första 

årets kapitalbehov är omfattande och skall i största möjliga mån tillgodoses genom bidrag. 

Kvarvarande kapitalbehov tillgodoses genom holdingbolag, investerare och i slutändan lån.  
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7 TILLVERKNING AV SLUTGILTIG PROTOTYP 

7.1 LÄRDOMAR FRÅN TIDIGARE PROTOTYPER 

Första prototypen visade på att prototypens elektroteknik var mycket viktig att ta hänsyn till vid 

design och konstruktion, då vid flera tillfällen vi fann att säkringar gått och prototypen inte startade. 

Detta visade sig till stor del vara en följd av valet av elektroniska komponenter, och komplexiteten 

av prototypen gjorde att större fokus behövde läggas på elektrotekniken. Konfigurationer av hårdvara 

som lagrats i minnen kunde ibland tappas till följd av felande elektroniska komponenter, eller genom 

felaktig exekvering av kod av samma anledning. Eftersom prototypen i början, och även nu, bestod 

av ytmonterade komponenter, fann vi att felaktig hantering kunde leda till skada på prototypen. 

Lärdomen som drogs var att göra den slutgiltiga prototypen sådan att användaren aldrig kan komma i 

kontakt med komponenter, eller indirekt orsaka komponenter fysisk skada genom t.ex. att skaka 

prototypen. 

7.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Tillverkning av den slutgiltiga prototypen outsourcades i stor del i intresset av att behålla 

tillförlitlighet, storlek och robusthet på elektroniken. Vi hade under prototyputveckling haft nära 

kontakt med företaget som tillverkade prototypen, vilket gjorde att få specifikationer behövdes 

upprättas. Direktivet till första prototypen återfinns som bilaga Q.1 där både komponentlista, 

kopplingsschema och dylikt går att skåda. Den slutgiltiga prototypen skiljdes inte nämnvärt 

hårdvarumässigt från tidigare versioner, och istället var den stora skillnaden i mjukvaran, speciellt i 

den bemärkelsen att användarvänligheten var mycket god jämfört med tidigare revisioner. 

Mjukvaran för den slutgiltiga prototypen var avsevärt mer komplex jämfört med den första, men 

bygger på samma grundläggande funktion, specifikationen för den slutgiltiga mjukvaran återfinns i 

bilaga Q.2. Till den slutgiltiga funktionsprototypen designades och tillverkades en låda för att ge 

möjligheten för utomstående att testa prototypen, och se hur en färdig produkt skulle kunna se ut. 

Lådan tillverkades i FFF utifrån egendesignad CAD modell, och bearbetades för hand till slutgiltigt 

utförande med färg och grafik, lådan kan ses i bilaga Q.3. Två prototyper tillverkades i syfte att 

erbjuda redundans i det fall att en prototyp går sönder. 

7.3 PATENT 

Efter presentation av den slutgiltiga prototypen för intressenter visades det föreligga möjlighet att 

skydda prototypen med tillhörande algoritm och lokaliseringsmetod med patent. En patentansökan 
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upprättades och skickades in till PRV. Ansökan är allt för omfattande att på något enkelt sätt kunna 

summeras men kan skådas i sin fulla prakt i bilaga Q.4. 

7.4 LÄRDOMAR 

Vi fann mycket tidigt att man med mjukvara och tillräckligt kraftfull mikroprocessor kan exekvera 

komplicerade program under mycket kort tid, och vi fann det möjligt att använda mjukvaran till att 

förenkla användandet av prototypen, såväl som förbättra dess funktion. Detta illustreras troligtvis 

bäst med den algoritm och metod som gjorde det möjligt att göra mottagaren helt autonom, och 

samtidigt erbjuda markant bättre funktion. Vi testade varje gång de olika revisionerna av prototypen, 

och detta är något som har varit mycket instrumentellt för vår framgång med mjukvaran. Det är just 

dessa utförliga tester som gav oss möjligheten att ge alla intressenter för projektet möjligheten att 

komma med feedback på funktionen, och slutligen ledde detta till många intressanta idéer. Lärdomen 

vi drog var att det var inte bara viktigt att testa prototypen i varje steg av dess utveckling, utan att se 

till att öppna upp testningen för samtliga i projektgruppen, och om möjligt utanför projektgruppen.  

Vi har funnit att det är mycket möjligt att utveckla en idé eller produkt utan personligen inneha 

kunskap nog för att tillämpa den, förutsatt att idéns eller produktens funktion visas på ett sådant sätt 

att betraktaren kan förstå den. Genom att ha en bred förståelse av hur en tekniker och en användare 

ser olika har vi kunnat bredda våra källor av feedback för prototypen. 

I övrigt har vi funnit att en översiktlig kunskap av i en prototyp ingående komponenter och tekniker 

är nödvändig för att meningsfullt kunna starta och bidra i dess utveckling. Detta har projektgruppen 

kunnat uppnå genom gedigen informationsinsamling, och har låtit projektgruppen utföra 

utvecklingen av prototyp under en mycket liten tidsram till ett mycket lågt pris. 

Om vi ser till tekniken så har en viktig lärdom varit att vid lokalisering med den metod vi valt att 

använda så är detektering av skillnader i avstånd mellan sändare och mottagare ytterst viktigt för 

användaren. Och inte bara måste man kunna detektera dessa skillnader, man måste även kunna återge 

dem via ett gränssnitt till användaren. I vår prototyp använder vi oss av lysdioder för att återge 

signalstyrka, och därmed avstånd. Problemet har varit att med ett fåtal lysdioder återge en 

avståndsskala på upp till tre kilometer, en skala som mycket mer detaljerad än vad vi kunnat återge. 

Vi har kunnat komma runt detta i prototypen genom att stegning och andra metoder, men om möjligt 

hade vi velat kunna återge en större skala lättare till användaren.  
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8 DISKUSSION OCH ANALYS  

Projektet har bjudit på en variation av olika lärdomar. Bland annat insåg vi hur svårt det är att 

planera projekt med så pass hög osäkerhet som detta projekt led av. Med den i särklass viktigaste 

lärdomen är hur svårt det är att driva ett elektroniskt tungt projekt i egen regi. Elektronik kräver 

kostsamma investeringar och ifall slutprodukten består av en mängd elektroniska komponenter eller 

det finns ett behov av att tillverka specialdesignade enheter krävs investeringar i mångmiljonklassen 

innan det blir ekonomiskt hållbart. Vårt projekt höll inte den budget vi planerat av en rad olika 

anledningar. Dels var komponenterna med utvecklingskort aningen dyrare än vad som var tänkt, dels 

var kostnaderna förknippade med lödning och programmering avsevärt högre än vi hade trott. 

Vidare är ett inledande fokus på att försöka konkurrera med billigare produkter ganska meningslöst 

utan betydande investeringar i en produktionsapparat. Det är snarare så att inledande fokus på pris är 

tämligen meningslöst, visionen må vara en konkurrenskraftig produkt med avseende på pris men en 

första upplaga kommer inte uppnå dessa mål. Prisfokus såhär tidigt är kontraproduktivt även ur andra 

hänseenden, kvalitén på komponenter skiljer sig avsevärt och i syfte att testa tekniken är kvalité en 

viktigare egenskap än pris. 

Produkten och de tester vi genomfört har bjudit på sin beskärda del av erfarenhet. Lokalisering av 

gods inomhus är fullt möjligt, själva sökningen exkluderat gångtid kan utföras på 10 minuter av en 

oerfaren användare. Den visuella representationen av algoritmen underlättas med högre upplösning. 

9 lysdioder kan erbjuda en acceptabel representation men ytterligare upplösning i form av 

exempelvis en LCD-skärm uppskattas. Algoritmen fungerar och erbjuder en linjär representation av 

avståndet under tiden som transpondern löpande byter uteffekt ju närmre sändaren man kommer. Det 

krävs, utöver en bättre upplösning, vidare arbete med den viktning som algoritmen utför när den 

representerar avståndet. 

Framtiden för projektet är oviss och beror i stor grad på responsen från marknaden samt huruvida 

projektgruppen lyckas få loss resurser till nästa steg, vilket är en vidareutveckling alternativt 

nyutveckling av bland annat RFID delen. eGPS är en annan teknik som visar på stor potential och 

fungerar som ett utmärkt tillskott till produkten. Detta kräver dock ytterligare utveckling och kapital, 

vilket inte blir möjligt utan yttre finansiering.  

Överlag är vi nöjda med både projektets genomförande och resultat. Det har varit svårt att få 

tekniken att fungera så väl som den gör i inomhusmiljö, men tekniken visar på god potential och med 

fortsatt utveckling är vi övertygade om att kravspecifikationen kan uppnås.  
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http://en.wikipedia.org/wiki/GPS 
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http://www.transcore.com/
http://electronics.howstuffworks.com/rfid3.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasound
http://en.wikipedia.org/wiki/GPS
http://en.wikipedia.org/wiki/UHF
http://en.wikipedia.org/wiki/VHF
http://www.roboshop.se/faqovr.htm
http://e-tjanster.pts.se/Frq/
http://www.trackme.se/
http://www.loc8tor.com/Store/Awards.aspx
http://www.bra.se/
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Konkurrentanalys 

Företag Inriktning Teknik Inköp [SEK] 
Abonnemang 

[SEK/år] 
Söktjänst 

FollowIT Båt, Bil GPS     Ja 

Track Guard Båt, Bil, Byggmaskin 
VHF GSM 

GPRS 
2500 1700 Ja 

SatSafe Larm, Bil, Båt 
GSM 
GPRS 

2500 150 Nej  

ProEvo Båt GPS 4500   Nej 

IQ Object Bil, Fleet GSM 2000 90 Nej 

Tramigo Fleet GPS 3850   Nej 

redKnows Båt GPS GSM 5000   Nej 

TRACKme 

Båt, Bil, MC, Scooter, 
arbetsmaskin 

GMS VHF 4000 600 Ja 

Smartsolutions Fleet, Bil, Båt 
GPS, 
GSM 

5000 ja men okänt Nej 

CeTEC Nycklar, Objekt GPS GSM     Nej  

 

Followit i Skellefteå har en Followit Locator, startade 2000? 

Storlek 40x80x29(19 utan batteri)mm, vikt 75-99g 

Anpassad till lokalisering av bilar & båtar. Positionerar sig mot företag som taxiföretag, fraktbilar etc. 

Produkten är patentsökt. Många genomtänkta funktioner som ex. inbyggt larm ifall mottagaren hamnar 

utanför bestämt område, vattentät, sovande GSM som bara vaknar upp periodvis och undersöker om 

användare skickat några SMS för att spara ström. Har ett stort batteri som ger hållbarhet på 14 veckor 

vid dagligt bruk, annars längre. Mottagarens resväg är tydligen lätt att följa på internet. Senaste 

versionen använder GPS navigerare och GSM som kommunikation. Då GPS täckning saknas 

registreras mottagarens senast kända position. Ex. i Garage etc. Detta måste dra mycket ström!! Detta 

system är säkert patenterat. Driftspänning, 3,6-20v. 

Mottagaren använder också något liknande integritetsskydd så endast ägaren hittar.  

Followit kräver externa antenner som måste monteras PÅ fordonet. Mycket besvärligt. 

Pris okänt, men troligen 2-3000kr 

En tidigare version använde sig av en GSM mottagare som triangulerar (eller Trilateration som det 

heter) sig fram till ungefärlig position följt av en DF (Radiovågs Direct Finder) Som pejlar in en 

bestämd frekvens med en pejlingsmottagare. Likt en TV-pejlare. Även denna var en hyffsat stor och 

klumpig lösning.  

=================================================================== 

http://www.followit.se/
http://www.guardsystems.se/
http://satsafe.se/
http://www.proevo.se/
http://www.iqobject.se/
http://www.tramigo.net/
http://www.drevia.se/redknows.html
http://www.trackme.se/
http://www.smartsolutions.se/
http://www.ce-t-ec.de/index.html?e/telematik_e.html
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Track Guard har någon liknande storlek (lite större). Lokaliserar med VHF-teknik. (Very High 

Frequency). Radiofrekvenser mellan 30 MHz och 300 MHz d v s våglängder mellan 10 m och 1 m. I 

Sverige krävs tillstånd från PTS för att sända marin VHF. 

Alltså oberoende av mobil/gps täckning. Dock blir tjänsten oerhört omständlig där Track Guards 

pejlings styrka måste ut och leka ”gömma pinne”. Dessa söker med bilar, båtar och FLYG. (idioter). 

Tjänsten är såklart asdyr. Nästan 5000 första året, sen 2300kr per år. Återfår 90% av objekten inom 24 

timmar.  

IQ Objekt 

Västerås. GSM-larm. Hittar inomhus. Exakta samma begränsningar som vår. 2000kr för slutkund. 

DOCK INGEN RF. Alltså kommer ingen hitta exakt position. 

www.iqobjekt.se eller com. 

 

  

 

Tramigo Ltd, Hade en artikel i Dagens Industri. Tramigo T22. Finskt företag. 

”Tillsammans med personlig fleet management har vi vuxit särskilt inom små och medelstora företag 

som vill skydda sina tillgångar” 

En spårsändare, Utrustad med GPS mottagare och GSM mottagare som kommunicerar positionen. 

Tramigo har även möjlighet för triangulering av GSM positionen, och sägs fungera över hela världen, 

med GSM: alltså 220 länder. Tramigo har knytigt sig till fyra försäkringsbolag inom marin, med sänkt 

premie som resultat. Tydligen är den ständigt aktiv, och av vad jag kan utläsa är den ständigt beroende 

av extern strömkälla. Företagspartner? 

Markus Vajanne. 

http://www.tramigo.net/ 

 

Satsafe  

Satsafe riktar sig främst till transportföretag för lokalisering av gods och lastbilar, men även 

personlarm, skoter, bil och båtlarm. Positionering via GPS och GSM. Pris för båtlarmet är ungefär 

9000kr plus abonnemangsavgift på typ 1200kr/år. 

Satsafe kontaktar användaren via SMS vid larm/överfall, koordinaterna lokaliseras i din mobil eller via 

Satsafes dataprogramvara. Verkar stressat om frugan blivit bortrövad. Visst du kan låta ett 

bevakningsbolag få tillgång till larm och position. 

Satsafe blir mer och mer känt, riskkapitalister satsar på deras produkter och polisen ha nu gjort stora 

beställningar på speciella säkerhetstelefoner med lokalisering för hotade vittnen.  

redKnows Ungefär samma som C-Pods Båtlarm. Pris ungefär 5800kr. Innehåller yttre GPS antenn, 

GSM antenn, magnetbrytare med mera.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Frekvens
http://sv.wikipedia.org/wiki/MHz
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5gl%C3%A4ngd
http://sv.wikipedia.org/wiki/PTS
http://www.iqobjekt.se/
http://www.tramigo.net/
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redKnows MiniFinder är ett litet GPS-larm med inbyggda antenner som ger exakt position via SMS. 

Du kan se exakt var den befinner sig på karta i mobilens display. MiniFinder meddelar via SMS om det 

skulle flyttas ifrån den geografiska plats du placerat det. MiniFinder är liten och lätt vilket gör 

den både lätt att placera och bära med sig.  78x62x28 mm 

 

BlueRay Marine är också ett sofistikerat båtlarm med GPS. Ganska dyrt. 

© SafeLink™, USA. Använder ett lokaliseringssystem för barn, dementa farföräldrar och även 

värdesaker. De använder typ radio & TV nätet som täcker områden även där GPS och GSM aldrig når. 

En server som bearbetar mätningar från TV & Radiovågorna och skickar vidare till en server…? Hur 

fan detta framgår mycket dåligt. Hemsidan känns amatörmässig.  

TRACKme Är en liten spårsändare avsedd att gömmas i båtar, bilar, scooter, MC, husvagnar etc. 

Trackme spåras enkelt med din mobiltelefon eller via internet. 

Trackme arbetar med GSM och VHF teknik. TRACKme Duo har även GPS. GSM triangulerar en 

grov position och med VHF pejlar en vaktstyrka in sista biten. TRACKme tillåter vaktbolag eller 

organisationer får tillgång till övervakning om kunden önskar. Vill du som ägare av ren nyfikenhet leta 

upp saken får du köpa en pejlingsmottagare själv. Larmet kan övervakas av många olika då larmet 

arbetar direkt mot en server. Pris 3500-4440kr plus abonnemangsavgift på 600kr per år. 

Verkar vara mycket genomarbetad mjukvara med många smarta funktioner. Trackme 

laddas automatiskt upp av objektets strömförsörjning. 

TRACKme är en egenutvecklad lösning från scratch utav Hellmertz Elektronik AB i 

Tygelsjö som funnits i 32 år. TRACKme har sålts nu i snart fyra år och utvecklare Janne 

är kort och gott stolt för sin bedrift. 

TRACKme sändaren är ungefär 90x50x25mm stor plus en antennkabel på typ 70mm 

och behöver 12v strömförsörjning av objekt för att ladda batteriet. GSM mottagaren ligger ständigt i 

viloläge för att en gång om timmen vakna upp och lyssna efter SMS. 

Q: Om jag vill spåra mindre saker då? 

A: Ja du, min unge man. Det kan man kanske tänka sig att även det går. Sändaren är så stor som den är 

och kan nog inte göras så mycket mindre utan att minska batteriet. Men det borde väl gå. 

En TV-apparat bör gå, men du får nog problem med störningar. I så fall 

får du ha en givare som först sätter ingång GSM mottagaren när TV’n är 

avstängd. (Detta är väl inget problem med LCD och Plasma?) 

 

Med tanke med de 14 anställdas medelålder måste vi eminenta utvecklingsingenjörer kunna bräcka 

dem.  

Q: Varför VHF teknik? Hur fungerar den inomhus? 

A: Den fungerar mycket bra utomhus (tror han nämnde en räckvidd på 40km utomhus). Detta 

försämras så klart aningen inomhus, och än mer inne ibland lägenheter. Men däremot har du där 

lägenheter finns, oftast en betydligt exaktare GSM positionering och kommer då ganska nära inpå 

ändå. Och i villor och bondgårdar på landet ger VHF en god signal. 
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Samtal med Jan Jönsson 5-September-08. Utvecklare/mjukvara för Trackme 

 

REFLEKTION: Jag kan tänka mig att mottagarna kommer kosta en del. Ett alternativ är att bara kränga 

taggarna till konsument (via någon försäljare) och sen kränga eller ge ut mottagare till Polisen som 

använder de själva eller hyra ut när ägaren behöver för att finna platsen. (Eventuellt någon annan 

Nisse som kan hyra ut som typ Videomix eller försäkringsbolag). Då får vi kanske MÅNGA fler köpare 

som kompenserar mottagarna.  

NaveEYE    TRACKit MAP 

En lättmonterad spårsändare för ATV-bruk! Om maskinen blir stulen (flyttas ur position)  larmar den 

via SMS till din mobiltelefon, och du kan se på en karta direkt i din mobiltelefon var den befinner sig. 

Perfekt även vid utlån av demomaskiner eller vid uthyrning av hyrmaskiner.  Du kan med hjälp av 

mobiltelefonen kontakta TrackIt för att kontrollera positionen när du vill. Du kan aktivera larmet med 

hjälp av fjärrkontrollen eller med din mobil. En annan bra funktion är larmknappen på fjärrkontrollen 

– välter du i skogen trycker du på larm, så skickar TrackIt MAP ett larm med din position till en annan 

förutbestämd mobiltelefon. TrackIt MAP konfigureras enkelt via en sida på Internet 

http://www.naveye.com/quickstart/trackit/ 

http://www.naveye.com/quickstart/trackit/trackit-manual.sv.pdf 

 

InCase 

http://tracking.televilt.se/  

InCase är en helhetslösning som förutom spårsändaren dessutom inkluderar 

larmcentral med eftersökspersonal. InCase spår- 

sändare kräver ingen installation eller anslutning av yttre antenn och är 

uppladdningsbar. Känn dig trygg! 

InCase-mobilen 

Själva spårsändaren, som vi kallar InCase-mobilen, placeras i värdeobjektet t. ex. 

ett fordon. Eftersom den är mobil, d v s helt fri från installation, så kan den med fördel gömmas på 

önskad plats inuti fordonet. Till skillnad mot en GPS-produkt behöver InCase-mobilen ingen yttre 

antenn eller "fri sikt" mot satelliter. 

Den minsta version är inte större än en mindre mobiltelefon och väger ca. 135 gram. 

 

CeTEC (Telic) i Tyskland använder olika lösningar med Telit moduler. Bland 

annat den typiska kombinationen jag nämnde ovan. Men även enbart 

GSM som positionering. CeTEC har utvecklat ”Pico Track”.  

Använder eGPS, accelerometer, ljussensor 

4mm x 37mm x 20mm/42g (complete GSM/GPS tracking device). 

CeTEC erbjuder även en Hybrid-Tracking, GSM som 

lokalisering OCH 

RF att pejla in sista biten, när behov finns för såväl 

http://www.naveye.com/quickstart/trackit/
http://www.naveye.com/quickstart/trackit/trackit-manual.sv.pdf
http://tracking.televilt.se/
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utomhus som inomhus och du vill finna exakt plats. RF aktiveras via SMS. 

Hybrid-Tracking jobbar på 433MHz och 25mW uteffekt. Sändaren är ”ganska” lite men fortfarande 

relativt tjock. 

Mottagaren kräver givetvis rätt stora antenner på denna frekvens, vilket är en nackdel mot vår. 

 

 

 

 

 

Loc8tor En mottagare stor som tre påliggande kreditkort. Taggar stora som  

20x10x6mm. Brittiskt företag. 

Lokaliserar med RFID teknik. Användningsområde: hitta din plånbok, 

nycklar, fjärrkontroll, bilen på parkeringen när du önskar.  

Ungefär 500kr för mottagare och 2 sändare. 

Räckvidd ungefär 30-140 meter. 

Loc8tor works on the 2.45GHz ISM frequency band which is available 

 worldwide.   

Finns även en större version med 9 månaders 

batteritid. 

 

Jag har precis fått hem min Loc8tor. 

Utvärdering följer snart. 

 

 

Loseitback har fått pris som femte mest innovativa produkt. Endast 50kr! okej, du får ett klistermärke 

med ett kostnadsfritt telefonnummer som tjuven kan ringa om han vill lämna tillbaka föremålet. Haha! 

Boomerangit samma skit.. 

 

 

 

Visbilly.com http://www.visibilly.com/ 

Lokaliseringstjänst av alla mobiltelefoner oavsett operatör. Just nu gällande i Sverige och Norge. 

Ska undersökas vidare. 

http://www.visibilly.com/
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VHF 
 

Tekniker 
Radiovågor 

VHF (Very High Frequency) är radiofrekvenser mellan 30 MHz 

och 300 MHz d v s våglängder mellan 10 m och 1 m. Alltså ett 

relativt kort frekvensband (tidigare känt som ultrakortvåg) 

Marin VHF. Den civila sjöfarten kommunicerar på ett antal 

frekvenser i intervallet 156-174 MHz. Intervallet är uppdelat i 91 kanaler, där kanal 16 (156.800 MHz) 

är nödkanal och anropskanal. I Sverige krävs tillstånd från PTS för att sända marin VHF 

VHF används bland annat för sändning av FM-radio, TV, amatör radio, marin och flygtrafik mm. 

Egenskaper: 

VHF är mindre känsligt för atmosfäriskt brus eller elektroniska störningar. 

Räckvidden är bättre med VHF än UHF ibland byggnader och andra objekt, men å andra sidan sämre 

än ännu lägre frekvenser.  

Ju lägre frekvens desto bättre räckvidd ”genomträningsförmåga”. Lägre frekvens innebär även 

mindre strömförbrukning. Mikrovågor kräver alltså betydligt mer ström än vanliga radiovågor.  Dock 

med sämre räckvidd och mer strömförbrukning?  

Ungefärlig räckvidd I km för VHF =  där Am är antennens höjd i meter. 

Man behöver minst en halv våglängds längd som antenn. Alltså ju högre frekvens. Desto mindre 

mottagare.  

Det i Europa vanligast förekommande mobiltelefonistandarden GSM använder radiovågor i 

centimeter-våglängdsområdet, s.k. mikrovågor. I radio och TV utsändningar används radiovågor i 

meter-våglängdsområdet 

 

Många radioamatörer som börjat sin bana på de högre frekvenserna, som T- eller UN-amatör väljer att 

fortsätta med VHF, UHF och SHF även om det slopade kravet på färdigheter i morsesignalering numera ger alla 

radioamatörer i Sverige rätt till alla amatörband, d v s även kortvåg.  

 

Bredbandsradio, utvecklades från början av militären, för att få en dataöverföring med hög tillförlitlighet och kapacitet. Signalen är också 
mycket svårare att störa ut och att lyssna av, då man använder flera olika frekvenser samtidigt (multiple frequencies). Här finns det två 
olika tekniker, dels frekvensväxling (frequency hopping) och dels direct sequence modulations. Den förra innebär att man låter signalen 
hoppa mellan olika frekvenser, vilket betyder att man kan skicka data på flera frekvenser samtidigt, vilket i sin tur kräver att sändaren och 
mottagaren är synkroniserade. Tekniken klarar i dagsläget 250 Kbps, upp till 2 Mbps.  

"Direct sequence modulations" kan kanske översättas till "bredspektradataöverföring", och innebär att man delar upp en signal i flera olika 
segment, som sedan skickas på olika frekvenser. Här använder man ibland falska segment, som inte hör till det riktiga meddelandet, för att 
försvåra avlyssning. Även här måste naturligtvis både sändaren och mottagaren vara överens. Kapaciteten är 2-6 Mbps och man sänder 
normalt över 900 MHz-bandet.  

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Frekvens
http://sv.wikipedia.org/wiki/MHz
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5gl%C3%A4ngd
http://sv.wikipedia.org/wiki/PTS
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GPS 
 

 

 

GPS står för Global Positioning System och är ett satellitbaserat 

positioneringssystem, ursprungligen framtaget av den amerikanska 

försvarsmakten. En GPS-mottagare tar emot signaler från tre eller 

fyra satelliter och kan genom att räkna ut avståndet från satelliterna 

i sin tur räkna ut mottagarens position. 24 (30) Satelliter som 

cirkulerar på 20,500 km höjd. Hastighet på två jordsnurr per dag. 

En GPS-mottagare är numera en ganska billig investering. För någon tusenlapp kan man skaffa sig en 

terminal som med hög noggrannhet kan visa var man är och vart man är på väg. Noggrannheten ligger 

vanligtvis på ±5-10 meter vid goda mottagningsförhållanden, men vid dåliga förhållanden kan det 

skilja så mycket som ±50-100 meter. 

Inom snar framtid kommer många telefoner även att ha GPS för satellitnavigering med en precision på 

+/- 5 meter.  

Nackdelen med GPS är att man måste ha bra mottagning och direkt kontakt med GPS-satelliterna 

för att det ska fungera. Det innebär att utan en extern antenn så fungerar inte GPS inomhus.  

DGPS betyder Differential GPS och är ett speciellt radiosystem som via radiofyrar sänder 

korrektionsupgifter till speciella mottagare som i sin tur är kopplade till GPS mottagaren, allt för att öka 

positions noggrannheten. Noggrannheten ökas från ± 50 m till ± 5 m med DGPS. 

 

Many GPS receivers can relay position data to a PC or other device using the NMEA 0183 protocol, or the 
newer and less widely used NMEA 2000.

[16]
 Although these protocols are officially defined by the NMEA,

[17]
 

references to the these protocols have been compiled from public records, allowing open 
source tools like gpsd to read the protocol without violating intellectual property laws. 
Other proprietary protocols exist as well, such as the SiRF and MTK protocols. Receivers 
can interface with other devices using methods including a serial connection, USB or 
Bluetooth. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System 
Det går att öka noggrannheten ytterligare genom DGPS (Differential GPS), men då behövs en speciell 

GPS-mottagare som kan ta emot en extra signal från fasta GPS-stationer. Dessa stationer kan genom 

att använda sin egen kända position på jorden räkna ut ett felvärde för signalerna från GPS-satelliterna 

och meddela detta till GPS-mottagare. GPS-mottagaren använder sedan felvärdena för att korrigera beräkningar och med 

det så ökar noggrannheten. Noggrannheten för DGPS kan vara så god som ±1-5 meter. EGNOS är ett nytt system i Europa 

som används för DGPS och liknar system som redan finns i Nordamerika och Asien. 

GLONASS är ett ryskt system liknande GPS och drivs av ryska försvarsmakten. 

Satelliternas banor ligger annorlunda än dem för GPS och det ger bättre noggrannhet nära 

polerna. Tyvärr är det svårare att få tag på mottagare för GLONASS-systemet än för GPS. 

GALILEO är ett europeiskt alternativ till GPS som är under utveckling och beräknas vara 

klart 2013.  

     

SUMMERING FÖR ANVÄNDINGSOMRÅDET 

EXAKTHET   +- 5 METER MED DGPS 

MOTTAGNING/TÄCKNING  BRA UTOMHUS, MEN VÄRDELÖS INOMHUS  

http://en.wikipedia.org/wiki/NMEA_0183
http://en.wikipedia.org/wiki/NMEA_2000
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System#cite_note-15
http://en.wikipedia.org/wiki/NMEA
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System#cite_note-16
http://en.wikipedia.org/wiki/Gpsd
http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property
http://en.wikipedia.org/wiki/SiRF
http://en.wikipedia.org/wiki/MTK
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
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GSM

M 

STRÖMFÖRBRUKNING  TEKNIKEN SUGER STRÖM! HAR IOFS BLIVIT BÄTTRE NU.. 

STORLEK   LITET CHIP, BEHÖVS EXTRA ANTENN?  

PRIS   VET EJ, MEN DET FINNS ATT FÅ TAG PÅ FÖR NÅGON HUNDRALAPP 

 

 

 

 

En GSM-baserad metod för positionering är sk. Triangulering 

(eller Trilateration som det heter) som utnyttjar det faktum att 

 mobiltelefonen oftast har kontakt med fler än en mast.  

Genom de olika masternas geografiska belägenhet 

(minst tre master) kan man med hjälp av signalstyrkan positionera 

varifrån samtalet kommer.  
 

Oftast behövs ingen speciell telefon, utan det är en tjänst som man kopplar till telefonens ordinarie 

SIM-kort. Följaktligen fungerar positioneringen överallt där det finns mobiltäckning, även inomhus.  

Nackdelen är dock att noggrannheten är betydligt sämre än för GPS. Mobiltelefonnätet är uppdelat i 

olika celler, och systemet håller reda på i vilken cell telefonen befinner sig. Storleken på cellerna kan 

variera stort, från några hundra meter i diameter i tätort till flera kilometer i glesbygd. I tätort brukar 

man räkna med en noggrannhet på ±50-100 meter. I skogsmark kan det nå upp till 3 kilometer.  

En annan nackdel är att positionering av mobil i längden blir dyrare än med GPS. Operatören tar oftast 

ut en månadsavgift för tjänsten och dessutom en avgift per positionering.  

Ytterligare en nackdel är att om inte positioneringen används i en applikation i själva mobiltelefonen, 

krävs oftast Internetkoppling för att kunna få tillgång till positioneringsdata.  

http://www.dynalab.se erbjuder lokalisering av bla cyklar. 

http://www.jonasweb.nu/sidor/datorn/mobilt/tradlost.html för mer om GSM teknologi 

GSM-nätet har hög tillförlitlighet, men det händer att samtal inte kopplas upp eller att SMS-

meddelanden inte kommer fram. GSM fungerar dåligt eller inte alls i källare och tunnlar eller inuti 

utrymmen av metall (t ex en container). Telia har bevisligen vassast täckningsområde. 

Vår GSM mottagare bör fungera likt en telefons. Att sökningsområdet ökar och minskar tillsammans 
med strömförbrukningen beroende på hur pass bra täckning mottagaren har. 
 

Lokalisering i stadsmiljö kan ske med något kvarters noggrannhet, men långt ute i skogen snackar vi 

några kilometer!! En eGPS som memorerar senast kända position? 

Fungerar inte utomlands..   Samarbete måste då ske med varje land. 

     

SUMMERING FÖR ANVÄNDINGSOMRÅDET 

EXAKTHET   OTILLRÄCKLIGT UTAN KOMBINATION MED ANNAT SYSTEM 

MOTTAGNING/TÄCKNING  TÄCKNINGEN ÄR IDAG BRA, EXTRA ANTENN KAN BLI OKEJ TÄCKNING 

http://www.dynalab.se/
http://www.jonasweb.nu/sidor/datorn/mobilt/tradlost.html
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eGPS 
 

STRÖMFÖRBRUKNING  LIKT EN TELEFON BEHÖVER DEN BARA VARA PÅSLAGEN, STANDBYTID. 

STORLEK   VET EJ, MEN KAN NOG GÖRAS LITEN NOG 

PRIS   VET EJ 

 

 

 

eGPS är en revolutionerande uppföljning av aGPS. 

aGPS står som bekant för assisted Gps, något som innebär att 

den tar viss data från gsm-näten för att snabbare fixera position från kallstart. 

aGPS utvecklades pga statliga krav från både USA och EU 

gällande möjligheten att snabbt spåra nödställdas mobiltelefoner vid SOS samtal. En assisted 

server som på något sätt kan binda telefonen med en stabil GPS signal via GSM nätverket. 

High Sensitivity GPS är också en parallell teknik med aGPS. aGPS brukar ändå ta ca 30 sekunder att 

lokalisera din position. 

eGPS står istället för enhanced gps och ska klara av betydligt mer än sin föregångare när det 

gäller att ta gsm-data för att snabbt fixera position även i områden där gps-täckning helt och 

hållet saknas. eGPS är även konstruerad för att nyttja kommande GALILEO signaler. 

eGPS är bakåtkompatibel med aGPS och nyttjar GSM och 3G nätverket för att snabbt få en 

tillförlitlig position. Även när man är långt inomhus. Ska även ha väldigt snäll 

strömförbrukning ”ultra low power”. Storleken ska vara minimal och lämpad för inbyggnad i 

mobiltelefoner. Kul nog meddelar tillverkaren CSR att chippen kommer att kosta så lite som 

en dollar styckm nån gång. Cambridge Silicon Radio är ett brittiskt företag, men man har även två-tre utvecklingskontor i 

Sverige, som man passade på att starta med före detta Ericsson-anställda efter att Ericsson lagt ner sin bluetooth-utveckling. Även egps-
tekniken har delvis svenskt ursprung, då delar av den kommer från Luleåföretaget Nordnav Technologies, som CSR köpte upp för drygt ett 
år sedan. http://www.csr.com/egps/ 

More specifically, it can "exploit data available from the cellular network to speed GPS fixes and provide complementary, fast, and reliable 
location sensing when GPS signals are weak or unavailable." 
http://www.mobil.se/ArticlePages/200802/20/20080220150907_MOB804/20080220150907_MOB804.dbp.asp 
E-GPS combines CSR's "Matrix" technology with GPS – when a user initiates a location request they get a Matrix location instantly using cell 
tower information, accurate to within 100m. Then CSR's "Fine Time Aiding" helps the device know where to look for a GPS signal, to quickly 
acquire satellite information within seconds. Fine Time Aiding enables a more aggressive search and is claimed to be equivalent to 6 dB 
more sensitivity than can be achieved by any GPS hardware correlator in the terminal. 

CSR claim that this enables software-only GPS solutions to operate reliably in all environments, and 
that eGPS is superior to Assisted GPS. EGPS technologies are due in 2008 

Cellulärdata knyts ihop med GPS. En GPS sänder ju som vi vet tidsinformation tillsammans med 
position. Då tid och position i satelliternas data och dess bana kan fela på decimalerna, blir 
positionerna fel på ett tiotal meter. Cellulära signaler som GSM och 3G tillhandahåller en mycket mer 
exakt tidsinformation som hjälper en GPS att positionera. När GPS signaler saknas faller eGPS chippet 
in i Fallback position.  Övergår eGPS till triangulering på GSM nätet.  

Tekniken är beprövad och fungerar i praktiken. Både han och jag är övertygade om en marknad. Att 
tekniken kommer bli en revolution för nästa generations mobiltelefoner. En teknik där du ser var du 
är och vart du ska, även inomhus. Möjligheterna att se alla butiker av intresse i närheten med mera.   
Vad som krävs nu för genombrott är en ”politisk” acceptans från respektive mobiltillverkare att 
använda tekniken. Det behövs ingen ändring hos operatörerna utan endast i telefonernas mjukvara. 
Tidsdata flödar redan i signalerna, men mobiltelefoner kontrollerar bara i snitt vart sjunde sekund. 

http://en.wikipedia.org/wiki/High_Sensitivity_GPS
http://www.csr.com/egps/
http://www.mobil.se/ArticlePages/200802/20/20080220150907_MOB804/20080220150907_MOB804.dbp.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/AGPS
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Detta måste ändras till reglerbart eller kontinuerlig uppföljning. I dagsläget så verkar Motorola lite 
lyhörda enligt Per Ludvig. Liksom aGPS och 3gpp hade svårigheter att få acceptans bland tillverkarna 
står nu eGPS i liknande fas. CSR försöker snabba på acceptansen med olika eGPS forum på internet. 

Vidare kommer utmätningar av varje telefonmasts exakta position såväl longitud, latitud som altitud i 
hela världen vara nödvändigt för att fungera. En tjänst som CSR kommer utföra och förser då de två 
eller tre nödvändiga servrar som tillhandahålla denna information över hela världen. Detta framstås 
inte som ett problem utan bara en väntan på köpare av tekniken hos mobiltillverkarna. 

Per Ludvig tyckte att vår idé var intressant och spännande. Han säger dock att inom det närmsta tolv 
månaderna så kommer chippen inte vara redo för försäljning. Han säger att även om vi har en 
modifierad mobiltelefonsprototyp så får vi ingen meningsfull testdata av ett eGPS-chip verkliga 
förmågor. 

http://ion.org/ 

 

Cambridege postion system. Utvecklar. Integreringen med mobiltelefoner. 
Stkhlm utvecklar GPS sytstem. 

 
Jag har varit i kontakt med Robin Håkansson från Stockholmskontoret på CSR.  

Jag har varit i telefonkontakt med Per Ludvig, som är ansvarig utvecklare för eGPS i Sverige. 
08-402 1731 

     

SUMMERING FÖR ANVÄNDINGSOMRÅDET 

EXAKTHET   +- 5 METER UTOMHUS, KANSKE MAX 100METER INOMHUS 

MOTTAGNING/TÄCKNING  BRA UTOMHUS, BRA INOMHUS DÄR GSM/3G TÄCKNING FINNS 

STRÖMFÖRBRUKNING  SKA VARA MYCKET LÅG 

STORLEK   LITET CHIP, BEHÖVS EXTRA ANTENN?  

PRIS   SKA VARA BILLIG. SANT? 

  

http://ion.org/
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Radiovågor kan tränga igenom trä och betong. Räckvidden 
är dock starkt begränsad. 
Kanske någon kombination med GSM triangulering. 
 

 

WLAN teknik nyttjar som bekant också radiovågor. Detta 

 vet vi i praktiken kan täcka ett mindre bostadskvarter. 

http://www.teknikmagasinet.se/nydb/db.pl?template_file=link_product.html&link=Produktsok

&artnr=580170   2299kr  njae. 

 

Ultraljud (korta våglängder) är en annan möjlighet att pejla sig fram inomhus på kortare sträckor. 

Man kan då rikta en mikrofon så att den lyssnar dit du pekar. Fördelen med ultraljud är att du 

väldigt precist kan avläsa signalstyrkan och på så vis finna din mottagare. Dock är räckvidden 

”nog” inte tillräckligt 

tillfredställande. Jag 

tippar som bäst 

ungefär 100 meter 

inomhus. Detta i 

kombination med GSM 

triangulering kommer 

kanske inte vara bra 

nog. Systemet används 

på sjukhus och kanske 

psyken för att 

lokalisera patienter. 

Det i Europa vanligast förekommande mobiltelefonistandarden GSM använder radiovågor i 

centimeter-våglängdsområdet, s.k. mikrovågor. I radio och TV 

utsändningar används radiovågor i meter-våglängdsområdet 

 

Mjukvara som lokaliserar en stulen data via dess nuvarande IP 

adress är vanligt i bla USA. Detta system fungerar långt ifrån 

lika precist i Sverige där IP adresser anger ett betydligt diffusare 

område, exempel Vallås, Halmstad. 

 

                                                             Hundpejling via radiovågor…  

Djurpejlare har en räckvidd på ca 1,5 kilometer men kostar runt 3000kr!!!  

innehåller ett AA batteri. 

Push-to-fix: location information available on-demand whenever the user wishes, 
in all environments. eGPS guarantees the availability of a fix within 100m when 
deep indoors 
Pedestrian navigation: eGPS conserves processing and battery power. With 
dedicated algorithms tailored for urban environments, location is updated 
regularly without having to worry about running out of battery 
Vehicle navigation: eGPS provides accurate turn-by-turn navigation through city 
centres, even in areas with heavy multipath. A quick and accurate fix from cold 

Pejling  
med radiovågor 
 

http://www.teknikmagasinet.se/nydb/db.pl?template_file=link_product.html&link=Produktsok&artnr=580170
http://www.teknikmagasinet.se/nydb/db.pl?template_file=link_product.html&link=Produktsok&artnr=580170
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allows the user to start the receiver in a car park or garage and navigate 
immediately. The eGPS acquisition algorithms decode the navigation data of 
signals down to -146dBm and acquire signals at -159dBm 

RFID-teknik (Radio Frequency Identification) 

Vanligt som stöldlarm i butiker. Mottagaren behöver ingen ström utan 

sändaren sänder ut ett visst mönster som ”induceras” via magnetfält  

tillbaka när den är tillräckligt nära.  

 

Systemet använder en radiosändare/mottagare samt taggar med enkel information. 

Taggar delas upp i passiva och aktiva taggar. De passiva får sin drivspänning från avläsaren, som 

genom ett oscillerande magnetfält inducerar en spänning i läsarens antenn, varefter taggen har 

energi nog att sända sitt innehåll. Räckvidden är begränsad. Vanligt i alla stöldmärkningar, liftkort, 

nyare pass, i alla nyare bilar finns RFID nycklar. 

En metallfolie hindrar obehöriga att skanna passet då det är stängt. 

De aktiva har sin egen strömkälla. I andra ändan av skalan finns stora taggar med inbyggt batteri och 

ett sändaravstånd på drygt hundra meter. Sådana används exempelvis på containrar i hamnar och 

liknande och är ganska dyra. Aktiv RFID arbetar oftast på 2,45 GHz (men även 868Mhz) och kan enligt 

Björn Nilssons uttalande nå några hundra meter. 2,45 GHz ger klart 

längst räckvidd. Men är främst lämpad för utomhusmiljö. 

Nackdelar med RFID kring höga frekvenser som 2,45 GHz: 

Närliggande metall stjäl en stor del av energin. 

Vatten mellan antenn och tagg försämrar räckvidden. 

Radioutrustning på samma frekvens eller Bluetooth kan störa signalen. 

Maximal uteffekt är strikt hållna via EU direktiv. USA är aningen 

snällare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RFID 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Induktion_%28fysik%29
http://sv.wikipedia.org/wiki/Container
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http://www.identsys.se/website/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=29 

F314 Björn. 

Björn Nilsson har efter avslutad magisterexamen i datorsystemteknik på Högskolan i Halmstad 

arbetat med utveckling av trådlös teknik vid Free2move AB. Han är också industridoktorand vid 

Högskolans forskningsmiljö CERES, där han forskar kring aktiv RFID-teknik. bjorn.nilsson@hh.se 

 

Våren 2008 utfördes ett examensarbete på elektronikprogrammet med företaget Free2move från 

Halmstad i Halmstad. De kombinerade GPS & aktiv RFID samt temperaturmätning tillsammans med 

PIC processor. 

 

 

Placeras en tagg i kroppen, t ex i armen, kan vi låsa upp dörrar, betala eller identifiera oss med en 

enkel gest. (Och nyckeln/pengarna/id-kortet tappar vi aldrig bort.) Möjligheterna tycks oändliga. Hur 

och när de realiseras vet vi ännu inte. 

 

 

 

 

 

 

 

RFID chip i MasterCard för PayPass. 

Snart kommer telefoner användas som passerpass. 

 

  

Senaste RFID taggarna. Rymmer 128bitar. Rekordet till höger är 0,05mm stora bredvid ett hårstrå.  

http://www.identsys.se/website/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=29
mailto:bjorn.nilsson@hh.se
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Det finns dock även viktiga frågor kring etik och därmed sammanhängande 

säkerhetsfrågor som måste beaktas med vår produkt. 

Personer med inbyggd mottagare i exempelvis sin personliga laptop kommer i syfte av 

ens privata integritet kräva ett övertygande och säkert system så ingen obehörig kan 

komma åt ens position.  

 

 

En annan betydande faktor är att användaren inte tar lagen i egna händer av eventuellt 

stulna värdesaker i själva beslagtagandet. Vi vill inte tvinga in ett system där användaren 

måste lokalisera via polismyndighet eller annat vaktbolag. Eller att polisanmälan om 

stulet objekt ska finnas. Vi vill sätta bekvämlighet i fokus och användaren ska få all 

nödvändig information om platsen. Däremot är det viktigt att vi informerar att 

återtaganden från annan person måste ske med polisens insats. 
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Specifikare slutprodukt #1 
 

Nästan varje laptop har ett överflödigt utrymme. Vi funderade på 

att låta installera in vår hårdvara inne i datorn, ex. längs med 

bakgrundsbelysningen. Det är dock komplicerat och kräver 

komplicerade installationer. Jag vill därför kika vidare vad som 

gömmer sig bakom de olika ”Dummy korten”. PCMCIA Dummy 

Card Blank Insert. Numera känt som PC-Card & ExressCard. 

PC-Card tekniken har snart 15 år på nacken. Numera ExpressCard. 

Jag vill i så fall utforma produkten att passa till dessa läsare och 

enbart låna ström för att ladda upp batteriet. Kortet behövs ”plomberas” fast så att det inte går att 

dra ut, utan att man plockar isär datorn = larmet går. 

PC-Card finns i typerna I, II och III. Enda skillnaden är tjockleken. Tunnare kort passar även i tjockare 

läsare. PC-Card finns också i 3.3V och 5Volt. Vissa kort klarar av båda strömstyrkorna. 

CardBus korten passar bara i CardBus läsare, men PC-Card passa i båda. 

 

ExpressCard är en nyare variant. Vissa datorer har både och men de nyare är oftast 

utrustade med bara ExpressCardläsare. Finns adapter för äldre datorer, Express till 

PC-Cardläsare 249kr. 

I stort sett alla billigare maskiner har express-card idag pga att den är licensfri 
till skillnad från PC-card som idag mest återfinns i dyrare maskiner. 
 
ExpressCard finns som 34mm och 54mm breda. 5mm tjocka. 
 
The average current combined across both +3.3V and +3.3VAUX rails 
shall not exceed a total of 1000mA. The maximum total current across 
all power rails combined shall not exceed a total of 1750mA. 
 
Alltså ExpressCard behöver 1,5V eller 3,3V 
           PCI-Cards behöver     3,3V eller 5,0V 
 
För tillgång till ExpressCards tekniska information i detalj krävs en 
betalning på $2500. Jag säger: Long live Piratebay. 
 
 
Frågan är sen hur pass bra täckning som kan uppnås om produkten 
byggs in mitt i en dator med alla omkringliggande metaller.  
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What power is available to a PC Card slot? 

The PC Card connector pins are rated to a 

maximum of 0.5 A per pin, which means the 

maximum possible current available over the two 

Vcc pins is 1000 mA. However, the Host System 

Specification chapter of the PC Card Standard set a 

recommended minimum current per slot, which is 

the most any PC Card card designer should expect 

to be provided by a host slot. PC Cards requiring 

more current than the host minimum 

recommended support values may not be powered 

properly in all systems.  

 

* Typical values for Vpp are Vcc or 12.0 V 

 

How do PC Card and ExpressCard compare with other small form factor 

cards? 

(All dimensions in millimeters)  

 PC Card* ExpressCard* Miniature 

Card* 
SmartMedia 

Card 
MulitMedia 

Card (SD) 
CF 

Length 85.6 75.0 33.0 45.0 32.0 36.0 

Width 54.0 34.0 or 54.0 38.0 37.0 24.0 43.0 

Height 3.3/5.0/10.5 5.0 3.5 0.76 1.4 3.3/5.0 

Connector Pin/Socket Beam on Blade Elastomeric Surface Surface Pin/Socket 

Contacts 68 26 60 22 7 (9) 50 

Interfaces Memory, 

I/O, 

CardBus 

PCI Express or 

USB 2.0 
Memory 

(DRAM, 

Flash, 

ROM) 

Memory 

(Flash, ROM) 
Memory 

(Flash, 

ROM) 

Memory, I/O 

    

http://www.pcmcia.org 

 

Macbook datorer saknar dock PCMCIA ingångar. ExpressCard börjar dock 

visa sig på MAC datorer. Diskussioner finns huruvida 

ExpressCardingångar ska blir standard till MAC i framtiden.  

Voltage Current Type 3.3 V Value 5.0 V Value 

Vcc Peak 1000 mA 660 mA 

Vcc Average 750 mA 500 mA 

Vcc Static 500 mA 330 mA 

Voltage Current Type For all voltages* 

Vpp Peak 50 mA 50 mA 

Vpp Average 50 mA 50 mA 

Vpp Static 50 mA 50 mA 

http://www.pcmcia.org/
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Peter Altmann 

2008-08-21 

PROJEKTPLAN 

Utveckling av transponder 

 

Då projektet kommer bedrivas under hög osäkerhet skall projektplanen ses som ett 

förslag, en inledande idé om hur syfte och mål kan realiseras. Då planeringen är 

svårförutsägbar kommer projektplanen löpande att revideras, ändringarna behöver 

inte nödvändigtvis dokumenteras om inga större avvikelser från mål sker. 
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PROJEKTPLAN 

Utveckling av transponder 

BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 
BAKGRUND 

Stöld av egendom är ett brott som omsätter miljarder kronor årligen. Marknadsbehovet efter olika 

lösningar och metoder att försvåra tjuvarnas arbete är stort och det finns en rad väletablerade 

aktörer på marknaden. De flesta av dessa lösningar fokuserar på prevention och alarm, få inriktar 

sig på att faktiskt erbjuda en möjlighet för en olycksdrabbat att återfinna sitt objekt. 

Det finns aktörer på marknaden som specialiserar sig på att återfinna kapitalvaror med hjälp av olika 

tekniker. De flesta inriktar sig på dyrare kapitalvaror, såsom bilar och båtar, och baseras på 

GPS/GSM lösningar. Detta innebär en begränsad funktionalitet inomhus och därmed är även själva 

målgruppen begränsad. 

I korthet saknas det idag en produkt på marknaden som till ett lägre pris kan erbjuda möjlighet för 

en användare att lokalisera godtyckligt objekt oavsett om objektet i fråga befinner sig utom- eller 

inomhus. 

SYFTE 

Syftet är att utveckla och lansera en kostnadseffektiv och enkel transponder som kan appliceras på 

godtycklig större objekt och därmed erbjuda möjlighet till att återfinna objektet vid eventuell stöld 

eller förlust. 

MÅL 

Genom att tillämpa verktyg inom produktutveckling skall en transponder utvecklas. Inledningsvis 

skall en informationsöversikt genomföras där rådande situation och befintliga konkurrenter 

kartläggs. Lanseringsplanen skall sedan utarbetas som ett led i tävlingen Venture Cup. Vidare skall 

en nära kontakt med intressenter upprättas och bibehållas för att säkerställa funktion och nytta. 

Arbetet skall resultera i en färdig funktionsprototyp vid som presenteras den 19:e maj 2009. 

AVGRÄNSNINGAR 

Med hänsyn till aktuellt marknadsläge läggs fokus på att utveckla en användarvänlig transponder i 

sitt enklaste utfarande, lämpad för lokalisering av gods inomhus. Tekniker som används skall vara 

befintliga komponenter. Produktgruppen som funktionsprototypen är avsedd för är objekt i 

storleken en motorcykel till ett kapitalvärde överstigande 30 000 SEK. 

KRAVSPECIFIKATION 
PRODUKTKRAV 

En ny transponder för inomhusbruk ställer höga krav på … 

1. enkelhet: produkten skall vara väldigt enkel att använda ifall själva sökningen skall utföras 

av folk med liten eller ingen erfarenhet av hur radiosignaler beter sig i praktiken. 
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2. integritet: användarens integritet måste skyddas, ingen obehörig ska kunna spåra 

sändaren 

3. tillförlitlighet: det är av yttersta vikt att produkten är tillförlitlig nog att agera grund för 

rättsliga aktioner då privatpersoner inte får återta stöldgods utan polisens ingripande. 

4. kravenlighet: produkten i fråga måste leva upp till krav från PTS och EU. Vidare skall 

produkten kunna godkännas som ett godkänt redskap av statens provningsanstalt. 

5. platsoberoende funktion: produkten skall fungera såväl utom- som inomhus. 

PROJEKTKRAV 

Styrparametrarna är fördelade enligt följande: Tid:40% Kostnad:35% Kvalité:25% .  

Till julredovisningen skall ett utvecklingskort vara färdigt där funktionen kan testas. Till 

slutredovisningen skall en färdig prototyp vara klar. Projektet skall leverera en rapport som 

beskriver bakgrund, syfte och mål, tillvägagångssätt, motivera för gjorda val, presentera en översikt 

över aktuellt marknadsläge, ge förslag på en marknadsplan och slutligen sammanfatta projektet 

och ge förslag på fortsatt utveckling. 

NULÄGESANALYS OCH INTRESSENTER 
SWOT-ANALYS 

Underlättar Försvårar 

S1 Stark motiverad projektgrupp 
S2 Brett kontaktnät 
S3 Bred kompetens inom projektgruppen 

W1 Projektet är finansiellt svagt  
W2 Otydlig teknisk lösning 
W3 Dåligt med kunskap inom gruppen 

O1 Enorm marknadspotential 
O2 Ligger i tiden 
O3 Komponenterna blir billigare 

T1 Konkurrensen är stenhård 
T2 Svårt att etablera sig 
T3 Projektet är svårt att planera och förutspå 

Slutsatser och åtgärder Hanteras i … 

W1, O3, S2 Utveckling inom elektronik kostar multum. Finanser 
projektgruppen saknar. Däremot kan ett brett 
kontaktnät utnyttjas för att pressa priserna. 
Samtidigt minskar priserna hela tiden dramatiskt 
inom GPS/GSM/RFID 

Marknadsplan 
Komponentlista 

O1, O2, T1, T2, S1 Konkurrensen är stenhård på marknaden och det är 
svårt att nyetablera sig. Dock finns en oerhörd vilja 
inom projektgruppen och vi har identifierat en 
marknadspotential som ligger rätt i tiden. 

Marknadsplan 
Konkurrentanalys 

S3, W2, W3, T3 Projektgruppen saknar nödvändig kunskap att 
kunna genomföra projektet, detta kan dock 
inhämtas relativt enkelt. Projektgruppen besitter 
annars en bred kompetensgrund vilket behövs då 
projektet är svårt att förutspå och planera. 

Projektdirektivet 
Informationsinsamling 

 

INTRESSENTANALYS 

En rad olika intressenter identifierades. Resultatet av intressentanalysen används som underlag till 

en kommunikationsplan. Intressenterna delas in i följande tre grupper: Kärnintressenter, 

Primärintressenter och Sekundärintressenter. 
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Kärnintressenter 

Peter Altmann: Projektgruppen 

Johannes Nilsson: Projektgruppen 

Roger Löf: Projektgruppen 

Fawzi Halila: Handledare 

Primärintressent 

Daniel Petersson: Assisting systems, elektronikkonsult 

Hans-Eik Eldemark: Universitetsadjunkt 

Conny Nilsson: handläggare ALMI 

MC-klubbarna 

Anders Boode: polismästare 

Fredric Gunnarson: VD på LociLoci 

Sekundärintressent 

Björn Nilsson: forskare 

Konkurrenter 

Försäkringsbolag 

Leverantörskedja 

TIDSPLAN 
Det är omöjligt att i ett inledande skede detaljplanera ett så här pass osäkert projekt. 

MILSTOLPEPLAN 
  



Bilaga A.2 2008-08-21 

 4  

Viktiga milstolpar är: 

Julredovisningen då utvecklingskortet skall vara klart. 

Slutredovisningen då projektet skall vara avslutat. 

ORGANISATION 
Peter Altmann 

Uttrycker sig väl i tal och skrift, varpå han ansvarar för mycket av skriftligt arbete. Han har en bred 

bakgrund inom flera utbildningsområden och är duktig på att identifiera respektive gruppmedlems 

förmågor. Han har ett brett och långsiktligt perspektiv och många idéer om MERETRIC
TM

s framtid. 

Brister lite i hanteringen av kortsiktig information och saknar tekniska kunskaper i vad som är 

tekniskt gångbart. 

Johannes Nilsson 

En social person vilket gör honom till MERETRIC
TM

s ansikte utåt. Har tidigare erfarenhet som 

underhållsplutonsbefäl med befäl över 60 man. Intresserad av informationssökning. Har inte alltid 

nödvändiga tekniska kunskaper men är väldigt produktkär. 

Roger Löf 

Har flerårig erfarenhet inom programmering och elektroteknik. Ansvarar även för hemsidor och 

prototypens funktion. Tar även beslut om vad som skall outsourcas. 

Bemanningsplan 
Under 2009 finns inget behov av rekrytering då projektgruppen kommer bedriva sin verksamhet 

från Halmstad Högskola. Andra nödvändiga kompetenser inom elektroteknik och byggande av 

enheterna läggs på entreprenad. Projektgruppen saknar erfarenhet av liknande verksamhet, vilket 

kompenseras av nätverket från inkubatorn i Halmstad som via HiAB kostnadsfritt förser nystartade 

bolag med en erfaren styrelsemedlem vars kunskaper kompletterar ledningsgruppens. 2010 

rekryteras en försäljningschef med brett kontaktnät. 

BUDGET 
Det är väldigt svårt att spika en budget då ingående komponenter är okända. Projektgruppen 

kommer dock söka finansiering från ALMI och högskolan. Projektgruppens medlemmar är villiga att 

personligen bidra med 10 000 SEK var vilket ger en startbudget på 50 000 SEK. 

RISKHANTERING 
Riskhanteringen är i dagsläget väldigt sporadiskt sammansatt. Det krävs en mer utförlig riskanalys 
senare i projektet när utvecklingskortet blir klart. Riskanalysen genomförs således i den affärsplan 
som skickas in till Venture Cup. 
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Konfidentiellt 

All information i denna affärsplan skall betraktas som konfidentiell. Information i denna affärsplan får 

inte utnyttjas eller göras tillgänglig utan skriftligt medgivande från upphovsmakarna. 

 



 

 

Affärsidé MERETRIC TM  

Problem 

I dagsläget saknas metod för lokalisering av mindre varor över större avstånd till en rimlig 

kostnad. Värdesaker, såsom cyklar, jackor, bärbara datorer och dylikt, försvinner alltjämnan 

dels som ett resultat av slarv men även då dessa varor är tämligen stöldbenägna. Alla kan 

relatera till känslan av förtvivlan som uppstår vid förlust av en ägodel. Ibland har starka 

känslor knutits till objektet och inte sällan innebär förlusten ekonomiska laster för många 

inblandade parter. Marknaden kring lokalisering av bortkommet gods utgörs idag av ett antal 

aktörer, vilka huvudsakligen inriktar sig på att återfinna större och betydligt dyrare objekt 

såsom båtar, bilar, skogsmaskiner och dylikt. Kostnaderna för kund hamnar sällan under 

5000kr för denna typ av säkerhet.  

En annan produktgrupp inriktar sig på lokalisering av objekt på väldigt nära håll, exempelvis 

vid inventering eller olika stöldsystem. Tekniken som används är nästan uteslutande olika 

radiotekniker, aktiv RFID, GSM/GPRS eller olika kombinationer av dessa. 

Det saknas ett effektivt sätt att lokalisera och återfinna mindre objekt över större avstånd. 

Stöld av portabel egendom såsom cyklar, bärbara datorer och dylikt är ett vanligt 

förekommande brott och innebär stora kostnader för alla inblandade parter. Rättsväsendet 

saknar redskap för att bekämpa denna typ av kriminell verksamhet och polisen står ofta helt 

utan ledtrådar. Mörkertalet är väldigt stort och enligt SCB är antalet uppklarade fall av stöld 

gällande ovan nämnda produkttyper mindre än fyra procent, inräknat de fall där beslut har 

fattats om att objektet inte kommer kunna återfinnas. 

Affärsidé  

MERETRICTM ska erbjuda de parter som idag förlorar stora belopp på svinn och stöld en 

effektiv och prisvärd metod att återfinna objekt. 

I punktform kan kundnyttan summeras enligt följande 

• Möjlighet för användaren att, såväl utomhus som inomhus, återfinna även mindre 

objekt och objekt som normalt inte anses lönsamma att skyddas med dyrare lösningar 

• Lägre totalkostnad för kund som ett resultat av mindre svinn och förluster. 

• Erbjuder mervärde till kund genom en unik möjlighet att återfinna gods i nämnd 

storleksordning och med det ökad trygghet 



 

 

Användaren ska enkelt förse sina objekt med en liten gömd sändare som vid behov 

kommunicerar sin position till sin ägare.  Dagens lösningar kombineras med aktiva 

söktjänster, men genom att utnyttja ägarens egenintresse i att återfinna sitt objekt kan denna 

tjänst utelämnas och slutpriset till kund minskas. 

Vidare finns ett intresse för denna typ av produkt bland potentiella användare vilket innebär 

att produkten bidrar med mervärde till redan befintliga produkter. Detta mervärde 

manifesterar sig som möjlighet att återfinna försvunnet gods, ekonomiska fördelar då svinn 

minskar, bekvämligheten med att veta var gods befinner sig etc. I dagsläget finns inga 

gångbara alternativ för detta ändamål. Då flertalet parter som berörs av stöld är väldigt 

positiva till denna typ av produkt innebär det att eventuella marknadsföringskostnader kan 

hållas till ett minimum. En inledningsvis för MERETRICTM väldigt intressant kundkanal är 

försäkringsbolag då man genom lokalisering av mindre stöldgods i storleksordningen cyklar, 

bärbara datorer, barnvagnar och dylikt erbjuder försäkringsbolag kostnadsbesparningar. 

Antalet uppklarade stölder är försvinnande liten vilket innebär att även mindre förbättringar 

av återfinnandet av stöldgods innebär minskade omkostnader för bolagen. 

Genom att kombinera befintliga tekniker och ta fram en produkt med möjlighet att lokalisera 

gods över större avstånd, även om nämnt gods befinner sig inomhus, har MERETRICTM 

möjlighet att erbjuda marknaden en unik produkt som det i dagsläget finns ett uttalat behov 

av. Produkten ska innefatta ett paket av mottagare och ett flertal små personliga sändare som 

enkelt kan gömmas på valfria ägodelar. Kund kan därefter enkelt få information om sändarens 

position via tillhörande tjänst.  

Grundpriset på varan omfattar en mottagare och ett antal sändare. Vid behov kan ytterligare 

antal sändare köpas till. Kund betalar för paketet och sedan utförs eventuella sökningar på 

egen hand. Kostnader för sökning kommer att betalas via valt telefoniabonnemang. Liknande 

tekniker brukar kosta runt 2000 kr för hårdvaran till slutkund.  

MERETRICTM kommer till första hand positionera sig åt en grupp användare som är 

intresserade av ny teknik och värdesätter förmågan att kunna återfinna sina ägodelar. Denna 

grupp användare kan med fördel även erbjudas förmåner tillsammans med produkten. 

Liknande förmåner finns redan idag bland försäkringsbolag. 



 

 

Marknad 

Enligt statistiska centralbyrån är det enbart cirka tio procent av alla stölder som klaras upp. 

Siffran när det gäller återfunnet stöldgods vid mindre egendom såsom cyklar och datorer 

ligger närmare en procent. Konsumenternas Försäkringsbyrå kontaktades för exakta siffror 

gällande försäkringsbolagens omkostnader, men det visade sig att ingen statistik fördes på 

området. Presumtionen är dock att ifall stöldgodsets värde överstiger självrisken sker oftast en 

anmälan till försäkringsbolag.  

Marknaden består idag av lokaliseringsmoduler lämpade att återfinna större gods över stora 

avstånd. Likaså finns idag en enorm marknad för olika lokaliseringssystem åt mindre gods i 

olika tillfälliga lager. Det finns ingen metod för att prisvärt lokalisera mindre gods över stora 

avstånd och marknaden har alltjämt varit positiv när det gäller produkter som åsyftar 

lokalisering av förlorat gods. 

De företag som idag marknadsför och säljer liknande lösningar har generellt fått en positiv 

reaktion från kunder som uppskattar möjligheten att inte behöva leta efter nycklar, 

fjärrkontroller eller som annars har svårigheter med att hitta husdjur eller tält på 

campingrundan. Inom teknikområdet sker ständig utveckling och intresset är stort. Det finns 

ingen antydan på att detta intresse skall avmattas. 

Affärsmodell 

Inledningsvis skall en prototyp tas fram och sedan skall omfattande marknadsundersökningar 

utföras för att få en klarare bild av vilka krav som ställs på en slutgiltig version. I detta skede 

skall även olika aktörer kopplas in i form av olika intressegranskningar som banar väg för 

framtida samarbete. Tack vare ett nära samarbete med polis och försäkringsbolag får 

produkten kontinuerligt direkt feedback under utvecklingen.  

Efter prototyp kommer det krävas vidare finansiering och tanken är att utnyttja 

försäkringsbolagens befintliga resurser för att snabbt kunna etablera produkten på marknaden 

till en stor skara människor. Den övergripande strategin är att koppla an produkten till redan 

befintliga varor och på så vis öka mervärdet för dessa produkter och erbjuda 

konkurrensfördelar. På så vis utnyttjas befintliga kanaler till ett maximum samtidigt som 

produkten får bättre genomslagskraft utan behov av omfattande marknadsföringsomkostnader. 

Försäkringsbolagen lämpar sig utmärkt som en partner då även en mindre förbättring 

resulterande från vår tänkta produkt skulle innebära en kostnadsbesparning. Grundidén är att 

erbjuda mervärde på redan befintliga produkter. 



 

 

Vinstpotentialen är starkt kopplad till kunders besparningsmöjligheter. Det gäller därför att 

identifiera kunder i behov av lokalisering som i dagsläget förlorar omfattande summor på 

borttappat eller stulet gods. Via tillverkning av hårdvaran i billigare länder kan priset pressas 

vid större volymer och det finns inget som inte pekar på att vinstmarginalerna på hårdvaran 

skulle skilja sig från industrinormen gällande elektronikkomponenter. Men priset skall inte 

enbart sättas på kostnaderna utan efter kundens behov av produkten, varför den exakta 

vinstmarginalen är svår att bestämma i detta skede. Det gäller därför att 

marknadsföringsstrategin anpassas så att den kund som är i störst behov av produkten 

kontaktas först för att på så vis maximera intäkterna. I dagsläget finns även ett bristande 

intresse hos eventuella konkurrenter att expandera inom marknaden för mindre gods. Vid 

ytterligare spridning tillämpas sedan en alltjämnt mer rättvis prissättningsstrategi. Vidare är 

det av yttersta vikt att i tidigt skede välja en produktgrupp som bereder möjlighet till att 

ingjuta positiva värden i produkten och företaget inför en fortsatt spridning. Det är viktigt för 

produktens överlevnad att borttappat gods med någorlunda säkerhet, eller åtminstone med 

lönsamhet, återfinns. Det kan därför i ett tidigt skede löna sig att inrikta sig på en 

produktgrupp som är enkel att återfinna med teknikens begränsningar. 

Efter prototypen är klar skall möjligheten kring eventuellt skyddsomfång granskas. 

Skyddsomfånget skall omfatta de länder som produkten i framtiden kan tänkas lanseras i. 

Efter en initial intresseundersökning i Sverige kan en uppfattning om framtida 

expansionsbehov bildas varpå skyddsomfånget kan utvidgas att omfatta även dessa länder.  

Vissa delar, då främst mjukvara, skall göras tillgänglig på internet för att främja en 

vidareutveckling av programvaran. 
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1 SAMMANFATTNING 

Varje år stjäls kapitalvaror för omfattande summor. Av dessa stölder uppklaras i genomsnitt 

10%, en siffra som inkluderar de fall där slutsatsen varit att det inte råder möjlighet att 

återfinna objektet. För kapitalvaror vars värde understiger 25kkr återfinns i genomsnitt 1 %.  

Det finns ett behov av lösningar för att återfinna stöldgods och detta har inte gått obemärkt. 

Det finns en rad aktörer på marknaden vars verksamhet innefattar lokaliseringsmoduler. 

Gemensamt för alla dessa aktörer är ett högt pris, oförmåga att lokalisera gods inomhus och 

att de samtliga använder sig av redan etablerade tekniker. Det höga priset beror på att 

produkterna kombineras med dyra söktjänster, söktjänster som lämpar sig väl för deras val av 

kundgrupp. Dyra kapitalvaror, såsom båtar, lämpar sig väl att spåras via etablerade aktörer.  

Det finns dock en outnyttjad marknadspotential gällande kapitalvaror understigande 30kkr 

samt andra mindre dyrgripar. MERETRIC
TM

 ska erbjuda kund en produkt som möjliggör för 

lokalisering inomhus samtidigt som kostnaderna för kund hålls till ett minimum. Produkten 

använder sig av redan befintliga tekniker men kombinerar dessa på ett sätt som inte återfinns 

hos annan aktör på marknaden. Priset hålls lågt genom en affärsidé som utnyttjar kundens 

egenvilja att återfinna sina dyrgripar. 

2 AFFÄRSIDÉ 

2.1 BEHOV 

I dagsläget finns ingen aktör på marknaden som erbjuder en ekonomisk hållbar lokalisering 

av kapitalvaror vars värde understiger 50 000 kr. I dagsläget finns inga produkter för 

lokalisering av mindre objekt över större avstånd, speciellt om dessa befinner sig inomhus. 

Enligt BRÅ oroar sig var femte svensk för inbrott eller stöld. 2008 anmäldes 349 970 

stöldrelaterade brott i Sverige. Laptops, bilar, MC, vespor, fyrhjulningar, skogsmaskiner, 

åkgräsklippare och dylikt utgör en stor del av stölderna. Ifall objektet, som ibland har ett stort 

affektionsvärde, flyttas inomhus kan inte ägaren återfå sitt objekt då aktuella spårsändare på 

marknaden inte fungerar inomhus. Rättsväsendet saknar redskap för att bekämpa denna typ av 

brott och fångas inte tjuven på bar gärning är sannolikheten för åtal försvinnande liten. 

Mörkertalet är stort och enligt SCB är antalet uppklarade fall mindre än fyra procent, 

däribland inräknat fall där beslut fattats om att objektet inte kommer återfinnas.  
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Ofta sker en vidareförsäljning av stöldgods till närliggande kommuner. Även om stöldgodset 

återfinns saknas ofta styrkande om vem som är rättfaldig ägare och fallet läggs ner. Polisen 

påpekar att en godkänd lokaliseringsenhet från MERETRIC
TM

, utöver själva lokaliseringen, 

skulle underlätta enorm kring bevisbördan då det styrker ägandet vid eventuell tvist. 

Rådande marknadsaktörer inriktar sig huvudsakligen på att återfinna större och dyrare objekt i 

utomhusmiljö. Andra områden av intresse är lokalisering på mindre avstånd, exempelvis vid 

hundpejling. Tekniken som används är nästan uteslutande olika radiotekniker; GSM/GPRS, 

VHF, eller kombinationer av dessa. Lösningen innefattar även en söktjänst som fördyrar 

produkten. Priset för kund hamnar sällan under 5000kr, därtill kommer abonnemang.  

2.2 GRUNDIDÉ 

MERETRIC
TM

 ska erbjuda drabbade parter ett effektivt och prisvärt redskap för att spåra 

objekt. Till skillnad från nuvarande lösningar skall vår lösning fungera såväl utom- som 

inomhus, samt vara ekonomiskt lönsam att appliceras på dyrgripar av lägre kapitalvärde. I 

punktform kan kundnyttan summeras enligt följande: 

 Flexibilitet: En produkt som kan användas såväl inom- som utomhus. Produkten kan 

användas till flera olika objekt varvid det blir ekonomiskt lönsamt att skydda dessa. 

 Kostnad: Möjlighet till olika applikationsområden, utan söktjänst pressar priset.  

 Unikhet: Lokalisering av varor inomhus, ett unikts erbjudande i dagsläget. Produkten 

är unik även avseende lämplighet att användas på kapitalvaror av mindre värde. 

En sändare kommunicerar värdesakens position vid behov varvid ägaren tar sig till platsen 

och hämtar tillbaka objektet. Söktjänster är dyra, men genom att utnyttja ägarens egenintresse 

och rättsväsendet kan denna tjänst utelämnas och slutpriset till kund minskas. Detta ställer 

krav på enkelhet och projektgruppen lägger stor vikt på följande faktorer: 

1. Storlek: Produkten skall kunna appliceras på mindre objekt, exempelvis en laptop. 

2. Pålitlig: Det är av yttersta vikt att enheten fungerar och inte visar fel. 

3. Prisvärd: Dagens lösningar är onödigt dyra för den funktionalitet de erbjuder. 

Prisvärdheten är en särskiljande faktor, dock inte den mest unika. Dagens spårsändare är 

värdelösa i inomhusmiljö, till följd av tekniska begränsningar och/eller tillämpningsområde. 

MERETRIC
TM

 föddes ur idén att ta fram en spårsändare som fungerar inomhus.  
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Tester genomförda med prototypen visar på en mycket hög pålitlighet och god förmåga att 

lokalisera gods inomhus så när som på enskilda lägenheter, därigenom har MERETRIC
TM

 en 

möjlighet att erbjuda marknaden en unik produkt som det finns ett uttalat behov av. 

Visionen är ett produktpaket med sändare och mottagare med en storlek på 5x40x60 mm. 

Denna sändare skall sedan gömmas på diverse olika produkter, vars information 

tillgängliggörs via sms. Flera sändare kan knytas till en mottagare varpå kostnaden att ”tagga” 

en ägodel kan hållas låg. En investering som kan jämföras med motsvarande självrisk. 

MERETRIC
TM

 kommer till inledningsvis positionera sig åt en grupp användare som är 

intresserade av ny teknik och värdesätter förmågan att kunna återfinna sina ägodelar. Denna 

grupp användare kan med fördel även erbjudas förmåner tillsammans med produkten. 

Potentiella kundgrupper är byggfirmor och andra som värdesätter möjligheten att positionera. 

2.3 DAGSLÄGE 

Prototypen blev klar den 20:e mars och är funktionsmässigt komplett, flera tester har visat på 

en utmärkt tillförlitlighet både inom- och utomhus. Vår första testgrupp, en MC-klubb, har 

gått med på att testa prototypen under marknadsmässiga omständigheter.  

I skrivandets stund tillverkas av tre nya sändare. Bristen på likvida medel hindrar dock tester i 

större skala. Nätverket omfattar nu rättsväsendet, handledare och högskolans anställda som 

inriktat sig på RFID, försäkringsbolag och kunniga inom elektroteknik. 

Ledningsgruppen ser positivt på framtiden och har identifierat fler möjligheter med tänkbara 

applikationer för produkten, största hindret idag är bristen på likvida medel.  

3 LEDNINGSGRUPP 

Processen från produktidé till marknadslansering är krävande och produktgruppen är tekniskt 

svår, vilket ställer krav på kompetenser inom företaget. Ledningsgruppen utgörs av tre 

utvecklingsingenjörer från Halmstad Högskola. Ledningsgruppen besitter en del nödvändiga 

kunskaper, och än viktigare, vet vilken kompetens som saknas och därför bör hyras in. 

3.1 LEDNINGSGRUPPEN 

Johannes Nilsson, verkställande direktör och marknadsansvarig 

En social person vilket gör honom till MERETRIC
TM

s ansikte utåt. Har tidigare erfarenhet 

som underhållsplutonsbefäl med befäl över 60 man. Intresserad av informationssökning. Har 

inte alltid nödvändiga tekniska kunskaper men är väldigt produktkär. 
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Peter Altmann, verksamhetsutvecklingschef 

Uttrycker sig väl i tal och skrift, varpå han ansvarar för mycket av skriftligt arbete. Han har en 

bred bakgrund inom flera utbildningsområden och är duktig på att identifiera respektive 

gruppmedlems förmågor. Han har ett brett och långsiktligt perspektiv och många idéer om 

MERETRIC
TM

s framtid. Brister lite i hanteringen av kortsiktig information och saknar 

tekniska kunskaper i vad som är tekniskt gångbart. 

Roger Löf, produktutvecklingschef 

Har flerårig erfarenhet inom programmering och elektroteknik. Ansvarar även för hemsidor 

och prototypens funktion. Tar även beslut om vad som skall outsourcas. 

3.2 REKRYTERINGSBEHOV 

Under 2009 finns inget behov av rekrytering då MERETRIC
TM

 kommer bedriva sin 

verksamhet från Halmstad Högskola. Andra nödvändiga kompetenser inom elektroteknik och 

byggande av enheterna läggs på entreprenad. MERETRIC
TM

 saknar erfarenhet av liknande 

verksamhet, vilket kompenseras av nätverket från inkubatorn i Halmstad som via HiAB 

kostnadsfritt förser nystartade bolag med en erfaren styrelsemedlem vars kunskaper 

kompletterar ledningsgruppens. 2010 rekryteras en försäljningschef med brett kontaktnät. 

4 MARKNADSPLAN 

4.1 MARKNADSPOTENTIAL 

Potentiella användare för MERETRIC
TM

 är privatpersoner och mindre företagare med behov 

av lokaliseringsmöjlighet för sina värdesaker, antingen på grund av affektionsvärde eller 

finansiella orsaker. MERETRIC
TM

 tänker dock inte vända sig direkt till dessa användare och 

fokuserar istället på att identifiera och sälja produkten till ”knytpunkter” för dessa användare. 

En sådan knytpunkt kan vara försäkringsbolag, olika intresseorganisationer etc.  

Under 2008 tog rättsväsendet emot 349 970 stöldrelaterade anmälningar. Konsumenternas 

Försäkringsbyrån kontaktades för exakta siffror gällande omkostnader, men ingen statistik 

fanns tillgänglig. Det antas att stöldgods vars värde överstiger självrisken anmäls till 

försäkringsbolag. Det låga antalet uppklarade fall talar för en brist på effektiva lösningar.  

Dagens aktörer fokuserar på att endera återfinna större gods över stora avstånd eller hitta 

mindre gods över korta avstånd. Ingen aktör erbjuder möjlighet att lokalisera mindre gods 

över stora avstånd, än mindre lokalisering av gods inomhus. Rättsväsendet och marknaden 
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visar på ett behov av en sådan lösning. MERETRIC
TM

 ser en outnyttjad potential och 

uppskattar den preliminära marknaden i Sverige till 50 000 enheter, baserat på 3% av antalet 

stölder där varje stöld motsvarar 5 enheter. Marknadspotentialen i Norden och närbelägna 

länder uppskattas till 1 000 000 enheter med liknande antagningar. 

4.2 MARKNADENS STORLEK OCH TILLVÄXT 

Av ett 20-tal aktörer på marknaden är en del mer väletablerade såsom TRACKme, ett 

företaget med 32 års erfarenhet av säkerhetslösningar. Followit AB hade 07 ett resultat på 

2mkr och under 06 hade de sitt bästa år med 5.3 mkr. Dock finns flera bolag som visar röda 

siffror, speciellt de relativt unga. Marknaden för lokaliseringstjänster överlag är på uppgång, 

under 2000 har flera nya aktörer kommit in på marknaden. Detta beror dels på att 

komponenterna blivit billigare och därför lämpar sig till fler produkter, men även på den goda 

respons dessa produkter har på en marknad som känner ett enormt sug efter 

lokaliseringslösningar.  Engelska Loc8tor har lovordats, ProEvo har prisats många gånger och 

bägge är i en expansiv fas. Alla tecken visar på att marknaden är inne i en kraftigt expansiv 

fas och har kommit förbi early adaptors fasen. 

4.3 MARKNADSTREND OCH DEMOGRAFI 

Generationer uppväxta under miljöer där teknik utgör vardag börjar utgöra allt större del av 

den köpkraftiga befolkningen. Dessa generationer har ett mer utpräglat teknikintresse och 

visar sug efter ”gadgets” snarlika den som MERETRIC
TM

 utvecklat. SCB visar samtidigt på 

en ökande trend av stölder, detta trots säkrare bil- och huslarm. Det finns inget gällande 

trender och demografi som talar för annat än ökat intresse. 

4.4 KONKURRENTANALYS 

MERETRIC
TM

 har identifierat följande konkurrenter: 

Lokalisering över kort avstånd 

Engelska Loc8or fokuserar på att återfinna små objekt över mindre sträckor (<180 meter). 

Kostnad 1000 för lite version, 2000 för lyxversion. 

Lokalisering över stora avstånd utomhus 

Här finns en uppsjö av aktörer. De flesta inriktar sig på varor vars värde överstiger 100 000 kr 

och befinner sig utomhus. Faktum är att enbart 2 av konkurrenterna på marknaden kan i 

dagsläget erbjuda någon form av sökning inomhus, detta till en väldigt dyr kostnad.  

http://www.loc8tor.com/
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Företag Inriktning Teknik Inköp [SEK] 
Abonnemang 

[SEK/år] 
Söktjänst 

FollowIT Båt, Bil GPS     Ja 

Track Guard Båt, Bil, Byggmaskin 
VHF 
GSM 
GPRS 

2500 1700 Ja 

SatSafe Larm, Bil, Båt 
GSM 
GPRS 

2500 150   

ProEvo Båt GPS 4500   Nej 

IQ Object Bil, Fleet GSM 2000 90 Nej 

Tramigo Fleet GPS 3850   Nej 

redKnows Båt 
GPS 
GSM 

5000   Nej 

TRACKme  

Båt, Bil, MC, Scooter, 
arbetsmaskin 

GMS 
VHF 

4000 600 Ja 

Smartsolutions Fleet, Bil, Båt 
GPS, 
GSM 

5000 ja men okänt Nej 

CeTEC Nycklar, Objekt 
GPS 
GSM 

      

Figur 1 listar samtliga identifierade konkurrenter på marknaden 

Tekniken som används är uteslutande GPS/GSM och ibland i kombination med VHF vilket 

innebär att de flesta lösningar har ingen eller väldigt begränsad förmåga att återfinna objekt 

inomhus. Vilket presenterar MERETRIC
TM

 med en marknadsmöjlighet. Många av aktörerna 

med flerårig verksamhet har behållit ursprunglig fokus på produktgrupper. I ett samtal med 

TRACKme kom det fram att befintliga aktörer väljer bort lågkostnadssegment då 

elektronikkomponenter av detta slag ofta innebär dyra lösningar. Därutöver finns en ovilja att 

gå ifrån en väletablerad fokus och starta upp ny verksamhet.  

4.5 KONKURRENSFÖRDELAR FÖR MERETRICTM 

Konkurrensfördelarna för den lösning MERETRIC
TM

 kommer marknadsföra är följande:  

Lösning som fungerar inomhus: Lösningen har fälttestats med utomordentlig noggrannhet. 

Detta är en USP som MERETRIC
TM

 värnar om och är möjlig genom en egenutvecklad 

algoritm och finurlig applikation av RFID teknik.  

Flexibel och kostnadseffektiv lösning: Kundanpassning möjlig via mjukvara. Produkten kan 

även vid behov flyttas mellan produkter varvid ökad kostnadseffektivitet uppnås. Exempel på 

http://www.followit.se/
http://www.guardsystems.se/
http://satsafe.se/
http://www.proevo.se/
http://www.iqobject.se/
http://www.tramigo.net/
http://www.drevia.se/redknows.html
http://www.trackme.se/
http://www.smartsolutions.se/
http://www.ce-t-ec.de/index.html?e/telematik_e.html
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denna flexibilitet är att det är fullt möjligt att lägga till funktioner till enheten, man kan 

exempelvis programmera den till att skicka sms till förutbestämt nummer vid krock. 

Tidiga: Först att lansera en produkt som möjliggör lokalisering inomhus av mindre varor. 

En viktig fråga är hur enkel vår idé är att kopiera. Ingående tekniska beståndsdelar går inte att 

skydda då samtliga komponenter är av standardtyp och utövar inget immaterialrättsligt 

intrång, kretskortet kan mönsterskyddas. Mönsterskydd är dock en svag skyddsform som 

enkelt kringgås via nydesign. Av marknaden och konkurrenssituationen att döma är det svårt 

att skydda sin produkt mot liknande alternativ. Produkten utgör dock inte hela idén och av den 

anledningen är det viktigt att knyta nära kontakt med avgörande parter och kunder.  

4.6 KUNDSEGMENT OCH MÅLGRUPP 

Utifrån de konkurrensfördelar MERETRIC
TM

 har och den inriktning konkurrenterna valt att 

eftersträva har vi identifierat följande användargrupper: 

Användare, i Norden och närliggande länder, som är i behov av flexibla lösningar som 

fungerar både utom- som inomhus och kan appliceras på ett flertal produkter. Användaren är 

teknikintresserad eller i behov av den ökade tryggheten som positioneringsmöjlighet innebär.   

Denna användargrupp ger oss en bild av eventuella kundgrupper såsom försäkringsbolag som 

försäkrar varor med högt affektionsvärde, jordbrukare och byggfirmor som vill ha en ökad 

säkerhet för sina produkter som efter stöld ofta flyttas inomhus. Husägare, bilägare och dylikt 

vilka vill ha en trygghet och ett alternativ till hopplöshen när objektet flyttas inomhus och 

andra lokaliseringsmetoder blir värdelösa. Inom företagssektorn ser MERETRIC
TM

 en 

möjlighet att lansera produkten till företag som kan applicera lokaliseringsenheten på sina 

produkter och därigenom kunna erbjuda sina kunder ett ökad mervärde. Exempel på 

produktgrupper där denna strategi är tillämpbar är mopeder, åkergräsklippare och dylikt.  

Försäkringsbolag och andra bolag som i dagsläget förlorar omfattande summor på stöld är 

tacksamma kunder då även små förbättringar av återfunna objekt resulterar i vinst. 

Polismyndigheter är väldigt entusiastiska över möjligheten att lokalisera gods inomhus. 

MERETRIC
TM

 ser här en enorm potential i produkter som dyrare hemelektronik, lättare 

fordon, antikviteter och dylikt. Försäkringsbolag har visat stort intresse inför förslagen 

applikation och nu återstår fler tester med den färdiga prototypen innan lansering. 

Mångsidighet och anpassningsbarhet i kombination med möjligheten att återfinna objekt både 

inom- och utomhus gör att MERETRIC
TM

 kan erbjuda en produkt som är unik på marknaden. 
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4.7 PRISSÄTTNINGSSTRATEGI 

Av frågeformulär vet vi att motorcyklister, en potentiell kundgrupp med många prospekts, se 

bilaga 5, och vilka är utsatta för stöld, är villiga att betala runt 3000 kr. För att det 

försäljningspriset skall bli ekonomiskt lönsamt krävs en vidareutveckling av produkten och 

större volymer vilket kräver kapital. Andra kundgrupper, såsom folk som vill applicera 

produkten på alldagliga objekt antas vara villiga att betala 3000 kr för en produkt som är 

flexibel och smidig nog att användas till många olika saker. Priset är konkurrensmässigt 

jämförbart med alternativ på marknaden som inte är lika funktionella, men som samtidigt 

vänder sig till kunder med högre betalningsförmåga. 

Följande förenklade räkneexempel illustrerar MERETRIC
TM

s ståndspunkt. En vanlig lösning 

idag har ett inköpspris på 5000 kr, följt av en årlig kostnad på 1200 kr. Anta att stöldrisken är 

10% och att en stöldbegärlig kapitalvara i snitt blir stulen efter 2 års användning under 

produktens livslängd, vilket är en fördelaktig estimering. Totalkostnad uppgår till 7400 kr 

varvid det först blir lönsamt att investera i denna lokaliseringstjänst när varan värderas till 

över 74 000 kr. För att nå ut till en stor marknad krävs en produkt som är billigare eller mer 

flexibel för att därigenom bli mer prisvärd. MERETRIC
TM

 fokuserar just på den sista punkten. 

4.8 MARKNADSFÖRINGSSTRATEGI 

MERETRIC
TM

 försöker i möjligaste mån undvika massproducerad reklam och fokusera på 

kundnära lösningar där produkten och behovet själv väcker intresse. Marknadsföringsstrategin 

går ut på att initialt locka lovord och intresse från rättsväsendet och potentiella användare. 

Detta presenteras tillsammans med lösningen för identifierade knytpunkter. Det som skall 

locka knytpunkten beror på typ, ett försäkringsbolag är intresserad av kostnadsbesparningar, 

organisationer och intressegruppen är mer intresserade av nyttan och ”en häftig och 

användbar pryl”. Denna typ av marknadsföring kräver en hög andel sålda produkter per möte 

då säljarens lön tar upp en stor del av försäljningspriset. Därför väljer MERETRIC
TM

 att redan 

i tidigt utvecklingsskede koppla på och entusiasmera potentiella kunder och försöka uppnå en 

stor försäljningsvolym tidigt via knytpunkter. På så vis minimeras marknadsföringskostnaden. 

Marknadsföringen till privatpersoner backas samtidigt upp via internet. Det finns en myriad 

av forum där medlemmarna hyser stort tekniskt intresse och en eventuell recession av 

produkten innebär exponering hos en stor grupp teknikintresserade till liten kostnad. 

MERETRIC
TM

 är angenäma om att få visa lösningen till en teknikinriktad part som NyTeknik 

eller www.sweclockers.com för att nämna två. 

http://www.sweclockers.com/
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4.9 MARKNADSHINDER 

Det enskilt största etableringshinder för MERETRIC
TM

 är de höga ingångskostnaderna i en 

bransch där prispress enbart kan åstadkommas genom stor volym. Ett tidigt fokus på en 

flexibel och anpassningsbar lösning är nödvändig. Det gäller även att inrikta sig mot en 

marknad som kan generera stor efterfråga och volym. Exempelvis försäkringsbolag, kommun 

och andra grupper med ett behov av att beställa många enheter på en gång. Samtidigt kräver 

denna strategi startkapital som MERETRIC
TM

 kommer behöva i form av yttre investering. 

4.10 DISTRIBUTIONSKANAL 

Strategin för MERETRIC
TM

 är att ha en direkt kontakt med knytpunkter för en kundtyp och 

därigenom nå ut till en stor mängd användare. Det finns här skillnader mellan olika 

knytpunkter. En detaljist exponerar produkten till en stor grupp men lägger samtidigt på ett 

högre pris. Om vi jämför detta med ett försäkringsbolag/förening som också exponerar 

produkten till många potentiella kunder men samtidigt inte lägger på extra kostnader i 

samband med detta. Distribution till kund bör således ske genom etablerade marknadskanaler 

som i sig inte är intresserade av att göra direkt vinst på produkten, vilket är fullt realiserbart 

och möjliggör för en snabb expansion och nära kundkontakt. 

Agenter är en möjlig försäljningskår men det gäller att undersöka huruvida det inte är bättre 

att anställa en säljare. Med expansion kräver att fler kanaler kopplas på. Vid utlandslansering 

och ökande volymer är det mycket troligt att kontakter med grossister behövs tas upp.  

Ett alternativ för distribution som MERETRIC
TM

 nu med färdig prototyp kommer undersöka 

är möjligheten att utnyttja andra bolag för distribution via deras produkter, som via vår 

sändare får en mer konkurrenskraftig position på marknaden. Exempel på denna idé är att i 

framtiden integrera produkten i bärbara datorer som säljs. 

5 AFFÄRSSYSTEM OCH ORGANISATION 

5.1 ORGANISATION 

En enkel övergripande bild av organisationen idag och den närmsta tiden framöver illustreras 

av bilden nedan. Det viktiga är att fokusera på att rollerna inte på något sätt är fasta för 

medlemmarna, rollerna sätts mer efter vilka intressen projektgruppens medlemmar har. 
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Figur 2 illustrerar organisationsschemat.  MERETRICTM kommer inte tillämpa en hierarkisk organisationsstruktur. 

Projektgruppens medlemmar och uppgifter behandlades under ledningsgruppen. 

Argumentationen som fördes där påverkar ansvarsfördelning och arbetsuppgifter i den 

utsträckning att dessa återspeglar de roller som projektmedlemmarna idag trivs med och är 

duktiga på. Peter kommer fokusera på att skriva rapporter, sammanställa dokumentation, 

undersöka möjligheter och affärsstrategier och sköta långsiktig planering. Peter kommer inta 

en övergripande affärsstrategisk roll. Roger kommer ha ansvar för att få prototypen att 

fungera ändamålsenligt och sköta framtida utveckling. Roger kommer inta en övergripande 

administrativ och utvecklande roll. Johannes har ansvar för att sköta kundkontakter och bygga 

upp ett bra nätverk. Johannes kommer inta en övergripande social och drivande roll. Det finns 

en del risker med en sådan här fördelning av arbetsuppgifter vilket kommer diskuteras nedan. 

5.2 AFFÄRSSYSTEM 

Affärssystemet som MERETRIC
TM

 kommer att arbeta efter har en inledande fokus på 

utveckling av spårsändare. Målet är att försöka jobba med utveckling och problemlösning i 

största möjliga mån, samtidigt som löpande intäkter säkras genom marknadsandelar och 

försäljning. MERETRIC
TM

 behöver kapital för en bred marknadslansering och tanken är att 

arbeta enligt följande strategi.  

 

Figur 3 Affärssystem vid en traditionell produktionsinriktning. Kravet är att behovet av finanser tillgodoses 
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För att tillgodose behovet av administration och styrning tänker MERETRIC
TM

 använda sig 

av ett affärssystem utvecklat av företaget Mamut, som fått goda vitsord och erbjuder en 

helhetslösning till ett mycket förmånligt pris. För nyföretagare är Mamut gratis och täcker alla 

behov. Bilaga 3 beskriver fullversionen av affärssystemet och bilaga 1 visar skärmdumpar. 

Det gäller dock ha alternativ i åtanke gällande affärssystem, då MERETRIC
TM

 kommer arbeta 

i projektform den närmaste tiden. Alternativet är PP7, ett affärssystem unikt då det är designat 

för projektarbete. Liksom Mamut är PP7 ett komplett affärssystem med skillnaden att den är 

inriktad på företag som arbetar mycket i projektform, se bilaga 4 för detaljer. Även om PP7 är 

mer projektanpassat är det även en aning dyrare och inte lika anpassningsbart som Mamut.  

5.3 OUTSOURCING 

Då MERETRIC
TM

 förlitar sig mycket på sitt kontaktnät bland högskola och 

företagsinkubatorn i Halmstad finns goda möjligheter till kostnadsfri rådgivning av olika slag. 

De områden vi initialt har behövt hyra in kompetens var under konstruktion av prototyperna, 

detta då ingen i gruppen besitter kunskaperna. Själva trianguleringen sköter Lociloci. 

Tanken är att hålla så mycket av företagsutvecklingen och produktutvecklingen inom 

företaget som möjligt, det vi har outsourcat är elektroteknisk konstruktion till J&R Asssisting 

Systems. Vad vi önskar outsourca i senare skeden är distribution och försäljning där vi ännu 

inte bestämt oss för någon partner. 

5.4 FRAMTIDSPLAN 

Framtiden för MERETRIC
TM

 är beroende av finansiering och intressenters respons samt hur 

framgångsrik prototypen av spårsändaren blir. För att kunna lansera produkten på en bred 

front och därigenom uppnå låga kostnader krävs kapital. 

5.5 MÖJLIGA SAMARBETSPARTNERS 

Bilsport och MC är ett försäkringsbolag med en slogan som lämpar sig väl för vår första 

tilltänkta kundgrupp. De specialiserar sig på att försäkra ”ögonstenar”, varor med högt 

affektionsvärde. Bilsport och MC har en stor kunddatabas vilken innehåller många potentiella 

kunder och har även möjligheten att nå ut till dessa kunder på ett simpelt sätt. Vidare har 

Bilsport och MC möjligheten att erbjuda ett lägre slutpris till användaren då de själva har ett 

ekonomiskt intresse av att hitta stöldgods. 

Cvibille Cruisers MC agerar testgrupp för att säkerställa funktionalitet även på fält. 

http://www.mamut.com/images/webimages/frontpage/sweden/webdemo/moduler.htm
http://www.pp7.com/
http://www.lociloci.com/
http://www.bilsport-mc.com/
http://www.cvibillecruisers.se/
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MERETRIC
TM

 undersöker i skrivandets stund distributionskedjor och andra återförsäljare 

vilka kan vara tänkbara samarbetspartners. Genom konakt med ProEvo, ett företag inom 

angränsande applikationsområde, har vi fått tillgång till en rad olika leverantörer och 

distributionskedjor vilka kan vara aktuella vid en senare fullskalig lansering. 

6 GENOMFÖRANDEPLAN 

6.1 GENOMFÖRANDEPLAN 

6.1.1 DAGSLÄGET 

MERETRIC
TM 

har en prototyp så pass funktionsduglig att den är redo för marknadslansering. 

Ledningsgruppen har dock beslutat om att senarelägga en sådan lansering av två anledningar; 

dels saknas nödvändiga finanser för en bred marknadslansering, dels vill vi inte släppa en 

otestad produkt på marknaden.  

Ledningsgruppen har själva utfört fälttester där tillförlitlighet, driftsäkerhet, prestanda samt 

funktionsduglighet i olika miljöer har bekräftats. Även om dessa tester visade på fullgod 

funktion återstår test under marknadsmässiga förhållanden och över en längre period. 

Parallellt med dessa tester kommer MERETRIC
TM

 att söka kapital och intressenter. Fokus 

läggs på att bygga upp ett nätverk och underlag för senare faser. I dagsläget har vi tre enheter i 

test- och demonstrationssyfte. Entusiastgruppen verkar väldigt intresserade och om testerna 

ter sig positiva räknar MERETRIC
TM

 med att ha sålt sina första tio enheter under 2009. Priset 

för dessa enheter blir markant högre än vad som är realiserbart med masstillverkning. 

MERETRIC
TM 

har ännu inte ringat in ett företag för första försäljning men kommer nu 

marknadsföra lösningen till bolag och kommunala verksamheter i närområdet Halmstad. 

Valet av Halmstad är baserat på möjligheten till en nära kundrelation och snabbt kunna svara 

på eventuella kundproblem. MERETRIC
TM

 ser denna inledande lansering som en oerhört 

viktig inlärningsperiod som har en helt avgörande input inför en fortsatt expansion.  

6.1.2 INLEDANDE PERIOD 2009 

Under denna period är tanken att MERETRIC
TM

 kommer ha sitt säte på förinkubatorn i 

Halmstad och tillgodose behovet av kapital via HiAB, lån och riskkapital. Kapitalet under 

första året går åt utveckling, tester och marknadsföring till potentiella intressenter och kunder.  

Prototypen är marknadsredo och förhoppningarna är att MERETRIC
TM

 nu kan ta fart och 

väcka intresse hos bl.a. försäkringsbolag. Nätverkandet är oerhört viktigt under denna period 
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och ledningsgruppen har haft inledande samtal med positioneringstjänsten LociLoci. LociLoci 

arbetar inom positionering via GSM triangulering och möjliggör positionering av en GSM-

enhet. MERETRIC
TM 

har som avsikt att väcka intresse och knyta ett avtal som gynnar bägge 

parter, ty vi behöver positioneringstjänsten och Lociloci har visat intresse för produkten.  

Samtidigt med test av entusiastserien, sker en produktutveckling mot vår målbild av en liten 

billig lösning. Nästa version planeras till en lansering vid årsskiftet 2010. Tekniska aspekter 

förblir likartade men med specialanpassade komponenter, vars framtagning kräver kapital. 

Kapital krävs även för certifieringar såsom statens provningsanstalt, vilket är ett måste för att 

få produkten godkänd som anledning att få till en husrannsakan.  

6.1.3 MARKNADSPERIOD 2010-2011 

När tjänsten är färdig och den vidareutvecklade versionen testad har MERETRIC
TM

 en unik 

produkt att erbjuda kunderna. En väldigt intressant kundkanal är just försäkringsbolag vilka 

har kontakt med många potentiella kunder och samtidigt hyser stort finansiellt intresse.  

Här finns ytterligare behov av finansiering då en bred marknadslansering kräver inledande 

stora kostnader för inköp och tillverkning. För att priset per enhet skall kunna hållas lågt 

måste enheterna beställas i tusental. I samband med detta krävs nyrekrytering och ett nära 

samband med leverantör av olika moduler. Telit är en mycket tänkbar aktör och en 

utlandsproduktion är ett tänkbart alternativ för att kunna nå önskad prisnivå. Denna 

spårsändare ska serietillverkas, vilket realiseras till en materialkostnad av 700kr per enhet. 

Lansering kommer inledningsvis ske i sydvästra Sverige, för att sedan omfatta hela Sverige. 

Vi vill i början få en närkontakt med kunder och användare för att skapa ett starkt varumärke. 

6.1.4 EXPANSIONSFAS 

I början av 2012 satsar vi på att nå en utlandslansering via Norden och till angränsande länder 

varefter Europa blir nästa fält. Detta kommer kräva nya investeringar och ytterligare 

rekrytering av personal samt omorganisation för att möta de nya kraven och volymökningen. 

6.2 NYCKELAKTIVITETER 

Kort sikt (<1 år): Under denna period skall MERETRICTM registreras som bolag och flytta 

in i inkubatorn. MERETRIC
TM

 fokuserar inledningsvis på färdigställande aktiviteter såsom 

knyta samarbete med LociLoci och optimera produkten enligt feedback från testgruppen.  

Vidare måste produkten genomgå nödvändig vidareutveckling för tidigare nämnd certifiering 

och lansering. Utvecklingspengar behövs för framtagning av den slutgiltiga versionen. 
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Framförallt krävs finansiering för tillverkning och försäljning. Till årsskiftet 2009-2010 ligger 

en nyckelaktivitet att påbörja försäljningen med möjligt rekryteringsbehov.  

Medellång sikt (~2 år): Att ha fått en färdig fungerande produkt som säljs till majoriteten av 

marknaden. Inledande försäljning har målsättningen 500 sålda enheter under år 2.  

Samtidigt är MERETRIC
TM

 öppna och har kapacitet i såväl personal som tillverkning för 

kundanpassade business2business lösningar till ett högre arvode.  

Lång sikt (5+ år): 5 år i framtiden kommer aktiviteterna behöva ett större inslag av 

organisation, marknadsföring, uppföljning och administration. Här är det därför viktigt att 

säkerställa en organisation och ett system som bibehåller en hög grad av FoU i samband med 

en stark administrativ sida. Målsättningen är 55 000 sålda enheter i Sverige och totalt 1 000 

000 i Norden och angränsande länder. Genomgripande är att MERETRIC
TM

 ständigt 

fokuserar på att skapa en struktur för framtida förändringar, en flexibel organisation som kan 

utvecklas inom ett fält där utveckling utgör vardag. 

7 LÖNSAMHETSBEDÖMNING OCH FINANSIERING 

Vi har använt oss av excel-ark från http://syd.venturecup.se/sw8182.asp för att göra delar av 

lönsamhetsbedömningen. Resultaten kommenteras nedan. 

7.1 KOSTNADSANALYS 

Meretric kommer att startas officiellt i tredje kvartalet av 2009 då aktiebolag skall startas och 

förberedande arbete för serieproduktion för nästa års försäljning skall slutföras. Detta arbete 

utgörs till stor del av en produktutvecklingskostnad som uppskattas till 100kkr tillsammans 

med omkostnader för uppstartandet av tillverkning som uppskattas kosta lika mycket. Utöver 

detta krävs likvida medel för att täcka utgiften för den första produktionsserien som skall 

säljas under första kvartalet under 2010. 

Som resultat av låga omkostnader och väldigt låg försäljning under år två kan vi stabilisera 

vår organisation och vårt affärssystem i förberedelse för volymökning. De händelser som 

innebär störst risk i detta avseende är ökade försäljningsvolymer under år tre, internationell 

lansering år 4 och organisatoriska hinder som uppstår vid expansion från år 3 och framåt. 

Kostnadsberäkningen visar även på att nyproduktutveckling är nödvändig under år fem då 

rörelseomkostnader ökar stadigt i takt med att organisationen växer, men med krav lägre 

tillverkningskostnader och avtagande volymer krävs en ny produkt. 

http://syd.venturecup.se/sw8182.asp
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År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Enheter sålda 10 500 5 000 15 000 30 000 
Beräknat resultat -300 000 -600 000 2 000 000 8 750 000 12 000 000 

Beräknat kapitalbehov 500 000 1 000 000 500 000 500 000 0 
Beräknad omsättning 350 000 750 000 5 000 000 15 000 000 20 000 000 

Antal anställda 3 3 till 4 4 till 6 4 till 8 6 till 10 

 

7.2 RESULTATBUDGET 

Under 2010 infaller många engångskostnader i samband med certifiering av produkt och 

täckning av produktionskostnader då försäljningen är småskalig jämfört med omkostnader. 

Detta kommer leda till ett negativt resultat under de två första åren. Under år tre så kommer 

ökad försäljning och ökad tillgänglighet till likvida medel från försäljning, och vi når 

brytpunkten för det ackumulerade kassaflödet. 

Målet är att under år fyra lansera produkten utomlands för att uppnå en hållbar tillväxt på 

marknaden för produkten. Detta kommer medföra en markant ökning i försäljningsvolymen 

och samtidigt en ökad omsättning som följd av detta. Och med denna expansion räknar vi 

med rekrytering av nödvändig kompetens för att driva vår verksamhet. 

Slutsatser vi kan dra av resultatberäkningen är att vår verksamhet kommer vara starkt 

beroende av våra likvida medel för täckning av tillverkningskostnader. Ökande volymer 

tillsammans med kredit på kundfordringar krävs tillskott av aktiekapital för att täcka 

tillverkningskostnader. 
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7.3 BALANSBUDGET 

Balansbudgeten karaktäriseras av ett nära förhållande mellan kundfordringar och aktiekapital, 

då vi under en treårsperiod är beroende av aktiekapital för att starta tillverkning. Detta visar 

sig i balansbudgeten som initialt mycket små marginaler, vilket beror på våra affärsmodell. 

Planen är att lägga ut order på beställning först när vi har kunder som har lagt en beställning 

och sedan skicka direkt till kunden. Detta får som följd att anläggningstillgångar fluktuerar 

beroende på vilka volymer som är ekonomiskt att tillverka i och hur många kunder som har 

lagt beställningar. 

I takt med försäljning fluktuerar aktiekapital och skulder då dessa beskriver var kapitalet för 

tillverkning kommer ifrån, och med ökande volymer tas mycket av vinsten från försäljning 

direkt till dessa poster för nästa batch. 

7.4 LIKVIDITETSBUDGET 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Diagram över likviditetsprognosen 

Eftersom vår produktidé kräver ett lågt pris för att nå marknadsframgång enligt våra 

uppskattningar så krävs en relativt stringent ekonomi vad gäller likviditet. Speciellt vi under 

de första två åren kommer vara helt beroende på aktiekapital för att täcka 

tillverkningskostnader. 

Målet är att i slutet av år fem uppnå en kassalikviditet på nära 30% och en balanslikviditet på 

35-40%, men speciellt under år ett och två kan vi leva med lägre likviditet då våra 

omkostnader är så pass låga. Vi uppskattar därför vår kassalikviditet att öka linjärt i 

förhållande till försäljningsvolym. 
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7.5 KAPITALBEHOV OCH FINANSIERING 

För att nå uppsatta mål krävs betydande finansiering. Ledningsgruppen har själva bidragit 

med 32 000 kr för utveckling av de första prototyperna. Fordringar på ALMI företagspartner i 

Halland och Högskolan i Halmstad hjälper oss täcka dessa utlägg. 

Genom en placering på Science Park i Halmstad, finns goda möjligheter till extern 

finansiering då högskolan har goda kontakter med holdingbolag och riskkapitalister. Med ett 

registrerat aktiebolag så går holdingbolaget HiAB, från Halmstad in och gör en 

bolagsvärdering. Normalt går HiAB in med maximalt 300 000kr på övertygande affärsplaner 

och tillsätter samtidigt en styrelsepost i bolaget med en person som aktivt kompletterar  

ledningsgruppens kunskaper. I samband med HiAB så går oftast Innovationsboende från 

Göteborg in med samma summa eller med upp till det dubbla. Tillsammans övertar de cirka 

25% av äganderätten av bolaget. Kompletterar vi sen med ALMI lån, har vi redan till hösten 

finansiering på runt en miljon. Fördelen med denna strategi är att den är tämligen trolig och 

att HiAB samt Innovationsboende ser mer långsiktigt på ägandet vilket säkrar finanser. 

Utöver de inledande kapitaltillskotten uppskattas behovet till ytterligare 2 500 000 kr för att 

nå fram till brytpunkten år 3 varefter verksamheten har potential att bli självgående. Denna 

investering skall tillgodoses via holdingbolag och riskapitalister, eventuellt lån. 

7.6 BEDÖMNING AV LÖNSAMHET 

År 5 uppskattar vi resultatet till 8 400 000 SEK efter skatt. Med en återinvestering på 

2 000 000 SEK ger detta resultat en total avkastning på 256% under en femårsperiod eller en 

årlig avkastning på 51% på en investering av 2 500 000 SEK. Även vid fallet att det går 

långsammare än planerat att ta inledande marknadsandelar finns det goda möjligheter att göra 

en bra vinst på investerat kapital. Anta att investeringsbehovet blir 3 500 000 istället och att 

lönsamheten uppgår till 8 400 000 SEK först år 7 har vi ändå en årlig avkastning på 26%. 

7.7 WORST CASE SCENARIO 

Marknadssuget blir mindre än väntat vilket avsevärt försenar brytpunkten och därmed 

lönsamheten för investerarna. Om det visar sig att det inte finns en möjlighet att träffa 

överenskommelse med parter behövliga för att kunna nå vår utsatta prisnivå kan detta leda till 

svårigheter att nå önskad försäljningsvolym och därigenom tvingas MERETRIC
TM

 fokusera 

på andra marknader vilka inte har samma behov av volym men som kan betala mer. 

MERETRIC
TM

 är säkra på att lönsamhet fortfarande är möjlig under dessa premisser, fast det 
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kommer bli avsevärt mindre än vad som uppskattats idag. Samtidigt har antaganden räknats 

ner och bara MC marknaden i Sverige uppgår till över 250 000 motorcyklar. Detta är inte ens 

en volymmässigt viktig kategori för MERETRIC
TM

 utan den kundgrupp som agerar testgrupp. 

8 RISKER 

8.1 RISKER OCH RISKHANTERING 

Interna  

Brist på finanser för produktutveckling och marknadslansering: Det krävs omfattande 

summor för att nå en stor marknad då elektronik blir billigt först vid stora volymer. Genom 

HiAB i Halmstad finns möjligheten att tillgodose inledande finansieringsbehov men för en 

bred marknadslansering krävs extern tillfört kapital från investerare. 

Brist på erfarenhet som försvårar tydlig fokus och handlingsförmåga: Utan en erfaren 

vägvisare är det svårt att undvika ”fallgropar” på vägen. Det är här inkubatorns handledare, 

Venture Cup, övriga handledare och mentorer på Halmstad Högskola kommer in i bilden. 

Våra idéer bollas ständigt fram och tillbaka med folk som har erfarenhet. 

Ingen första kund ännu utan enbart identifierade kundgrupper: Det är nyligen som prototypen 

blev klar och med den besvarades många frågor gällande möjliga applikationsområden. 

Kundgrupper är identifierade och en bred marknadsföring kommer nu inledas för att få 

igenom en första beställning. 

Prototypen fallerar under testskeden med försening som följd: Detta skulle vara ett enormt 

bakslag och är anledningen till att MERETRIC
TM

 valt att tillverka tre prototyper. 

Externa 

Konkurrenter kommer med liknande idéer och lösningar: Befintliga aktörer har alla 

marknadsmässiga möjligheter att starta upp en liknande verksamhet och då skyddet för 

produkten är närmast obefintligt gäller det att verkligen arbeta med att knyta nära kontakt med 

”knytpunkterna”, dvs. intresserade organisationer, försäkringsbolag etc. 

Rättsliga aspekter som förbjuder applikation: Lagändringar och ändringar gällande 

användning av fria band i frekvensnätet innebär problem, dock inte ett stopp då ändringar är 

relativt enkla att implementera. Risken är dock minimal då detta är standards som råder i hela 

Europa. Vidare har vi nära kontakt med rättsväsendet i Hallands län som ytterligare säkerhet. 
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Samarbetspartners saknas vilket leder till dyra komponenter: Ifall MERETRIC
TM

 inte förmår 

att utveckla et nätverk som kan tänkas leverera enheter i mängder resulterande i rabatter 

kommer de enskilda komponenterna bli för kostsamma. Idag har vi kontakt med företag i 

Halmstadregionen vilka använder snarlik teknik för att få ta del av deras nätverk. Parallellt 

med detta har vi en kontakt på Högskolan med mångårig erfarenhet inom telekom och 

elektroteknikindustrin som är väl insatt i olika produktionsfrågor. 

Anda möjligheter dyker och gör att viktig kompetens försvinner från projektgruppen: Är alltid 

en risk. Denna risk är dock bland de lättare att reglera via avtal. 

Marknadsförsäljningen tar inte fart så snabbt som vi hoppas på: Vilket leder till försenad 

marknadslansering på bred front och därmed en längre period av negativt kassaflöde. Detta är 

just den anledning varför vi fokuserar på att marknadsföra oss till knytpunkter som har 

information om många kunder. Det gäller dock att räkna med en viss marginal på det 

inledande kapitalbehovet.  
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Bilaga 5 – Antalet motorcyklar 2008 
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Bilaga A.7 
Komponentanalys och inköpsplan 

Johannes Nilsson 
 
 



Komponentanalys 

ACTE.  
Samtal med Bengt Gårde. 

NCC55i. Liten billig,  

Utvecklingskit 2500kr, Modulen kostar ungefär 390kr 

Om sändaren befinner sig inomhus och du är utomhus rekommenderas inte 2,45 GHz. Väggar och 

andra objekt kan lätt ta kol på 2,45. Bengt tycker snarare vi ska kika på främst 433MHz eller kanske 

868MHz. Petter kan svara mer på detta.  

868mhz 12x25cm. Finns billigare moduler, lätta att få igång. Finns lite att välja mellan. Med inbyggd 

MCU. MCU=mikrokontroller. 

 

Petter Moldenius. petter.moldenius@actewireless.se Kontakt ansvarig i Sverige för Radiocrafts 

produkter. 

  

mailto:petter.moldenius@actewireless.se


RFID! 
Vi behöver ett RF modul eller chip. En sändare och en mottagare där vi med hjälp av RSSI värdet kan 

räkna fram ett värde på avståndet. Vi funderar på antingen Radiocrafts Rc1280HP eller Nordic 

Semiconductors. Troligen behövs developmentkit eller evolutionboard.  

Krav:   

 RSSI, upplösning (Signal Strength). YES 

 Shockburst, undanlagrade signalpaket NEJ 

 Paketkorrigering, pakethantering där signal paket behandlas (och skickas ut via hårdvaran) 

NEJ 

CRS CHECK. JA, enbart godkända paket. 

 Ska kunna kopplas samman med GSM modul samt mikroprocessor av typen PIC eller ATMEL 

AVR-Atmega processor. (Processor med 2 ut serieportar). Inga Problem att koppla samman. 

Sitter en lite mikroprocessor på kortet, men den kan man inte komma åt utan används 

enbart till paketbehandling. 

 Supply voltage range exempel (1,9V-3,3V). 3,3 kanske 2,2v-5,5v? 

 God känslighet. Minst -100dBm, -108 

 

Har ni möjligtvis något sample eller modul till reducerat pris för studentutveckling. 

ACTE 

Radiocrafts.com   08-445 28 00, Petter Moldenius. 

Rc1240 433mhz. 

Rc1280hp   Radiovågspaket för 868MHz. RSSI. Kit 2400kr. 868mhz högst uteffekt 0,5w.  

Långt avstånd. 500meter inomhus. Är verkligen 500mW lagligt i SVERIGE? 

500mW gäller enbart på 869,4MHz-869,65MHz. Detta är en litet kryphål hos PTS där man med 

”beacon” signaler får sända med denna uteffekt 10% av tiden. I vårt fall innebär detta att den skickar 

puls signaler typ var tiondels sekund i stället för kontinuerlig signal. Som känt har denna en räckvidd 

på 5-6km utomhus. KLOCKRENT. 

Rc1280hp  kan användas till Frequency-shift keying 

http://en.wikipedia.org/wiki/Frequency-shift_keying 

Den har RSSI 

 

 

 

Vad behöver vi? Ett evolution board med en sändare och en mottagare. Eller två Trancievers.  

Kompatibiliteten hos mjukvara, hårdvara. Lätta att kommunicera med.  Något som vi skulle kunna 

kombinera med GSM moduler. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Frequency-shift_keying


NORDIC SEMICONDUCTERS       

nRF905 Tranciever 868MHz Evaluation board 

nRF9E5 Tranciever 

 

Avnet Nortec AB Helen.  Rolf Wennergren Rolf.wennergren@avnet-memec.eu 

Esplanaden 3D 

S-172 67 Sundbyberg 

08 587 46 300 

http://www.radiocrafts.com/index.php?sideID=278&ledd2=279 

mailto:Rolf.wennergren@avnet-memec.eu
http://www.radiocrafts.com/index.php?sideID=278&ledd2=279


kontaka Nordic SemiCon 

____________________________________________________________________________ 

GSM MODUL 
Development kort. 

GSM-modul 2500 med modul. 

Nordic Semiconducters. 

Vi behöver någon RF modul för lokalisering inomhus. 

Vilket frekvensområde skulle rekommendera för detta bruk 

 

 

3,3-1,9V 

  



Hej Petter. Johannes här igen från Utvecklingsingenjörsprogrammet, Halmstad. Som sagt arbetar vi 

med examensarbete där vi försöker lokalisera en RF sändare som befinner sig inomhus, och jag med 

mottagare ska försöka pejla in och lokalisera sändaren utan att veta var den befinner sig. Syftet är att 

till Maj ha en färdig prototyp med övrig teknik, färdig att serietillverkas. 

Vi har talat lite med Björn Nilsson från Free2Move, Halmstad angående vilka komponenter vi 

behöver. Han har erfarenhet av ACTE sen tidigare. Vi har bestämt att först satsa på en RF-modul, som 

vidare kan kopplas till en mikroprocessor. 

Vi behöver ett RF modul eller chip. En sändare och en mottagare (eller två trancievers) där vi med 

hjälp av RSSI värdet kan räkna fram ett värde på avståndet. Vi funderar på antingen Radiocrafts 

Rc1280HP eller Nordic Semiconductors nRF905 Tranciever 868MHz Evaluation board. Vi har därmed 

tänkt jobba på 868MHz, men hade varit kul med möjlighet att testa även över 433 och 2,45GHz. 

Troligen behövs develop-kit med antenn och nödvändiga komponenter för att komma igång. 

Rc1280HP har tydligen en möjlig uteffekt på 0,5w. Är verkligen 500mW laglig uteffekt i SVERIGE? 

Krav på modulen: 

 RSSI, god upplösning (Signal Strength) 

 Shockburst, undanlagrade signalpaket 

 Paketkorrigering, pakethantering där signal paket behandlas (och skickas ut via hårdvaran) 

 Ska kunna kopplas samman med GSM modul samt mikroprocessor av typen PIC eller ATMEL 

AVR-Atmega processor. (Processor med helst 2 ut serieportar) 

 God “Supply voltage range” exempel (1,9V-3,3V) 

 God känslighet. Minst -100dBm 

 

Har ni möjligtvis något ”Sample” eller modul till reducerat pris för studentutveckling? 

 

Vad tycker du om de två förslagen, och uppfyller dessa de krav vi önskar. Eller har du något bättre 

förslag? 

Tacksam för svar. 

Mvh Johannes samt Roger och Peter. 

 

 

MAXIM 

http://www.maxim-ic.com/ 



Inköpsplan 

Mål vecka 9. 

Att färdigställa en inköpslista som kan börja beställas i början på vecka 10. 

Leta upp nödvändiga komponenter till slutgiltig portotyp/nollserie med nödvändig information 

såsom leverantör, storlek samt prisuppgifter för 1-20st, samt 1000st. 

Här är det intressant med 3st till rabatterat studentpris. MED SNABB LEVERANS. 

 

GSM tror jag på Telit eller Wavecom. Wavecom är lättast, lite fulare och dyrare. 

RF kör vi via Radiocrafts, då vi kan jobba med den, och den är ”billigast”  



GSM-Modul 
Leverantör: Aldacom 

Fakta: Tyskt företag. http://www.aldacom.com/  

Check this, very good prices on GSM/GPRS and EDGE module, also the smallest GSM/GPRS module in 

the world today C1S: http://www.aldacom.com/ 

http://www.aldacom.com/GSM-module/gsm-module.htmlStorlek: Very small dimensions 

(mm): 32 x 20,8 x 3,4. Ganska tjock. 

Strömförbrukning:  

Idle: < 2mA  

In call (GSM pwr. Lev 5): < 300 mA  

GPRS (4+1): < 450 mA  

Pris 1-20 exemplar: ca 400kr st. Med tur kan man snacka till sig studentrabbat. Men njae. 

Pris 1000 exemplar: kan alltid blir lite billigare. 

Leverantör: Telit 

Återförsäljare: Arrow Nordic. Anders Jansson Tel./Direct: +46 31 721 98 41 

Fakta: Pålitliga moduler. Tillverkas i Rumänien. Men säljs över hela Europa. Telit är väldigt vanligt 

förekommande. Bla jobbar killen på Science Park med Telits GSM-moduler. Utvecklingskort kan lånas 

gratis under några veckor i mån av lager. Telit säljer enbart Quad band. WGA-anslutningar enligt bild 

nedan måste LED-löddas i maskin. Det är närmast omöjligt att göra förhand. Därmed dum förstafas. 

Först priser i småvolymer 1-10st: 

GM862-QUAD (kontaktanslutning, inkl SIM hållare och antenn anslutning): 620 SEK/st 

GC864-QUAD (kontaktanslutning, inkl SIM hållare och antenn anslutning):  600 SEK/st 

GE864-QUAD (BGA, exkl SIM hållare och antenn anslutning): 530 SEK/st 

GE865-QUAD  Tiny, lanseras till sommaren. Jätte liten och söt. Dock aningen dyrare än GE 864. 

Prisindikationer vid volymer > 1000st/år  

(Eftersom valutorna rör sig ganska kraftigt för tillfället väljer jag att ge dig volympriserna i EURO) 

GM862-QUAD: 46 EUR/st 

GC864-QUAD: 44 EUR/st  

GE864-QUAD: 38 EUR/st 

Telit kommer i framtiden lansera en kombinerad 

RF modul med 500mW samt GSM modul till en 

hel modul. Intressant. 

Storlek:  

GE 864: 30x30x2.8 

GC 864 36.2x30.3.2 

http://www.aldacom.com/
http://www.aldacom.com/
http://www.aldacom.com/GSM-module/gsm-module.html


 

 

Strömförbrukning: 

 

Leverantör: WaveCom 

Fakta: Hans Andersson, god kontakt sen innan. Sammanfattning. Wacecom är dyra! Dock har vi 

arbetad med dom redan, och det kan bli en billigare nollserie om vi håller oss till wavecom. 

 

Q2687 Classic  

är en modul som är "färdig".  

Pris:  

- 1 st: EUR 63:-/st  

- 100 st: EUR 49:-/st  

- 1000 st: EUR 43:-/st  

 

Utvecklingskit för Q2687 kostar EUR 460:-/st men. Jag kan lämna 10% universitetsrabatt på det priset.  

 

WMP50  

är en BGA-kapsel som kräver lite mer av konstruktionen samt externt minne (ca USD 3:-/st för minne).  

Pris:  

- 1 st: EUR 49:-/st (WMP100)  

- 250 st: EUR 30:-/st  

- 1000 st: EUR 29:-/st 

 

Storlek:  

Q2687: L40 x W32 x H 6.55mm  

WMP50: 25 x 25 x 4 mm 

 

Strömförbrukning: 

  3.6 VDC (nom)  

  17uA/1.7mA (min/idle) 

 

 

GSM-Modul forts. 
Absolut billigast GSM-modul jag läst mig fram till kostar 215kr st. Då är det opålitliga kinatillverkade 

moduler, som i vissa fall inte är certifierade för bruk inom EU. Ända alternativet här är att försöka gå 

på mobiltillverkarna. Men det blir fan svårt. 

be serious man.... $35 for GSM module it's a dream. ~300kr.  Detta var en Telit direkt från Rumänien. 



Andra ”opålitliga” alternativ:  

http://www.2002s.com/en/ProductInfo.asp?sID=86&gCateID=42 

http://www.roundsolutions.com/gsm/ 

Engelskt företag. Hävdar sig sälja low cost GSM modules. Men fuck you! Priserna ligger på €58 till 

€65, plus moms och frakt och TULLAVGIFT! 

http://www.dorukan.com/elektronik_devre_elemanlari.aspx 

$45 st, Turkiet. Please note that buying low cost modem means you get what you paid for. Be 

prepared that some functions wont work properly, hanging , and high failure rate . 

Huawei 
http://www.huawei.com/mobileweb/en/products/view.do?id=154&pageId=null 

there are a lot of companies in China making them way much cheaper (~USD25 - USD30) 

SIM.COM 
my company has found a great GSM/GPRS chipset module for $26 US dollars  

www.sim.com The part is SIM340D 

 

bottom line is find a module that is certified.  

We are hearing reports about this company is going for certification, but this has been the word for 

many months now. too would like to find a certified low cost soluition, so if anyone finds one let me 

know? 

I used Siemens TC35. It's great and 27 Euro (42USD) at small quantity 1-10 pcs. I know SIM300 but 

20-30USD/unit price is at 1000-10000 pcs. 

http://www.freeweb.hu/elektrotech/gsm/myterm.html 

Aldacom.com 
Prisförfrågan skickad. 

> Additional module cost 39,95 each and they work all over Europe.  

> Larger quantity price depend on the project quantity and also the  

> batch quantity purchased each time. 

> If you need antennas and/or RF cables then we can make a special  

> bundle package. 

> 

> I look forward hearing from you. 

 

GSM Module Power consumption 

 Idle: < 2mA  
 In call (GSM pwr. Lev 5): < 300 mA  
 GPRS (4+1): < 450 mA  

http://www.2002s.com/en/ProductInfo.asp?sID=86&gCateID=42
http://www.roundsolutions.com/gsm/
http://www.dorukan.com/elektronik_devre_elemanlari.aspx
http://www.huawei.com/mobileweb/en/products/view.do?id=154&pageId=null
http://www.sim.com/
http://www.freeweb.hu/elektrotech/gsm/myterm.html


RF-Modul 
Leverantör: Radiocraft 

Återförsäljare: ACTE 

Fakta: Radiocrafts RC1280, 500mW. Den vi redan äger. 

Fuck vad den är dyr.  

Men vi är vana att jobba med den, så vi kör på 3st till 3st spårsändare. 

Hitta 3st till mottagarna, som är billigare men kan kommunicera med ovannämnd. 

 

Storlek: yadayada  

Strömförbrukning: Står i databladet. 

Pris 1-20 exemplar: USD 59 ~ 500kr st! 

Pris 1000 exemplar: USD 38,50 ~330kr st 

Leverantör: Telit 

Återförsäljare: Arrow Nordic 

Fakta: Telit 869 MHz, 4000m.  3.6V.  

Tiny One Pro, 500mW 868 MHz RF    38x21x4 

RSSI? 

 

Storlek: 38x21x4 

Strömförbrukning: 

Pris 1-20 exemplar: TinyOnePRO (embedded modul, 500mW, 4000 m): 600 SEK/st 

Pris 1000 exemplar: TinyOnePRO: 45-50 EUR/st 

GSM-Antenn 
Fakta: 

Leverantör: 

Storlek: 

Strömförbrukning: 

Pris 1-20 exemplar: 

Pris 1000 exemplar: 

Fakta: 

Leverantör: 

Storlek: 

Strömförbrukning: 



Pris 1-20 exemplar: 

Pris 1000 exemplar: 

 

RF-Antenn 

Leverantör: Fractus 

Återförsäljare: Richardson Electronics  

Fakta: Fractus® EZConnectTM ZigbeeTM Chip Antenna  FR05-S1-R-0-105 

http://catalog.rell.com/scripts/SkuPage.asp?manu=Fractus&SKU=720890&T1=3&SK1=FT&PNO=&PN

M= 

 

Storlek: 18 x 7.3 x 1 mm  

Strömförbrukning: - 

Pris 1 – 2499st: $1.50 

Leverantör: Phycomp 

Återförsäljare: Farnell 

Fakta: PHYCOMP (YAGEO) - 431111900087 - ANTENNA, 870MHZ 

  

Storlek: liten 

Strömförbrukning: 

Pris 1-20 exemplar: 67kr st  

10 - 99  48,17 kr  

100+  44,32 kr 

 

 

Mikroprocessor 
Fakta: 

Leverantör: 

Storlek: 

Strömförbrukning: 

Pris 1-20 exemplar: 

Pris 1000 exemplar: 

Fakta: 

http://catalog.rell.com/scripts/SkuPage.asp?manu=Fractus&SKU=720890&T1=3&SK1=FT&PNO=&PNM
http://catalog.rell.com/scripts/SkuPage.asp?manu=Fractus&SKU=720890&T1=3&SK1=FT&PNO=&PNM


Leverantör: 

Storlek: 

Strömförbrukning: 

Pris 1-20 exemplar: 

Pris 1000 exemplar: 

 

Batteri 
Fakta: 

Leverantör: 

Storlek: 

Strömförbrukning: 

Pris 1-20 exemplar: 

Pris 1000 exemplar: 

Fakta: 

Leverantör: 

Storlek: 

Strömförbrukning: 

Pris 1-20 exemplar: 

Pris 1000 exemplar: 

  



Plasthölje 
Fakta: 

Leverantör: 

Storlek: 

Strömförbrukning: 

Pris 1-20 exemplar: 

Pris 1000 exemplar: 

Fakta: 

Leverantör: 

Storlek: 

Strömförbrukning: 

Pris 1-20 exemplar: 

Pris 1000 exemplar: 

 

Tillverkning hos… 
Fakta: 

Leverantör: 

Storlek: 

Strömförbrukning: 

Pris 1-20 exemplar: 

Pris 1000 exemplar: 

 



Feedback för Affärsidé

BIDRAGSNUMMER: 239
BIDRAGSNAMN: MERETRIC - Lokaliseringsenhet med
mångsidig applikation

Formella krav

Den formella framställningen ger ett
professionellt intryck (kortfattat,
strukturerat, överskådligt, läsvänligt och
tilltalande)?

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Kryssen markerar ett medelvärde av juryns bedömningar

Detta är bra i framställningen:

De formella kraven är uppfyllda.

Detta behöver utvecklas:

Stora delar av texten är skriven i passiv fom. Exempelvis, "en prototyp tas fram",
"marknadsundersökningar utföras", "aktörer kopplas in".

Skriv hellre i aktiv form, för att förtydliga vem som utför aktiviteten. Exempelvis,
"MERETRICS R&D ansvarige utvecklar en prototyp".

Överlag - använd gärna fler konkretiserande exempel och siffror!

FEEDBACK https://www.venturecup.org/vast/asp/sammanstallning.asp?team=true&step=1

1 of 7 2009-05-25 12:32



BIDRAGSNUMMER: 239
BIDRAGSNAMN: MERETRIC - Lokaliseringsenhet med
mångsidig applikation

Affärsidé

Affärsidén har en tydlig kundnytta Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Affärsidén visar prov på nytänkande
avseende varan/tjänsten eller affärssystemet

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Varan/tjänsten och/eller affärssystemet är
överlägsen jämförbara alternativ

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Kryssen markerar ett medelvärde av juryns bedömningar

Detta är bra med kundnyttan:

Kundnyttan är tydlig och konkret.

Det finns en tydlig marknad för lokaliseringstjänster som har ett radikalt lägre pris en
befintliga tracking produkter.

Detta behöver utvecklas:

MERETRIC vänder sig till kunder som vill öka säkerheten för ägodelar såsom cyklar, jackor,
bärbara datorer (till skillnad från dyrare kapitalvaror såsom båtar och bilar där liknande
produkter redan finns).

Kundnyttan kan liknas vid en försäkring. Kunden köper inte en försäkring om inte premien
är betydligt lägre än den försäkrade varan. Tag till exempel en jacka som är värd 3000 kr.
Låt oss anta sannolikheten för stöld under jackans livslängd är relativt hög - säg 10%.
Chansen att återfinna varan är hög, säg 80%. Då är det inte rationellt att betala mer än
drygt 200 kr för en MERETRIC-sändare.

Ni skriver "Liknande tekniker brukar kosta runt 2000 kr", samt att "kostnaden för denna
typ av säkerhet är 5000 kr". Ungefär vilket pris siktar ni på för MERETRIC?

Om MERETRICs målpris är radikalt lägre än "liknande tekniker", hur skall detta uppnås
eftersom idén bygger på "att kombinera befintliga tekniker"?

FEEDBACK https://www.venturecup.org/vast/asp/sammanstallning.asp?team=true&step=1
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BIDRAGSNUMMER: 239
BIDRAGSNAMN: MERETRIC - Lokaliseringsenhet med
mångsidig applikation

Marknadsbedömning

Marknaden är tydligt beskriven Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Fokus på rätt kundsegment föreligger Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Uppskattningar av marknadsstorlek och
möjlig marknadsandel är realistiska

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Marknadspotentialen är stor Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Den beskrivna marknadskanalen
(distribution, kundanskaffning) är trovärdig

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Kryssen markerar ett medelvärde av juryns bedömningar

Detta är bra i marknadsbedömningen:

Bra idé att utnyttja försäkringsbolag som marknadskanal!

Detta behöver utvecklas:

Vilka är konkurrenterna (namn på företag)?

Pågår utveckling av lågkostnads-sändare hos konkurrenterna?

Sker en kontinuerlig prissänkning på befintlig teknik (jämför pris på GPS-mottagare som
halverats på ca två år).

Hur stor är MERETRICS potentiella marknad (antal enheter per år? Vilken marknadsandeln
kan MERETRIC tänkas ta?

Vilken är tillväxtpotentialen (% per år)?

Det går naturligvis inte göra några exakta bedömningar - men försök så gott ni kan!

FEEDBACK https://www.venturecup.org/vast/asp/sammanstallning.asp?team=true&step=1
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Använd gärna statistikkällor kombinerat med era egna antaganden/logik!

FEEDBACK https://www.venturecup.org/vast/asp/sammanstallning.asp?team=true&step=1
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BIDRAGSNUMMER: 239
BIDRAGSNAMN: MERETRIC - Lokaliseringsenhet med
mångsidig applikation

Affärsmodell

Affärsmodellen är tydligt beskriven Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Affärsmodellen är genomtänkt och anpassad
och det är möjligt att tjäna pengar på
varan/tjänsten

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Rollerna inom företaget är beskrivna Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

En hög tillväxt- potential föreligger Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Kryssen markerar ett medelvärde av juryns bedömningar

Detta är bra i affärsmodellen:

En god idé att använda försäkringsbolag som marknadskanal - och koppla
lokaliseringstjänsten till andra produkter!

Detta behöver utvecklas:

Jag föreslår att affärsmodellen gör mer konkret.

"Grundidén är att erbjuda mervärde på redan befintliga produkter.". Ge gärna exempel på
några befintliga produkter så att läsaren förstår bättre!

"identifiera kunder i behov av lokalisering som i dagsläget förlorar omfattande summor".
MERETRICs unika idé är väl att vända sig till kunder som förlorar även mindre summor, tex
jackor, cyklar. Det finns ju redan produkter på marknaden för att skydda dyra båtmotorer
etc.

"den exakta vinstmarginalen är svår att bestämma i detta skede." Gör ett försök att
bedömma vinsten! Detta gör idén mer attraktiv!

"...eventuella konkurrenter. Finns det konkurrenter eller inte?

"...löna sig att inrikta sig på en produktgrupp som är enkel att återfinna med teknikens

FEEDBACK https://www.venturecup.org/vast/asp/sammanstallning.asp?team=true&step=1
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begränsningar." Ett exempel på produktgrupp här skulle göra läsningen mer konkret!

FEEDBACK https://www.venturecup.org/vast/asp/sammanstallning.asp?team=true&step=1
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BIDRAGSNUMMER: 239
BIDRAGSNAMN: MERETRIC - Lokaliseringsenhet med
mångsidig applikation

SAMMANFATTANDE FEEDBACK

BIDRAGETS STYRKOR:

Problembeskrivning och affärsidé utifrån ett kundperspektiv känns övertygande.

Bra idé att utnyttja försäkringsbolag som en marknadskanal!

OMRÅDEN I BIDRAGET SOM BEHÖVER UTVECKLAS:

För att kunna göra en bedömning av MERETRICS vinstpotential behöver följande områden
konkretiseras:

MERETRICS uppskattade pris till kund, samt hur detta pris ska realiseras genom att
kombinera befintliga teknologier.

MERETRICS potentiella marknad, marknadsandel och tillväxtpotential

FEEDBACK https://www.venturecup.org/vast/asp/sammanstallning.asp?team=true&step=1
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Feedback för Affärsplan

BIDRAGSNUMMER: 239
BIDRAGSNAMN: MERETRIC - Lokaliseringsenhet med
mångsidig applikation

Framställning

Den formella framställningen ger ett
professionellt intryck (kortfattat,
strukturerat, överskådligt, läsvänligt och
tilltalande)

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Kryssen markerar ett medelvärde av juryns bedömningar

Detta är bra i framställningen:

Välstrukturerat och överskådligt.

Detta behöver utvecklas:

Ibland känns språket lite tillkrånglat med störande upprepningar. Se också till att siffror
stämmer överens mellan olika avsnitt, exempelvis gränsen för hur dyra kapitalvaror ni
inriktar er mot, samt marknadspotentialen i Sverige (50000 eller 55000 enheter)

FEEDBACK https://www.venturecup.org/vast/asp/sammanstallning.asp?team=true&step=3
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BIDRAGSNUMMER: 239
BIDRAGSNAMN: MERETRIC - Lokaliseringsenhet med
mångsidig applikation

Sammanfattning

Sammanfattningen innehåller det väsentliga
i affärsplanen

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Sammanfattningen skapar ett intresse och
lockar till vidare läsning

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Kryssen markerar ett medelvärde av juryns bedömningar

Detta behöver utvecklas i sammanfattningen:

Tydliggör vad kundnyttan är, hur ni tänker lansera produkten och vad potentialen är. Ni har
sammanfattat bakgrund och affärsidé på ett bra sätt, men även slutsatserna från andra
delar av dokumentet bör komma med.

FEEDBACK https://www.venturecup.org/vast/asp/sammanstallning.asp?team=true&step=3
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BIDRAGSNUMMER: 239
BIDRAGSNAMN: MERETRIC - Lokaliseringsenhet med
mångsidig applikation

Affärsidé

Affärsidén har en tydligt kundnytta Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Affärsidén visar prov på nytänkande
avseende varan/tjänsten

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Varan/tjänsten och/eller affärssystemet är
överlägsen jämförbara (alternativ)

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Affärsidén har hög tillväxtpotential Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Kryssen markerar ett medelvärde av juryns bedömningar

Detta är bra i affärsidén:

Intressant idé som fyller ett behov där inga lösningar verkar finnas idag. Bra att ni tydligt
beskriver vad kundnyttan är i punktform

Detta behöver utvecklas:

Lite otydligt hur produkten fungerar i praktiken - har kunden en separat mottagare eller
kommer positionen som koordinater via SMS? Hur löser ni tekniskt att positionera inomhus,
och varför har inte konkurrenterna gjort detta?

Jag är också lite fundersam på implementerbarheten i detta. På en motorcykel är det inga
större problem att gömma en sändare, men hur skulle det gå till på mindre skrymmande
produkter?

Ni hänvisar till att polisen är positiva - källa till detta?

FEEDBACK https://www.venturecup.org/vast/asp/sammanstallning.asp?team=true&step=3
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BIDRAGSNUMMER: 239
BIDRAGSNAMN: MERETRIC - Lokaliseringsenhet med
mångsidig applikation

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen är tydligt beskriven Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Vitala kompetenser är identifierade Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Kritiska erfarenheter och kunskaper finns i,
eller kommer att rekryteras till
ledningsgruppen på ett trovärdigt sätt

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Kryssen markerar ett medelvärde av juryns bedömningar

Detta är bra i ledningsgruppen:

Bra och ärlig beskrivning av ledningsgruppen med styrkor och svagheter, samt hur ni
kompletterar varandra.

Detta behöver utvecklas:

Vore bra med en analys av vilka kompetenser som krävs givet affärsidén och hur ni avser
att lansera produkten. Därefter kan man beskriva vilka behov som redan är tillgodosedda
samt hur ni avser att täppa till de luckor som återstår.

Beskrivningen är kanske inte så "säljande" om ni avser att använda affärsplanen för att
jaga kapital.
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BIDRAGSNUMMER: 239
BIDRAGSNAMN: MERETRIC - Lokaliseringsenhet med
mångsidig applikation

Marknadsplan

Konkurrenssituation, marknadsstorlek,
målmarknad och marknadsstrategi är tydligt
beskrivna

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Fokus på rätt kundsegment föreligger Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Konkurrentanalysen är realistisk och väl
underbyggd

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Uppskattningar av marknadsstorlek och
möjlig marknadsandel är realistiska

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Marknadspotentialen är stor Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Marknadsstrategin (prissättning,
kundanskaffning, distribution) är väl
genomtänkt och realistisk

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Kryssen markerar ett medelvärde av juryns bedömningar

Detta är bra i marknadsplanen:

Bra kartläggning av vilka konkurrenter som är relevanta. Bra beskrivning av relevanta
kundgrupper och distributionskanaler.

Detta behöver utvecklas:

Hur motiverar ni 3% av antalet stölder, och 5 enheter per stöld? Hur kommer ni från
50000 enheter i Sverige till en miljon i Norden och närbelägna länder?

Kan man komplettera konkurrentanalysen med hur stora och lönsamma företagen är
(omsättning, marginal). Vore intressant att se hur väletablerade de är, och om de tjänar
pengar på sina produkter. Har ni pratat med några av deras kunder för att få en bild av vad
som "fattas" i deras produkter?

FEEDBACK https://www.venturecup.org/vast/asp/sammanstallning.asp?team=true&step=3
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Komplettera gärna prissättningsavsnittet med en koppling till tillverkningskostnaden -
framgår inte vad den är. Är stöldrisken verkligen 10%? Vad räknar försäkringsbolag med,
kan man koppla priset till premien?

FEEDBACK https://www.venturecup.org/vast/asp/sammanstallning.asp?team=true&step=3
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BIDRAGSNUMMER: 239
BIDRAGSNAMN: MERETRIC - Lokaliseringsenhet med
mångsidig applikation

Affärsystem & Organisation

Affärssystemet och organisationen är tydligt
beskrivna

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Aktiviteterna inom företaget är fokuserade
och beslut om ev. samarbetspartners och
"outsourcing" är logiska

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Organisationsstrukturen med
ansvarsfördelning och arbetsuppgifter är
logiska

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Kryssen markerar ett medelvärde av juryns bedömningar

Detta är bra i affärssystem och organisation:

Tydliga ansvarsfördelningar och logiska perspektiv på outsourcing

Detta behöver utvecklas:

Lite mycket överlapp med ledningsgruppsavsnittet.

Utveckla kring figur 3, dvs. hur ni utvecklar bolaget över tid.

Är verkligen beskrivningen av Mamut/PP7 relevant?

FEEDBACK https://www.venturecup.org/vast/asp/sammanstallning.asp?team=true&step=3
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BIDRAGSNUMMER: 239
BIDRAGSNAMN: MERETRIC - Lokaliseringsenhet med
mångsidig applikation

Genomförandeplan

Genomförandeplanen är tydligt beskriven Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Vitala beslut och åtgärder för att realisera
affärsidén är identifierade

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Genomförandeplanen är trovärdig Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Kryssen markerar ett medelvärde av juryns bedömningar

Detta är bra i genomförandeplanen:

Tydliga faser och tidshorisonter för genomförandet

Detta behöver utvecklas:

Förklara varför ni behöver samarbetet med LociLoci.

Lite mycket fokus på produktutveckling och finansiering - hur ska ni nå ut till kunderna?

Vilka alternativ finns för produktionen?

FEEDBACK https://www.venturecup.org/vast/asp/sammanstallning.asp?team=true&step=3
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BIDRAGSNUMMER: 239
BIDRAGSNAMN: MERETRIC - Lokaliseringsenhet med
mångsidig applikation

Lönsamhetsbedömning & Finansiering

Kostnads- och prisuppskattningar är
välgjorda och realistiska

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

En god lönsamhetspotential bör sannolikt
föreligga

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys är realistiska

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Kapitalbehovsanalys är välgjord och
realistisk

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Plan för finansiering är genomtänkt och
realistisk

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Likviditeten är säkrad för att företaget ska
klara löpande betalningar

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Kryssen markerar ett medelvärde av juryns bedömningar

Detta är bra i lönsamhetsbedömning & finansiering:

Bra struktur

Detta behöver utvecklas:

Motivera de antaganden ni gör, och presentera en mer utförlig balans- och resultaträkning i
appendix.

Vilken prissättning räknar ni med? Vilka övriga omkostnader? Är det realistiskt att nå en
marginal på 60% år 5, mycket få företag har sådana marginaler.

Hur har ni gjort likviditetsanalysen?

FEEDBACK https://www.venturecup.org/vast/asp/sammanstallning.asp?team=true&step=3
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Hur kommer ni fram till kapitalbehovet?

FEEDBACK https://www.venturecup.org/vast/asp/sammanstallning.asp?team=true&step=3
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BIDRAGSNUMMER: 239
BIDRAGSNAMN: MERETRIC - Lokaliseringsenhet med
mångsidig applikation

Risker

Riskerna är tydligt beskrivna Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Viktiga interna risker inom företaget är
analyserade på ett trovärdigt sätt

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Kritiska externa risker på marknaden är
analyserade på ett trovärdigt sätt

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Känslighetsanalys är realistisk i alla
scenarios (normal, bästa, sämsta)

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Avgörande åtgärder för att minimera
riskernas inverkan är identifierade

Inte alls 	ågot Delvis Till stor del Fullständigt

Kryssen markerar ett medelvärde av juryns bedömningar

Detta är bra i avsnittet risker:

Bra struktur, genomtänkta risker

Detta behöver utvecklas:

Beskriv vilka åtgärder ni kan vidta för att förebygga riskerna.

Känslighetsanalys? Hur skulle dessa risker kunna påverka er lönsamhet?

FEEDBACK https://www.venturecup.org/vast/asp/sammanstallning.asp?team=true&step=3
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BIDRAGSNUMMER: 239
BIDRAGSNAMN: MERETRIC - Lokaliseringsenhet med
mångsidig applikation

SAMMANFATTANDE FEEDBACK

BIDRAGETS STYRKOR:

Intressant idé som adresserar ett behov på marknaden. Välstrukturerad och tydlig
framställning som ger en bild av ett team som tror på idén.

OMRÅDEN I BIDRAGET SOM BEHÖVER UTVECKLAS:

Lönsamhetsbedömningen bör utvecklas så att det tydligare framgår vilka antaganden som
gjorts och hur de påverkar resultatet.

Kan bli betydligt tydligare på hur produkten faktiskt fungerar - vad gör jag som kund
konkret när mitt värdeföremål blivit stulet.

FEEDBACK https://www.venturecup.org/vast/asp/sammanstallning.asp?team=true&step=3
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TESTRAPPORT TRANSPONDER 

Genomförda tester och resultat samt lärdomar  

  



PROTOTYP 1  - FUNKTIONSPROTOTYP 

TEST 1 - LÅNGDISTANSTEST 

SYFTE MED TEST 

1. Undersöka hur transponderns maximala räckvidd vid realistiska förhållande med fri sikt 

2. Undersöka övriga parametrar 

SLUTSATS 

Signalstyrkan påverkas oerhört mycket mellan fri sikt och bakom byggnader & terräng, men påverkas 

minimalt vid fri sikt, även på långt avstånd. 

Våra lärdomar från detta test visar att vi kan utnyttja paketsäkerheten genom att enbart beräkna 

andelen mottagna paketsändelser från sändaren som en första fas av lokalisering med radiopejling. 

UTFÖRANDE 

Sändaren sänder kontinuerligt på högsta uteffekt med 500mW i pulserande paket med 20 tecken. 

Sändaren placeras på balkongen på våning 22 på Trade Center i Halmstad med fri sikt österut. 

Mottagaren placeras i en bil med fri sikt mellan antenn till antenn. Bilen körs österut längs med 

Laholmsvägen där vi kontinuerligt stannar och gör mätningar på RSSI och paketsäkerheten. 

Paketsäkerhet bestäms genom att räkna andelen mottagna identifikationsnummer från sändaren. 

Redskap: 2st utvecklingskort med RF-modul, RC1280HP från Radiocrafts. En agerar mottagare och en 

sändare. 2st bärbara datorer och varsitt mc batteri på 6 volt. 

Miljö: Fint väder, fri sikt längs Laholmsvägen. Ganska mycket trafik 

RESULTAT 

Längsta uppnådda räckvidd är 2750 meter. Signalstyrkan ligger här nere i brusnivån och är väldigt 

svår att urskilja. Andelen paket meddels 20 tecken har svårt att nå fram. Detta är den maximala 

räckvidd vi kunna få med fri sikt i Halmstad, men testet gav oss ett godtyckligt bevis på betydligt 

längre räckvidd än vanliga RF-moduler. 

Signalstyrkan påverkas oerhört mycket mellan fri sikt och bakom byggnader & terräng. Påverkas 

minimalt vid fri sikt, även på långt avstånd. 

 

 
Plats Avstånd Mijö, fri sikt? 

RSSI 
(H/M/L) Uteffekt Kanal Paketsäkerhet 

1 Hydro, Bensinmack 430 meter Fri sikt till TC -81 dbm 5 61 100% 

2 Preem, Bensinmack 1000 meter Fri sikt till TC -81 dbm 5 61 100% 

3 OK Bensinmack 1600 meter Fri sikt till TC -89dbm  5 61 100% 

4 Montörgatan 2150 meter Fri sikt till TC -91dbm 5 61 100% 

5 Fyllinge 2750 meter Fri sikt till TC -104dbm 5 61 15% 

  



PROTOTYP 1  - FUNKTIONSPROTOTYP 

TEST 2 – KORTDISTANSTEST 

SYFTE MED TEST 

1. Undersöka ifall RF-modulerna kan lokalisera i inomhusmiljö 

2. Undersöka ifall RF-modulerna kan peka ut specifik byggnad, lokal eller lägenhet med enbart 

en transponder som mottagare. 

3. Undersöka övriga parametrar som kan ge oss en bättre uppfattning av sändarens position. 

SLUTSATS 

Utfört test bevisar att vi det går att skapa sig en uppfattning om varifrån sändarens signal kommer 

ifrån. Alla väggar och hinder som finns mellan sändare och mottagare påverkar signalstyrkan. Det är 

mycket svårt att peka ut exakt riktning, men genom att gå runt ett bostadsområde eller hus kan man 

tydligt skapa sig en uppfattning om var sändaren borde befinna sig. Går man ännu närmare kan du 

uppfatta från vilken sida av byggnaden signaler kommer ifrån och genom att gå in i dess korridorer 

kan du bestämma exakt våning och lägenhet. 

En utav lärdomarna är att vi måste ta hänsyn till det interferensmönster som uppstår. Sändarens 

dämpningsförmåga spelar en viktig roll i den totala räckvidden. Sammanfattningsvis ser vi att 

signalstyrkan är tekniskt omöjlig att direkt översätta till ett verkligt avstånd med siffror. Alla 

obstruktioner och ändringar i såväl terräng som miljö kan påverka resultatet av signalstyrkan. Men 

vad vi kan göra är att ta hänsyn till alla dessa faktorer och illustrera avståndet via en bestämd 

procentskala. För att lokalisera från 500 meter till 50 meter krävs en mjukvara som tar hänsyn till 

skillnaderna mellan de olika uteffekternas signalstyrka för att få en mer linjär uppfattning. 

UTFÖRANDE 

Sändaren placeras inne i en studentlägenhet med tjocka betongväggar åt alla riktningar men med ett 

fönster åt norr. Mottagaren bärs runt tillsammans med en laptop från 500 meter ända fram till 

ytterdörren på rätt lägenhet. Kontinuerliga mätningar görs på RSSI och paketsäkerhet på bestämda 

platser. Testet upprepas på fem olika uteffekter från 500mW och ner till 10mW. Under detta test 

utnyttjas de Fractus chip-antenner som kommer sitta på slutgiltig version. 

Redskap: 2st utvecklingskort med RF-modul, RC1280HP från 

Radiocrafts. En agerar mottagare och en sändare. 2st bärbara 

datorer och varsitt mc batteri på 6 volt. 

Miljö: Fint väder, Studentområde med tjocka betongväggar i varje 

hus. 

RESULTAT 

Under detta test dokumenterades oerhört mycket rådata och är 

orimligt att bifoga här. Det var inga problem att lokalisera exakt 

lägenhet. Genom att sänka uteffekten så ändrades uppfattningen 

om avståndet ju närmre sändaren man kommer. 

Svårigheten är att hitta mellan 500 meter och 50 meter. På detta 

avstånd var signalstyrkan ändringar och paketsäkerheten svår att urskilja.  



PROTOTYP 2  - MANUELL DEMONSTRATIONSPROTOTYP 

TEST 3 – HITTA SÄNDAREN 

SYFTE MED TEST 

1. Undersöka ifall framtagen prototyp är en fullgod lösning i praktiken. 

SLUTSATS 

Sammanfattningsvis gick det att lokalisera fram till rätt plats, men det tog alldeles för lång tid och 

stor förvirring rådde. Lärdomarna var bland annat att vi måste skapa en mycket större upplösning på 

lysdioderna, då väldigt liten skillnad i signalstyrkan uppenbarades först efter 200 meters skillnad i 

avstånd. Att behöva byta lägen hela tiden var ganska förvirrande och långt ifrån användarvänligt för 

en utomstående. Testet satte nya krav på mjukvaran och framförallt användarvänligheten.   

UTFÖRANDE 

Först görs en grovpositionering av sändaren med en GSM-triangulering genom LociLoci. Utifrån 

grovpositioneringens centrum påbörjades RFID-pejlning med vår egenutvecklade mottagare. 

Utvecklad prototyp har tre olika lägen för uteffekt samt ett paketsäkerhetsläge. Sändaren växlar 

kontinuerligt mellan de fyra lägena där mottagaren särskiljer dessa och presenterar ett läge i taget.  

Mottagaren illustrerar signalstyrkan med sex olika lysdioder som tänds och släcks beroende på 

styrkan. 

Mottagaren göms nära marken på en plats okänd för användaren där avvändaren pejlar sig fram med 

mottagarens fyra olika lägen. Paketsäkerheten ger en lång räckvidd och resterande läge sänder på tre 

olika uteffekter.  

Redskap: 2st utvecklingskort med RF-modul, RC1280HP från Radiocrafts. En agerar mottagare och en 

sändare. 2st bärbara datorer och varsitt mc batteri på 6 volt. 

Miljö: Fint väder, villaområde bredvid Sannarpshallen.  

RESULTAT 

Lokaliseringen tog 45 minuter att slutföra. Så fort vi kom ut på öppen yta fick vi väldigt bra respons, 

med det var mycket svårt att avgöra riktning till mottagaren. Sex lampor gav en mycket vag bild ifall 

man var på väg åt rätt håll och det blev mycket bytandes mellan mottagarens inbyggda lägen. 

 

  



PROTOTYP 1  - FUNKTIONSPROTOTYP 

TEST 4 – FÖRÄNDRING I SIGNALSTYRKAN 

SYFTE MED TEST 

1. Sammanställ ändringar i signalstyrkan beroende av avståndet under fri sikt, och framförallt 

jämföra detta under olika uteffekter. 

2. Undersöka eventuella mönster som kan nyttjas till vår fördel i mjukvaran. 

SLUTSATS 

Signalstyrkan ändras likt olika trappsteg beroende av avståndet. Det är med andra ord viktigt att 

räkna med samtliga uteffekter för att få en jämn linjär kurva. Testet bevisade vår teori att det finns 

ett linjärt samband mellan olika uteffekter och ett visst avstånd. Genom att ta hänsyn till detta och 

vikta samtliga uteffekter i en matematisk algoritm så kan vi utveckla en genial lösning utan några 

knapptryckningar 

UTFÖRANDE 

En modul som agerar sändare och en som agerar mottagare. Testet görs längs den spikraka 

Wrangelsgatan i Halmstad. Sändaren placeras i en ende med fri sikt längs hela vägen. Mottagaren 

bärs runt längs vägen tillsammans med en laptop för att dokumentera samtliga ändringar i 

signalstyrkan beroende på uteffekt och avstånd. 

Redskap: 2 Utvecklingskort med RF-modul, RC1280HP från Radiocrafts. En agerar mottagare och en 

sändare. 2 bärbara datorer och varsitt mc batteri på 6 volt. 

Miljö: Fint väder, fri sikt längs ett bostadsområde och en väg med ett antal träd. 

RESULTAT  

Signalerna är aldrig perfekt linjära. Vi märkte att det fortfarande kan dyka upp några oväntade 

värden. Det viktiga är att sammanställa alla effekters värde och göra en matematisk viktning 

sinsemellan.   

Diagrammet visar sammanställningen av samtlig mätdata där färgerna representerar respektive 

uteffekt.  
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PROTOTYP 3  - SLUTREDOVISNINGSPROTOTYP 

TEST 5 – UTVÄRDERING AV VÅR PRODUKT 

SYFTE MED TEST 

1. Undersöka om vår examensprototyp fungerar i praktiken. 

2. Undersöka noggrannhet och användarvänlighet 

3. Undersöka eventuella brister 

SLUTSATS 

Examensprototypen kompletterar dagens GSM-trianguleringar med en teknik som gör att vem som 

helst verkligen kan hitta och avgöra rätt lägenhet med en noggrannhet till sändaren på exakt 

decimeter. De tre inbyggda lägena är ur vår synpunkt väldigt användarvänliga och gör inte produkten 

svår att använda. Projektgruppen kommer ta ställningen i framtiden ifall det är värt att konstruera en 

helautomatisk version utan knappar och illustrera avståndet på en lcd-skärm eller liknande. Det är 

idag inte värt att kompromissa bort dagens upplösning på de nio lysdioderna för mindre 

knapptryckningar. Vi har några idéer på hur vi ytterligare kan ta hänsyn till interferens i framtiden.  

UTFÖRANDE 

Sändarenheten består nu utav GSM-enhet och RF-enhet. Mottagaren består av RF-mottagare med 

tre inbyggda lägen. Ett för långdistans med en räckvidd på ungefär 1000 meter, en medeldistans som 

visar rätt byggnad och ett finkänsligt för att pejla fram exakt decimeters noggrannhet. 

Sändaren placerades på ett kontorsrum inne på Science Park vid Högskolan i Halmstad där vi lät en 

utomstående hålla i mottagarenheten. 

Redskap: Spårsändarprototyp och mottagarprototyp samt mobiltelefon med WAP. 

Miljö: Fint väder, högskoleområdet med höga byggnader. 

RESULTAT 

Användaren gjorde en grovposition i telefonen som angav högskoleområdet. När RF-enheten 

aktiverades så lyste alla nio dioder på grövsta inställningen. Nästa läge angav enbart 2 lysande 

dioder, varifrån vi gick runt tills samtliga lampor lös. Härifrån var det tvivellöst att transpondern 

befann sig inne på Science Park. När vi väl gick in och bytte till sista läget så gick det väldigt enkelt att 

lokalisera våning och exakt kontor.  

Detta test slutfördes på 12 minuter vilket var väldigt snabbt med tanke på den tid det tar att gå från 

A till B. 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

1 3 5 7 9 1113151719212325272931333537394143



 



Användarenkät Cvibille Cruisers Kontaktperson: Gunnar

Ålder Nuvarande försäkring Typ av motorcykel Kapitalvärde Bestulen?

56 Bilsport och MC HD Springer 150000 Nej

53 Bilsport och MC Yamaha 126000 Nej

48 Bilsport och MC Yamaha Dragstar 1100 55000 nej

59 Länsförsäkringar HD Softtail 200000 Nej

49 Folksam HD 75000 Nej

56 Länsförsäkringar HD 150000 nej

51 Bilsport och MC Yamaha Dragstar 1100 58000 nej

HD Road King 200000 Nej

51 Vesta HD Road King 170000 Nej

48 Vesta HD Road King 170000 Nej

50 Bilsport och MC Glidare Yamaha 1900cc 160000 Nej

HD heritage softtail 300000 Nej

50 moderna försäkringar yamaha xvs 1100 40000 Nej

vesta HD 300000 nej

51 Bilsport och MC HD 175000 nej

43 Folksam HD Road King 160000 Nej

Bilsport och MC Yamaha 150000 Nej

48 Yamaha Dragstar 1100 60000 nej

43 Bilsport och MC Kawasaki 1600 classic 130000 nej

44 Bilsport och MC Suzuki 70000 nej

44 Dina försäkringar HD heritage softtail 270000 nej

53 Bilsport och MC HD 150000 nej

Medel 49,83333333 150863,6364

Median 50 150000

Totalt 0



Bekantstöld Oro Affektion Cash Resa Leta Betala Pris Pålitlighet Enkel Driftsäker

Nej 5 4 2 4000 3 1 4 2

Nej Ja 5 2 4 1 1500 4 2 3 1

nej Ja 5 3 2 2 1000 3 1 4 2

Nej Nej 5 2 3 1 1000 2 1 4 3

Nej Ja 5 2 4 1 1200 4 1 2 3

nej ja 5 2 4 1 2000 3 1 4 2

nej ja 5 2 3 2

Nej 5 2 4 2 1000 3 1 4 2

Nej Ja 5 2 4 1 2000 4 1 3 2

Nej Ja 5 2 4 1 2000 4 1 3 2

Nej Nej 5 2 4

Nej Nej 5 2 4 2 1000 3 1 4 2

nej ja 5 1 3 1 500

nej nej 5 2 4 1 2000

ja ja 5 2 3 2 1 3 2 4

Nej nej 5 2 4 1 3500 3 2 4 1

nej nej 5 2 3 2 1500 2 1 4 3

nej nej 5 3 3 1 1000 3 1 2 4

nej nej 3 1 3 2 500 1 4 3 2

ja nej 4 2 4 1 1500 3 2 4 1

nej ja 5 2 6 4000 4 1 3 2

ja ja 5 2 3 2 500 4 1 3 2

4,86 2 3,636 1,45 1668 3 1,4 3,33 2,2222222

5 2 4 1 1500 3 1 3,5 2

3 11
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Ålder Försäkringsbolag Typ av MC Kapitalvärde Råkat ut för stöld Oroad Affektion Försäkringspeng Alternativ som tilltalar Om a) Lågt pris Hög pålitlighet Användarvänlig

64 81712 1,97 1,58 4,66 2,20 1,51 3,03 3,35 4,62 4,42

65 IF BMW 120000 2 1 5 2 1 3 5 5 5

55 IF BMW 2 2 2 1 3 4 4 4

69 Bilsport och MC Touring 50000 2 2 5 2 2 3 5 4

51 Bilsport och MC Kawasaki coustom 45000 2 5 2 1 2 3 4 4

60 Moderna försäkringarPowercruiser kawasaki mean streak90000 2 2 5 2 2 3 5 5

59 IF Glidare 100000 2 2 5 2 1 3 5 5

63 IF BMW K1200GT 170000 2 1 5 2 2 1 5 1

57 IF Touring 100000 1 2 3 3 1 3 3 4 5

57 Bilsport och MC Yamaha 1300 120000 2 2 5 2 1 4 3 5 5

51 Bilsport och MC Custom 35000 2 2 4 3 1 3 3 4 4

61 Länsförsäkringar Glidare 50000 2 2 5 2 2 3 5 5

55 Bilsport och MC Touring 35000 2 1 4 3 2 5 5 5

63 Bilsport och MC 2 2 5 2 1 3 5 5 5

58 Moderna försäkringarKawasaki ZRX 1100 30000 2 2 5 2 2 3 5 5

64 Bilsport och MC Honda CBF600 45000 2 2 3 3 2 3 5 5

63 Bilsport och MC 25000 2 2 5 2 1 3 3 4 4

55 Bilsport och MC Touring 85000 2 2 5 2 1 3 3 3 3

64 IF Honda Goldwing 200000 2 2 5 1 2 1 5 5

62 IF Honda Goldwing 200000 2 2 3 1 2 5 5 5

57 Bilsport och MC Yamaha 1100 50000 2 2 4 3 1 3 5 5 5

62 Bilsport och MC Touring 15000 2 2 5 2 2 4 5 5

70 Bilsport och MC Touring 130000 2 1 5 2 1 3 3 5 5

71 Länsförsäkringar Yamaha FJR 1300 145000 2 5 2 1 4 5

59 Bilsport och MC 65000 2 1 5 2 1 3 4 4 4

59 Bilsport och MC Fjr 1300 200000 2 1 5 2 1 3 4 5 5

64 Bilsport och MC Suzuki Dl 650 45000 2 2 5 2 2 2 4 4

64 Bilsport och MC Honda st1100 85000 2 2 3 3 2 3 5 5

65 Bilsport och MC Touring 80000 2 1 4 2 2 3 5 5

70 IF Triumph 75000 2 1 5 2 2 5 5 5

72 IF Yamaha 140000 2 2 5 3 1 3

60 Bilsport och MC Suzuki Intruder Vl150080000 2 1 5 2 2 3 5 5

74 IF BMW KiddRs 40000 2 2 5 2 2 4 4 4

70 Länsförsäkringar Suzuki 80000 40000 2 2 5 1 2 5 5 5

68 Länsförsäkringar Touring 45000 2 1 5 2 2 3 5 5

74 Bilsport och MC Kawasaki 43000 2 2 5 3 2 4 3 4

68 IF 70000 2 1 5 3 1 3 4 5 5

65 Bilsport och MC Honda 750 50000 2 2 5 2 1 4 5 5 5

67 IF BMW r1100 60000 2 1 4 3 2 3 4 4

82 Länsförsäkringar 200000 2 1 5 2 2

64 Länsförsäkringar Custom 55000 2 1 4 3 2 4 5 4

70 Länsförsäkringar Honda NTV 30000 2 2 5 2 2 4 4

63 Bilsport och MC Honda VTX1300 80000 2 1 5 2 2 5 5

65 Bilsport och MC Touring 100000 2 1 5 2 2 3 5 5

61 Bilsport och MC Wild star 1600 70000 2 1 5 2 1 3 4 4 4

63 Länsförsäkringar Goldwing 130000 2 1 4 2 1 4 3 5 5

52 IF BMW R1150 50000 1 2 4 2 1 3 3 5 5

58 Bilsport och MC Goldwing 100000 2 1 5 2 1 4 3 5 3

Rangordning
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Ålder Försäkringsbolag Typ av MC Kapitalvärde Råkat ut för stöld Oroad Affektion Försäkringspeng Alternativ som tilltalar Om a) Lågt pris Hög pålitlighet Användarvänlig

Rangordning

57 Bilsport och MC Yamaha FJR 1300 90000 2 1 3 1 2 2 5 4

65 Länsförsäkringar Yamaha Div 900 90000 2 1 5 2 2 4 5 5

61 Bilsport och MC Touring 25000 2 1 5 3 1 3 3 5 5

59 Bilsport och MC Honda CB600 80000 2 2 4 3 1 2 4 5 4

58 Bilsport och MC Custom 40000 2 2 5 2 2 4 4 3

63 Moderna försäkringarSuzuki GSF1200 40000 2 2 5 2 1 5 5

70 Bilsport och MC Touring 70000 2 2 5 2 1 3 3 4 4

58 Bilsport och MC Yamaha FJR 120000 2 1 5 3 2 3 3 3

70 BMW BMW 70000 2 2 5 1 1 2 2 3 3

71 IF BMW RT1200 135000 2 2 5 2 1 3 3 5 5

71 Bilsport och MC 2 2 3 3

77 Yamaha 535 70000 2 2 5 2 2 3 4 3

68 Bilsport och MC Touring 60000 2 1 5 3 1 2 3 5 4

63 Länsförsäkringar Suzuki 1400 78000 2 2 5 2

60 Länsförsäkringar Touring 80000 2 1 5 3 1 3 4 5 5

Medel 63,55

Median 63

Antal svar 62

Antal toma 1 6 3 0 2 1 1 3 33 7 4 5

σ
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Driftsäker Viktigast Betalningsform Prisförslag Övrigt

4,67 b 1,85 1712

5 d 2 1000

4 X Ja

5 X 1

4 b 2 500

5 b 2 3000

5 b 2

5 1 1200

4 c 2 1000

5 d 2 1500

4 d 2 5000

5 b 2

5 d 2 500

5 X 2

5 d 2 3500

5 X 2

4 X 2 2000

3 b 2 500

5 b 1 1000

5 b 1 500

5 a 2 1000

5 d 2 200

5 d 1 1500

2

4 b 2 1000 Ja

5 X 2

4 b 1 500

5 X 2 1250

5 d 2

5 2 3000

5 d 2

5 d 2 2000

4 c 2 2000

5 2 3000

5 d 2 2000

4 b 2

5 X 2 1750

5 1

5 a 2 1000

2

5 d 2 500

4 b 2 2000

5 b 2 1000

5 b 2 1000

4 X 2 1000

5 b 2 3000

5 b 3 3000

5 d 2 2000

Rangordning
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Driftsäker Viktigast Betalningsform Prisförslag Övrigt

Rangordning

5 b 2 4000

5 b 2 2000

5 b 2

5 a 2 1000

4 b 2 2500

5 b 2

5 d 1

3 b 2 1000

3 b 2 500

5 b 2 5000

4 b 1

5 b 2 1000

5 X 1

4 8 3 20

1197



2009-01-29 
 

Bilaga A 
Detta dokument innehåller information och vägledning för prototyputveckling och konstruktion, och 

är en bilaga till ett Köpeavtal mellan Roger Löf och Assisting Systems. 

Följande information är att betrakta som inledande förslag och är inte att betrakta som den enda 

lösning som godtas. 

Innehåll 
Bilaga A .................................................................................................................................................... 1 

Kopplingsschema ................................................................................................................................. 2 

Komponentlista ................................................................................................................................... 2 

Beskrivning av produkten .................................................................................................................... 2 

Kommunikationsförfarande ................................................................................................................ 3 

Prototyputveckling .............................................................................................................................. 3 

Steg 1: .............................................................................................................................................. 3 
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Steg 3: .............................................................................................................................................. 4 

Flödesschema mjukvara ...................................................................................................................... 4 
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Kopplingsschema 
Följande är ett preliminärt kopplingsschema som är framtaget som ett förslag på hur elektroniken i 

den första prototypen skulle kunna se ut.

 

Komponentlista 
Följande komponenter är förslag på komponenter som kan fylla önskad funktion, samtliga 

komponenter finns hos Farnell. De med ”Väljs av Assisting Systems” lämnas till Assisting Systems att 

välja en lämplig komponent. 

Komponent Artikelnummer Antal 

GSM-Antenn 7726090 2 

RF-Antenn 3928068 2 

LED Väljs av Assisting Systems 8 

Piezosummer Väljs av Assisting Systems 1 

Batteri Väljs av Assisting Systems 2 

Mikroprocessor Väljs av Assisting Systems * 2 

* Preliminärt PIC 18F45K20 i lågprofilutformning. 

Beskrivning av produkten 
Produkten består i dess enklaste utförande av en sändare och en mottagare. Sändaren är menad att 

sitta på det objekt som användaren vill kunna återfinna. Mottagaren används endast för pejling på 

närmare avstånd (RF räckvidd), och används därför endast när användaren vill återfinna sitt objekt. 

Det som skiljer sändaren och mottagaren åt rent komponentmässigt är att mottagaren saknar en 

GSM-modul, och mottagaren har även lysdioder och en summer för att återge signalstyrka till 

användaren. 

http://se.farnell.com/phycomp-yageo/431333001919/antenna-mmcx-900-1800-1900mhz/dp/7726090
http://se.farnell.com/phycomp-yageo/431111900087/antenna-870mhz/dp/3928068
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Kommunikationsförfarande 

Typiskt kommunikationsförlopp: 

1. Användaren aktiverar Sändaren genom att skicka ett SMS med en trianguleringskod. 

2. Sändarens position trianguleras med hjälp av en Teleoperatör. 

3. Teleoperatören skickar koordinater via ett SMS eller annan kommunikationskanal beroende 

på användarens preferenser. 

4. Användaren använder en karttjänst på internet eller dylikt för att kunna hitta till Sändaren. 

5. Användaren tar med sig sin Mottagare och åker till platsen som trianguleringen utpekat. 

6. Användaren skickar ett andra SMS till Sändaren med en aktiveringskod för aktivering av 

Sändarens RF-modul genom mikroprocessorn. 

7. Användaren pejlar in Sändaren med hjälp av Mottagaren till dess att Sändaren och objektet 

som Sändaren sitter på återfinns. 

Det är meningen att sändaren skall ligga i strömbesparande läge så länge användaren inte vill hitta 

den, om detta händer skickar användaren ett SMS till sändaren med ett kommando för att väcka hela 

enheten. Sändaren går ur strömbesparande läge vid bestämda intervaller för att kontrollera om 

några SMS har mottagits. Om ett SMS har mottagits skall en motsvarande funktion utföras, till 

exempel börja sända paket över RF så att användaren skall kunna hitta sändaren. Om inget SMS 

mottagits går sändaren tillbaka till strömbesparande läge. 

Flödesschema för mjukvara 

Se dokument Kommunikation_flowchart för ett flödesschema på förslag på hur mjukvaran kan 

utformas för att utföra kommunikation enligt ovan. 

Prototyputveckling 
Observera att endast Steg 1 omfattas av beställningen. Steg 2 och Steg 3 har lagts med för att 

förtydliga senare steg i prototyputvecklingen, i syfte att ge vägledning i utformningen av hårdvara 

och mjukvara i Steg 1. 

Steg 1: 

Första prototypen är menad att vara en funktionsprototyp som skall vara duglig nog för att 

demonstrera produktens funktion. Denna prototyp skall presenteras för potentiella sponsorer i syfte 

att finansiera prototyp 2 och 3. 

 Sändaren skall kunna sända en bestämd sekvens data till mottagaren. 

 Sändaren skall kunna läsa av innehållet i ett SMS. 

 Mottagaren skall kunna läsa av RSSI värdet på den kanal som sändaren sänder på. 

 Mottagaren skall kunna återge RSSI värde med lysdioder och summer. 

Steg 2: 

Syftet med den andra prototypen är att få ner storleken till ett minimum och ge produkten ett 

professionellt utseende, alltså inte längre bara ett kretskort utan även ett yttre skal. Yttre skalet 

designas och tillverkas inte av Assisting Systems om det inte är fördelaktigt. 

 Sändaren skall kunna försätta RF- och GSM-modul i strömbesparande läge. 
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 Det skall vara möjligt att läsa av RSSI värde från GSM-modul och kommunicera det via SMS 

eller RF till mottagaren eller användarens mobiltelefon. 

Steg 3: 

Den sista prototypen skall vara så pass färdig att den skall kunna säljas, detta innebär några få 

skillnader från prototyp 2. Exempelvis bör mjukvara optimeras och komponenter ersättas efter 

behov i syfte att minska materialkostnader. 

 

Flödesschema mjukvara 
På nästa sida följer ett flödesschema på hur mjukvara är tänkt att fungera.  
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Bilaga Q.2 

Notiser: 
(1) Default RF-kanalen är densamma för alla enheter. Vid reset så återgår enheten till denna 

kanalen. 

(2) Med Dummy-sträng menas en sträng som endast används för att skicka en kontinuerlig 

radiosignal som möjliggör avläsandet av RSSI-värde. Ju längre denna sträng är, ju längre tid 

kommer mottagaren ha att läsa av det högsta möjliga RSSI-värdet. 

(3) X är en tid som är obestämd i dagsläget, och den kommer att definiera hur länge sändaren 

skall fortsätta sända utan att en mottagare är i närheten. Värdet på X kan preliminärt sättas 

till 60 minuter, även om detta värde potentiell kan vara för högt. 

(4) Om kanalen vi byter till ligger utanför det intervall varinom vi får använda oss av 500mW 

uteffekt, och det är den uteffekt vi för tillfället sänder på, så skall mottagaren räkna med 

detta och välja en kanal inom det intervall. 

Syftet till ett kanalbyte kan vara att undvika störningar på vissa kanaler, eller att välja en 

kanal med lägre brus för att underlätta avläsning av RSSI-värde. 

Vi har i dagsläget ingen direkt användning av denna funktion, men vi beräknar att den 

kommer komma till nytta i framtiden. Speciellt då man använder flera sändare samtidigt. Då 

vi inte har bestämt vad som skall utlösa ett kanalbyte så saknas den processen i 

flödesschemat för mottagaren, och därmed kommer funktionen aldrig utföras på sändaren 

eftersom villkoret aldrig kan uppfyllas. 

(5) Här väntar vi på att någon av de tre sakerna, Timer/Knapptryckning/Låg spänningsnivå, skall 

inträffa. Om någon av dessa inträffar så skall en motsvarande funktion utföras. Eftersom 

dessa kan inträffa samtidigt så är de prioriterade. 

Notera att för tillfället kan inte sändaren gå in i någon RF- eller GSM-relaterad rutin om 

batterinivån är låg. 

(6) Skillnaden från (5) på sändaren är att vi endast väntar en kort stund på att knappen skall 

tryckas in. Om den inte trycks in går vi vidare i programmet. Alltså går mottagaren 

automatiskt in i RF-kommunikationsrutinen om vi inte vill konfigurera den. 
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Titel 

ANORDNING FÖR POSITIONERING AV OBJEKT 

Tekniskt område 

Föreliggande uppfinningen avser en anordning och metod för positionering av ett objekt 5 

medelst två transpondrar. 

 

Bakgrund 

För lokalisering och positionering av objekt använder nuvarande tekniska lösningar i stor 

utsträckning GPS-teknik för positionering. GPS har flera fördelar med sin goda noggrannhet 10 

utomhus så länge GPS-antennen har fri kontakt med sina satteliter. Nackdelen är att GPS-

teknik är känslig för obstruktioner, vilket gör att tekniken inte fungerar t.ex. inomhus. Detta 

försöker olika aktörer lösa med kontinuerligt loggade positioner där sista kända positionen 

används som aktuell position, priset är dock relativt högt och tillförlitligheten otillräcklig för att 

lokalisera en sändare på nära håll. 15 

Även GSM-triangulering kan användas i viss utsträckning som positionering. Tekniken 

utnyttjar mätningar till GSM-enheten utifrån närliggande telemasters geografiska position. Ju 

tätare telemasterna befinner sig, desto bättre noggrannhet kan fås vid positionering. GSM-

signaler sänds med högre uteffekt än GPS och delvis med lägre frekvens, vilket medför ökad 

genomträngningsförmåga genom byggnader och objekt. Även 3G-nät kan användas för 20 

positionering. 3G jobbar på högre frekvenser än GSM-bandet och kan ytterligare förfina 

positionens noggrannhet ifall 3G-masterna befinner sig relativ tätt intill varandra som 

exempelvis i Stockholm. Sammanfattningsvis kan noggrannheten ur GSM positionering 

variera från 20 meters felmarginal och ända upp till ungefär 1500 meters felmarginal på 

landsbygden. 25 

 

Radiovågspejling är sedan länge en känd metod för lokalisering. För positionering används 

antingen en riktad antenn eller flera antenner som tillsammans räknar ut en tänkbar riktning 

från ursprungssignalen. Radiosignaler kan alltid studsa och påverkas ständigt av olika 

faktorer under resans gång vilket kan ge oönskade effekter på mätningarna. 30 

 

Lös egendom, värdesaker som befinner sig såväl utomhus som inomhus, stora som små, 

försvinner alltjämnan dels som ett resultat av slarv men främst på grund av stöld. 

Rättsväsendet saknar redskap för att bekämpa denna typ av kriminell verksamhet och 
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polisen står ofta helt utan ledtrådar. Mörkertalet är väldigt stort och enligt SCB är antalet 

uppklarade fall från stöld gällande lös egendom mindre än fyra procent, inräknat de fall där 

beslut har fattats att objektet inte kommer kunna återfinnas. Det finns också ett uttalat behov 

att kunna hitta människor och djur i vissa situationer, speciellt då individen i fråga behöver 

hjälp. 5 

 

Ingen idag känd lösning kan erbjuda lokalisering av objekt eller personer både inomhus och 

utomhus utifrån okänd plats på ett tillförlitligt och användarvänligt vis. Utöver detta saknar 

dagens positionstekniker möjligheten att positionera tillförlitligt nog på korta avstånd, en 

tillförlitlighet som krävs för att rättsväsende skall kunna använda tekniken för att återta stulen 10 

egendom. Föreliggande uppfinning uppnår denna tillförlitlighet. 

 

 

Kort beskrivning 

Signalstyrkan är aldrig linjär och kan därför aldrig tillförlitligt översättas till ett direkt verkligt 15 

avstånd, men kan med smarta algoritmer omvandlas till en linjär uppfattning. 

Uppfinningshöjden är en transponder som kan positionera en spårsändare med linjär 

uppfattning till god noggrannhet. Föreliggande uppfinning kompletterar andra tekniker såsom 

GPS- och GSM-positionering genom att i två steg positionera med två olika tekniker, och kan 

på så sätt göra det möjligt att positionera en transponder med en tillförlitlighet på mindre än 20 

en meter. Föreliggande uppfinning utgör en fullgod lösning och/eller komplettering till dem . 

 

Kortbeskrivning av ritningar 

I det följande beskrives uppfinningen med hänvisning till ett antal exemplariska utföranden, i 

vilka: 25 

 

Figur 1 visar schematiskt ett system enligt uppfinningen 

Figur 2 visar ett flödesschema för föreliggande uppfinningen nödvändig kommunikation, 

Figur 3 visar schematiskt en transponder med varje teknisk komponent enligt uppfinningen 

Figur 4 visar schematiskt en transponder avsedd att agera som sändare 30 

Figur 5 visar schematiskt en transponder avsedd att agera som mottagare 

Figur 6 visar schematiskt en geometrisk representation av till uppfinningen hörande metod 
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Detaljbeskrivning av uppfinningen  

Föreliggande uppfinningen avser en anordning och metod för positionering av ett objekt 

medelst två transpondrar i två olika utföranden med tillhörande algoritm, där den ena agerar 

som sändare, och den andra som mottagare. Sändartranspondern appliceras på ett objekt 

eller person som önskas kunna återfinnas. Uppfinningen avser att komplettera känd teknik 5 

med ökad noggrannhet vid lokalisering, såväl som göra tekniken enkel nog att använd att 

ingen förkunskap om funktionen krävs för att kunna snabbt nyttja uppfinningen. 

 

Figur 1 visar ett system enligt två utföranden av uppfinningen. Systemet 100 innefattar en 

första transponder 110 och en pejlingsenhet 120. I systemet ingår dessutom en eller flera 10 

positioneringssystem, t.ex. ett mobilnätpositioneringssystem 130 och/eller ett satellitbaserat 

positioneringssystem 140. Ett mobilnätpositioneringsystem kan baseras på ett 

mobiltelefonsystem, såsom GSM, UMTS, CDMA 2000, LTE etc.. Ett satellitbaserat system 

kan t.ex. utnyttja GPS. Självklart kan andra positioneringssystem förekomma.  

 15 

Transpondern 110 och pejlingsenheten 120 kommer att beskrivas närmare nedan.  

 

Systemet enligt uppfinningen använder två olika positioneringar, en första grov positionering 

genom att använda nät- och/eller satellitpositionering och en mer noggrannare positionering 

medelst RF, i synnerhet RFID.  20 

 

Ett objekt 103 som ska positioneras eller lokaliseras förses med en transponder 110.   

 

I ett första utförande används två transpondrar för lokalisering, en sändartransponder 110 

enligt Figur 4, och en mottagartransponder (pejlingsenhet) 120 enligt Figur 5.  25 

 

Transpondern 110 enligt Figur 4 innefattar en GSM modul 2a, en RF-modul 2b och en 

styrenhet 2c. GSM modulen enligt detta utförande är anordnad att antingen automatiskt eller 

vid uppringning sända signaler till GSM nätet. GSM nätet positionerar då transpondern. 

 30 

I Figur 2 är illustrerad hur kommunikation går till vid användning av uppfinningen. I ett 

utförande, börjar användaren med att aktivera sändartranspondern 110 genom att ta kontakt 

med den via GSM-nätet medelst pejlingsenheten (andra enheter såsom en PC ansluten till 

ett nätverk, t.ex. Internet kan också användas), därefter begär användaren en positionering 

av sändartranspondern från en positioneringstjänst. Positioneringstjänsten beräknar 35 

positionen för transpondern 110 och skickar den till användaren. Denna är en grov 
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positionering. Användaren tar sig till den position (eller skickar någon annan) som har 

erhållits från positioneringstjänsten och aktiverar därefter mottagartranspondern 120, och 

börjar då pejla in sändartranspondern med hjälp av RF-teknik (RF: Radiofrekvens). Under 

RF-pejlingen kommunicerar sändartranspondern och mottagartranspondern löpande och 

justerar inställningar så som frekvens, uteffekt, paketdata etc. automatiskt utan att 5 

användaren behöver göra det. Alltså utgör uppfinningen ett tvåstegssystem, där första steget 

utgör en grov positionering som kan utföras av en tredje part och andra steget utgör en nära 

pejling som utförs av användaren. 

 

Uppfinningen hörande algoritm, representerad i grafen i Figur 6, utnyttjar kombinationer av 10 

sändning och mottagning på olika frekvenser och uteffekter för att avsevärt förbättra 

tillförlitlighet. I figuren representerar varje stapel (5b) kommunikation på en speciell frekvens 

och uteffekt, och höjden på stapeln representerar signalstyrka eller paketdatasavvikelse. Den 

maximala höjden på staplarna (5a) utgör det för mätningsinställningen maximalt uppnåeliga 

värdet. Arean som staplarna täcker (5d) jämfört med hela figurens area (5e) beskriver 15 

avstånd och interferens, denna metod gör det möjligt att återge avstånd och interferens som 

en linjär funktion utifrån mätningar. Antalet olika mätningar (5c) kan varieras efter behov. 

Viktigt att notera är att Figur 5 endast är en geometrisk representation av metoden. 

Rent tekniskt fungerar ovanstående metod så att ett eller flera datapaket skickas på en 

frekvens vid en viss uteffekt från sändartranspondern. När mottagaren tar emot datapaketen 20 

avläses signalstyrka och datapaketens integritet. Om mätningen visar på hög signalstyrka 

och oförvrängda datapaket så tyder detta på ett kort avstånd till sändartranspondern och att 

interferens är låg. Detta upprepas på flera olika frekvenser vid olika uteffekter. Om 

interferens eller för kommunikationen obstruerande objekt förekommer vid mätning avviker 

de observerade mätvärdena från vad skulle observerats vid ideella förhållanden. Mätvärden 25 

som observerats under ideella förhållanden för den aktuella frekvensen och uteffekten är 

lagrade i båda transpondrar för att medge avvikelsemätning.  

Det är denna avvikelse som ger information om interferens och avstånd mellan 

sändartransponder och mottagartransponder. Anledningen till att göra flera mätningar innan 

beräkning av interferens och avstånd är att kompensera för variationer, denna kompensation 30 

görs genom viktning av mätvärden. Om ett mätvärde är orimligt i förhållande till de övriga 

mätvärdena får mätvärdet en låg vikt, och det har därmed en minskad påverkan på 

beräkningar. Det är sådana orimligt avvikande mätvärden som kan uppstå som resultat av 

interferensmönster, detta kompenseras dock genom att sända på flera frekvenser då 

interferensmönster ändras då frekvensen ändras.  35 

Kommentar [BA1]: Vilka inställningar? 

Kommentar [RL2]: Lade till frekvens, 
uteffekt, paketdata. 

Kommentar [BA3]: Hur gör ni rent 
tekniskt? 

Kommentar [RL4]: Detta borde 
förklara det hela bättre. Kan dock vara lite 
långt. 
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Uppfinningen utnyttjar även datapaketsintegritet för att avgöra avstånd mellan 

transpondrarna och graden av interferens. Denna funktion är viktig då datakommunikation är 

möjlig då mätning av signalstyrka på ett frekvensband blir omöjlig, detta för att bärvågen är 

omöjlig att urskilja från bakgrundsbrus. Genom att jämföra datapaketen vid mottagning med 

ett intakt datapaket kan man uppskatta interferens, signalstyrka och avstånd. Vi uppnår detta 5 

i uppfinningen genom att använda förbestämda dataföljder, vilket gör att uppfinningen kan 

avgöra hur mycket ett datapaket har förvrängts på grund av interferens. 

Det som kommuniceras mellan sändare och mottagare är en bärvåg, transponderns ID, och 

kommandon för kontroll av kommunikation. Utöver detta kan även mätningsvärden från båda 

transpondrar skickas mellan dem för att ytterligare förbättra tillförlitlighet. Samtlig 10 

kommunikation kan kontrolleras av användaren, men kan också kontrolleras helt 

automatiskt, vilket gör att användaren inte behöver kunskap om eller förståelse för hur 

uppfinningen fungerar för att nyttja den. 
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Patentkrav 

 

1. System för positionering/lokalisering av ett objekt, vilket system innefattar en första 

enhet (110) och en andra enhet (120), vilken andra enhet är anordnad vid nämnda 

objekt, kännetecknat av att systemet är anordnat att erhålla en första grov 5 

positionsdata avseende en position i närheten av nämnda objekt, att nämnda första 

enhet är anordnad att vid den erhållna positionen utföra en andra positionering av 

nämnda andra enhet medelst RFID. 

2. System enligt krav 1, vari under RF-positioneringen kommunicerar den andra 

enheten och första enheten löpande och justerar inställningar automatiskt. 10 

3. System enligt krav 2, vari systemet är anordnat att utnyttja kombinationer av 

sändning och mottagning på olika frekvenser och uteffekter från den andra enheten.  

4. System enligt krav 3, vari kommunikationen sker på en speciell frekvens och uteffekt, 

och signalstyrkans nivå eller paketdatasavvikelse mätes varvid ett maximum för 

mätningsinställningen maximala uppnåeliga värde beräknas varvid ett avstånd och 15 

interferens beräknas. 

5. System enligt krav 3, vari genom att jämföra datapaketen vid mottagning med ett 

intakt datapaket uppskattas interferens, signalstyrka och avstånd.  

6. System enligt krav 3, vari kommunikationen mellan nämnda första och andra enhet 

innefattar en bärvåg, enhetens ID, kommandon för kontroll av kommunikation och 20 

mätningsvärden från båda enheterna. 

7. System enligt något av föregående krav, vari den första positioneringen innefattar ett 

eller flera av närverkspositionering, eller satellitpositionering. 

8. Anordning för att ange positionen av ett objekt, kännetecknad av en första 

positionsgivande del, en andra positionsgivande del och en styrenhet, vilken första 25 

positionsgivande del ger en första position i närheten och den andra positionsgivande 

delen ger en position via RFID.   

9. Anordning enligt krav 8, vari under RF-positioneringen kommunicerar genom 

utsändning av datapaket. 

10. Anordning enligt krav 9, vari anordningen ger kombinationer av sändning och 30 

mottagning på olika frekvenser och uteffekter.  
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11. Anordning enligt krav 10, vari kommunikationen sker på en speciell frekvens och 

uteffekt, och signalstyrkans nivå eller paketdatasavvikelse mätes varvid ett maximum 

för mätningsinställningen maximala uppnåeliga värd beräknas varvid ett avstånd och 

interferens beräknas. 

12. Anordning för att positionera ett objekt, kännetecknad av att anordningen innefattar 5 

en RFID mottagare och en styrdel och att positionering sker medelst RFID paket. 

13. Anordning enligt krav 12, vari anordningen utnyttjar kombinationer av sändning och 

mottagning på olika frekvenser och uteffekter från den andra enheten.  

14. Anordning enligt krav 13, vari kommunikationen sker på en speciell frekvens och 

uteffekt, och signalstyrkans nivå eller paketdatasavvikelse mätes varvid ett maximum 10 

för mätningsinställningen maximala uppnåeliga värd beräknas varvid ett avstånd och 

interferens beräknas. 

15. Anordning enligt krav 14, vari genom att jämföra datapaketen vid mottagning med ett 

intakt datapaket uppskattas interferens, signalstyrka och avstånd.  

16. Anordning enligt krav 14, vari anordningen mottager en bärvåg, enhetens ID, 15 

kommandon för kontroll av kommunikation och mätningsvärden från båda enheterna. 
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SAMMANFATTNING 

Uppfinningen avser ett system för positionering/lokalisering av ett objekt. System innefattar 

en första enhet och en andra enhet, vilken andra enhet är anordnad vid nämnda objekt. 

Systemet är anordnat att erhålla en första grov positionsdata avseende en position i 

närheten av nämnda objekt, att nämnda första enhet är anordnad att vid den erhållna 5 

positionen utföra en andra positionering av nämnda andra enhet medelst RFID.
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Figur 3 
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Figur 4 
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Figur 5 
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