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Sammanfattning  

Projektgruppen har valt att utföra projektet i egen regi. Detta för att kunna arbeta mer flexibelt i 

produktutvecklingsprocessen och inte bli styrda av några riktlinjer.  

Varje dag kan man läsa i media om ett nytt lastbilsinbrott. Problemet har blivit så vanligt att man inte 

ens lägger märke till det i media. Varje år stjäls det för 1 miljard i Sverige och hela 82 miljarder i 

Europa 2008. Detta är en ökning med 10 miljarder från 2007. Dock minskar antalet brott som begås 

men värdet på stölderna ökar. Detta skapar i sin tur en osäker arbetsmiljö hos både åkerierna och 

chaufförerna. Med denna information är det tydligt att lastbilsbranschen är i stort behov av en ny 

mer pålitlig säkerhetsprodukt. 

Under hela projektets gång har teknologerna jobbat med att skapa ett brett kontaktnät med 

representanter ifrån alla led i transportbranschen. Detta har medfört att teknologerna fått en bred 

aspekt på hur omfattande problemet är och vad som efterfrågas på marknaden. 

Projektgruppen har under hela projektet jobbat för att Athena skall vara så automatisk som möjligt. 

Detta för att inte chaufförerna eller åkerierna skall behöva trycka på några onödiga knappar för att 

aktivera systemet eller någon av dess funktioner. Detta för att underlätta för chaufförerna så mycket 

och även för att effektivisera transporten så mycket som möjligt. Gruppen har i projektet jobbat för 

att Athena skall vara ständigt aktiv. Det ska aldrig spela någon roll ifall ekipaget står på en obevakad 

plats eller på en terminal, den skall alltid vara automatiskt övervakad. 

Med hjälp av gruppens kravspecifikation, observationer och all insamlad information har Athena 

tagits fram. Projektgruppen började i tidigt stadie att testa Athena med lyckade resultat. Dessa 

resultat har i sin tur visats upp på olika seminarium som Polisen har hållit i och även hos 

Länsförsäkringar Halland som skall använda Athena som den ända säkerhetsprodukt på deras 

informationsmöten med åkeribranschen. 

 

 

  



Abstract 

The project team has chosen to carry out the project itself. This is to be able to work more flexibly in 

the product development process and not be guided by some guidelines. 

Every day, we read in the media about a new truck burglary. The problem has become so common 

that we do not even notice it in the media. Each year the theft of 1 billion of Sweden and the entire 

82 billion in Europe in 2008. This is an increase of 10 billion by 2007. However, reducing the number 

of crimes committed but the value of thefts increases. This, in turn, creates an unsafe working 

environment for both truck operators and drivers. With this information, it is clear that the truck 

industry is in urgent need of a new more reliable security product. 

Throughout the project has worked with technologists to create a wide network of contacts with 

representatives from all stages of transport. This has resulted in technologists had a broad aspect of 

how widespread the problem is and what is demanded by the market.  

The project has during the whole project worked to Athena should be as automatic as possible. This 

is not the drivers or truck have to press some unnecessary buttons to activate the system or any of 

its functions. This is to facilitate for the drivers so much and also to streamline the shipment as much 

as possible. The group has in the project worked to Athena to be constantly active. It should never 

play any role if the cause is at an unattended location or at a terminal, it will always be automatically 

monitored. 

With the help of the group's specifications, observations, and all information collected Athena has 

been developed. The project began in early stage testing Athena with successful results. These 

results have in turn been shown in various seminar Police have kept in and also the Länsförsäkringar  

Halland to use Athena as the only security product in their briefings of the haulage industry. 

  



Förord 

Examensarbetet Athena har genomförts av två utvecklingsingenjörer från Högskolan i Halmstad. 

Projektet är ett nyproduktutvecklingsprojekt 22.5 högskolepoäng. 

 

Detta projekt har gett oss fördjupade kunskaper inom både produktutvecklingsprocesser och i 

projektledning då det har använts flitigt under hela projektets gång. Vi har med bl.a. 

produktframtagning och i nätverksskapande fått goda erfarenheter inför arbetslivet. 

 

Med dessa ord vill vi först sända ett stort tack till vår handledare Fawzi Halila som har varit en 

hjälpande, stöttande och vägvisande hand under hela projektet. 

 

Vi också sända ett stort tack till tacka: 

Sören Björnman  (VD Wantech AB) 

Kristjan Kristinsson (Wantech AB) 

Per- Arne Nilsson (Polisen) 

Per Rådström  (Länsförsäkringar) 

Conny Nilsson  (Almi Företagspartner)  

 

Sist men inte minst vill vi tacka SET och Sveriges transportföretag för all hjälp, U06 för stöttning och 

bollplank, familj och kompisar för ert ständiga stöd. 

Tack! 

 

Trevlig läsning! 

 

Halmstad den 20 maj 2009 

 

_________________________  _________________________ 

Johan Hallberg   Rasmus Larsson 

 

 


