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Sammanfattning
Dagens kommunikationslösning mellan dragbilen och släpfordonet är någon många 
upplever som en icke fungerande lösning, då haverier på både lampor och kablar är 
vanliga. Nu har en ny innovation äntrat marknaden, ett system som kan överföra 
trådlösa styrsignaler mellan dragbil och släpfordon.

Parvus och Zap är de två lösningarna som projektgruppen har kommit fram till under 
detta examensarbete som pågått under sista året på Utvecklingsingenjörsprogrammet. 
Teknologerna Peter Jägevall och Christopher Åberg har genomfört detta projektet under 
egen regi. Gruppen har tagit fram olika koncept och valt att jobba vidare med två av 
dessa. Projektet har resulterat i den här rapporten och en prototyp

Lösningen som gruppen tagit fram är en trådlös kommunikationsöverföring mellan 
dragbil och släpfordon. Projektgruppen har tagit fram nya strömsnåla LED-
ljusarmaturer för att kunna implementera en intern strömkälla i släpfordonet. Resultatet 
av detta har blivit en underhållsfri och trådlös produkt för släpfordon. Visionen är att du 
inom en snar framtid ser denna produkt på de svenska vägarna.
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Abstract
Today's communication solution between the vehicle and trailer is one many see as a 
non-viable solution, then breakdowns on both the lights and cables are common. Now, a 
new innovation enters the market, a system that can transmit wireless control signals 
between the vehicle and trailer. 
 
Parvus and Zap, the two solutions that the projekt group has come up with during this 
thesis work carried out over the last year on Utvecklingsingenjörsprogrammet. 
Technologists Peter Jägevall and Christopher Åberg has developed this project on their 
own. The group has developed various concepts and chosen to work on, two of them. 
The project has resulted in this report and a prototype 

The solution that the group has developed is a wireless communication between vehicle 
and trailer. The project team has developed new power-efficient LED lighting fixtures in 
order to implement an internal power source in the trailer. The result of this has become 
a maintenance-free and wireless product to trailers. The vision is that you in the near 
future will see this product on the Swedish roads.
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Förord

Denna rapport behandlar projektet Wireless Trailer Connection. Ett examensprojekt som 
är på C-nivå, 22,5 poäng vid Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i 
Halmstad. Projektet har utförts i egen regi mellan tidsperioden augusti 2008 till maj 
2009.

Projektgruppen har kommit i kontakt med mycket kompetenta personer som har hjälp 
oss att realisera vårt projekt och vår prototyp.

Vår handledare Hans-Erik Eldemark har hjälp oss genom hela projektet och gett oss 
respons. Klasskamraterna i U06 har bidragit med kunskap och idéer.

Vi skulle vilja rikta stort tack till;
Framförallt vår handledare, Hans-Erik Eldemark
Stefan Larsson, Optoga
Rutger Svensson, If - Skadeförsäkringar
Daniel Petersson, J&D Assisting Systems
Samtliga klasskamrater U06

Halmstad 25-maj-2009

________________________                                             ________________________
Peter Jägevall                                                                       Christopher Åberg
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1 Inledning
Följande rapport innehåller en beskrivning hur produktframtagningen utav ett trådlöst 
kommunikationssystem mellan en dragbil och dess släpfordon tagits fram. Rapporten 
beskriver planering, metoder, resultat, utvärdering och framtidsplaner. Bilagorna som 
finns i slutet av rapporten redovisar bland annat budget, planering, analyser och 
utvärderingar.

1.1 Bakgrund

Teknologerna Peter Jägevall och Christopher Åberg från 
Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad har i egen regi startat ett 
projekt för att ta fram ett trådlöst kommunikationssystem mellan dragbil och släpfordon. 
Efter en undersökning som gruppen utförde i början av projektet så upptäcktes det att 
sladden mellan dragbilen och släpfordon inte var en pålitlig konstruktion då den inte 
fungerande i flertalet fall. Gruppen har själva upplevt detta problem och det var därför 
projektet kom i åtanke. Någon liknande lösning har ej kommit ut på marknaden, så med 
en egen idé och en stor marknad för produkten så kändes det naturligt att satsa på detta 
projekt. Produkten kommer inte vara nischad till släpfordon som rullar på landsväg utan 
tanken är att kunna tillämpa produkten till många användningsområden såsom 
skogsredskap, båtkärror cykelhållare.

1.2 Behov/ problembeskrivning
Projektet behandlar släpfordons problem med att bibehålla signalstyrningen mellan 
dragbil och släpfordon. Tidigare har det varit en mindre avancerad lösning där en kabel 
kopplas i både dragbil och släpfordon, kabeln skickar styrsignalerna till 
bakljusarmaturerna på släpfordonet. Fel uppstår då kabeln kläms, bli smutsig eller att 
lamporna på släpfordonet går sönder. Projektgruppen konstaterade redan innan projektet 
startade att en liknande produkt inte har nått ut till marknaden, se bilaga A. Problemet 
var att bygga en produkt utan några förkunskaper inom området, samt finna passande 
komponenter till produkten. Produkten skall självklart uppfylla de krav som gruppen 
har ställt, se bilaga B.

1.3 Syfte och mål
Målet med projektet är att i slutet av maj 2009 kunna presentera en produkt som är fullt 
fungerande. Då vår produkt är relativt unik anser gruppen att en nationell som 
internationell lansering är fullt genomförbar. Projektgruppen kommer att använda de 
kunskaper som erhållits under dessa tre år på Utvecklingsingenjörsprogrammet. Målet 
är att lansera produkten före någon annan innovatör eller företag, detta för att vinna 
marknadsandelar.
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1.3 Krav

Huvudkravet är att slutprodukten ska kunna trådlöst överföra styrsignaler till lamporna 
bak på släpfordonet. De sekundära kraven gruppen ställt på produkten är exempelvis låg 
energiförbrukning och lång livstid på lamporna. Ni kan läsa om produktkraven i bilaga 
B och C.

1.4 Marknaden

Marknaden är huvudsakligen släpfordons ägare och tillverkare. Först kommer den säljas 
i nationellt med mål att kunna bli internationell. Marknadsundersökningar har gjorts och 
det verkar vara en väldigt lukrativ marknad, se bilaga A.

1.5 Målgrupper

Projektet har väckt uppmärksamhet, redan under utvecklingsstadiet har ett företag varit 
intresserade att köpa projektet. Som projektet känns i skrivande stund så finns det 
många intressenter för vår produkt. Gruppen har hört sig runt och majoriteten 
tillfrågade, både privatpersoner och företag har varit intresserade av att komma i kontakt 
med slutprodukten och kunna bruka den i sinom tid, se bilaga A och M.

Då produkten ej är specificerat till bara enstaka kundgrupper så finns det en bred 
marknad för slutprodukten att slå sig in på. Det kommer finnas olika versioner av 
Wireless Trailer Connection (WTC) för att täcka alla kundbehov. WTC kommer finnas i 
olika modeller så att den passar allt från traktorers arbetsredskap till släpvagnar, genom 
att klara av den variationen är WTC ett vinnande koncept.

1.6 Konkurrenter
Efter att en nyhetsgranskning gjorts fann gruppen att det finns konkurrenter som har 
likartade uppfinningar. Det finns dock inga patent som hindrar projektet från att 
patenteras. De patent som sökts genomgår utredning och det finns inga färdiga 
produkter ute på marknaden idag, se bilaga D. Gruppen anser att i skrivande stund är 
konkurrensen låg.

1.7 Avgränsningar
När projektet har avslutats så kommer en ny produkt äntra marknaden, genom att inte 
avgränsa projektet till några parametrar kommer inga lösningar att hämmas.
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1.8 Referenser

De litterära referenserna som används i denna rapport nämns med namn och 
boktrycksår, för fullständiga referenser hänvisar gruppen till slutet av rapporten där 
boktitel, ISBN och förlag finns. Den informationen som är tagen från internet är märkt 
och under avsnitten referenser kommer alla url-adresser finnas. De personer och företag 
som projektet muntligt har varit i kontakt med finns med på en kontaktlista vid de andra 
referenserna.
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2 Projektplan
I projektplanen ingår de olika parametrar som gör det möjligt att genomföra projektet. 
Det vill säga tidsplaner, budget, vilka som ingår i projektorganisationen och vilka som 
kan komma att bli intresserade av produkten/projektet. Även vilka risker det finns med 
att driva projektet, både negativa och positiva.

2.1 Projektorganisation
Projektet har drivits i egen regi. Projektgruppen har bestått av teknologerna Peter 
Jägevall och Christopher Åberg. Projektgruppen har haft Hans-Erik Eldemark på 
Högskolan i Halmstad som handledare. Projektet har haft olika finansiärer såsom 
Högskolan i Halmstad, Almi, If skadeförsäkringar samt Sten Fåhrés stipendiefond. 
Organisationsschemat kan ses i bilaga E

2.2 Budget

Projektet budgeterades till 29 000 - 34 000 SKR, enligt bilaga F. Budgeten har inte varit 
fastställd, utan projektet har äskat pengar under höstterminen 2008 samt vårterminen 
2009. Den slutgiltiga budgeten uppkom till 31 000 SKR. Projektet kunde då beställa de 
tjänster som var befogade för att nå målet, nämligen en slutgiltig prototyp.

2.3 Finansiering

Projektet har finansierats av ALMI företagspartner, If skadeförsäkringar, Högskolan i 
Halmstad, Sten Fåhrés stipendiefond. ALMI har sponsrat projektet med 15 000 SKR till 
nyhetsgranskning samt 5 000 SKR till prototyptillverkning. If skadeförsäkring har 
agerat finansiär till projektet med 5 000 SKR till prototyptillverkningen. Högskolan i 
Halmstads samt Sten Fåhrés bidrag har använts till diverse komponenter samt 
reseersättning. Se bilaga F.

2.4 Tidsplan
Gruppen satte sig ner i början och diskuterade fram ett tidsschema genom att använda 
sig utav GANTT-schema. , se bilaga O. Alla deadlines fördes in och gruppen utgick från 
dessa för att planera när gruppen skulle starta aktiviteter.

2.5 Intressenter
Vår kundgrupp är inte direkt ämnat för privatpersoner i dagsläget utan projektgruppen 
har valt att gå via företag för att sedan att nå ut till privatpersonen. Företag som kan vara 
intresserade av produkten är exempelvis Thule AB och Sydsläp AB. 

                                                                                                                         
UT
VE
CK

LIN
GSINGENJÖRERNA

H
Ö
GSKOLAN HAL

MS

TA
D

4



2.6 Risker

För att analysera fram riskerna med projektet har en riskanalys implementerats i 
projektet, se bilaga G. Efter riskerna har analyserat är de enklare att identifiera dem 
samtidigt som man vet hur de skall hanteras om de stöts på.

2.7 Sekretess

Alla teknologer på Utvecklingsingenjörsprogrammet årskurs 3 och samtliga 
handläggare har vid kursens start skrivit på ett sekretessavtal som gör det möjligt för 
alla att hjälpa, lyssna och generera idéer med samtliga projektgrupper. Då utomstående 
personer involverats har ett muntligt sekretessavtal tillämpats.
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3 Metodval
Projektet kommer att använda sig av dynamisk produktutveckling som innebär ett
flexibelt och obundet sätt att arbeta (Ottosson 1999). Här presenters de olika metoder 
som har använts under projektets gång. I kapitel fyra, Utvecklingsprocessen, beskrivs 
hur arbetet med nämnda metoder har utformats.

3.1 DPD – Dynamisk Produkt Utveckling

Vid produktutveckling är kreativitet och snabbhet två viktiga faktorer. För att
optimera detta krävs projektlokaler, projektorganisation, dynamisk strategi och
utvecklingsverktyg. DPD innebär att man på ett flexibelt och obundet sätt utför
produktutveckling, anpassat till varje individuell situation och de förutsättningar som
därmed gäller. Det gäller att arbeta med olika delar av projektet parallellt för att
undvika onödiga stopp (Ottosson 1999).

3.2 Idégenerering
När idéer ska tas fram behövs verktyg för att utveckla dessa på bästa sätt. I första hand
används så kallad brainstorming (BAD). För att sedan visualisera idéerna används
metoder som skissning (PAD) och modellbyggande (MAD). Sist används (CAD)
för att visualisera idén i 3D och som underlag vid produktion.

3.2.1 BAD - Brain Aided Design
Ett av de viktigaste verktygen för att komma igång med ett projekt är brainstorming
som också använts under hela projektets gång, varje gång som ett problem har
uppstått. Gruppen har satt sig och pratat om problemet och alla idéer har varit
välkomna (Ottosson 1999).

3.2.2 PAD - Pencil Aided Design
Direkt när en idé skapas är det bra att skissa den. Dels för att kunna följa arbetsgången
under projekttiden, men också för att lättare få ett grepp om hur idén ser ut (Ottosson
1999).

3.2.3 MAD – Model Aided Design
Ett sätt att kunna få en bild på hur produkten eventuellt kommer att se ut längre fram
är att göra en modell i exempelvis skumplast. Med hjälp av detta kan projektgruppen på
nära håll studera och analysera sin produkt (Ottosson 1999).
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3.2.4 CAD - Computer Aided Design
Marknaden kan erbjuda många olika CAD-program och det konstrueras i både 2D och 
3D. Det är dock bra att ha ritningar i ett CAD-program för att lätt kunna skicka iväg 
underlag till exempelvis en tillverkare, vilket minskar eventuella frågetecken kring mått 
och design(Ottosson 1999).

3.3 Marknadsundersökning

I projektet kommer det att genomföras en marknadsundersökning för att se behovet av 
produkten hos konsumenterna. Undersökningen har för avsikt att genomföras via 
intervjuer med hjälp av enkätfrågor, bilägare och övriga målgrupper har intervjuats. 
Undersökningen är en viktig stöttepelare till marknadsplanen för att stärka antaganden. 
Marknadsundersökningen kan ge en bra bild av hur stor marknaden för produkten kan 
tänkas vara, vilket pris kunder är beredda att betala, vilka problem som finns samt hur 
dessa skall lösas (Kotler 2001).

3.4 Benchmarking
Benchmarking görs för att se om det finns några liknande produkter på marknaden och/
eller befintliga lösningarna på problemet, hur dessa ser ut och vilka styrkor och 
svagheter dessa lösningar har. Benchmarking är en bra metod för att få inspiration av 
andra produkter på marknaden, i syfte att uppnå egna förbättringar. Det
kan vara farligt för kreativiteten att genomföra benchmarking före idégenerering
(Ottosson 1999).

3.5 Faktainsamling

Internet kommer att användas när fakta ska samlas in, exempelvis vid benchmarking av 
komponenter samt övrig fakta som kan komma att bli aktuell. Litteratursökning kommer 
att bli aktuellt till en början för att studera hur dagens lösningar ser ut och vilken teknik 
som lämpar sig bäst för projektet. Vidare kommer också personlig kontakt med företag 
att bli en viktig tillgång i projektet. Intervjuer används för att ta reda på vad tänkta 
kunder har för förväntningar och intresse av produkten..

3.6 Konceptförslag

Alla olika förslag till produkten som tas fram kommer att delas in i vart och ett
konceptförslag. Dessa konceptförslag kommer sedan att utvärderas i en
Utvärderingsmatris, vilket kommer att resultera i valt konceptförslag.
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3.7 Utvärderingsmatris

Med hjälp av en Utvärderingsmatris kan det bästa konceptet väljas. Olika egenskaper
viktas och bedöms för alla koncept, och det koncept med högst resultat väljs.
Med hjälp av Parvis jämförelse fås vilken vikt de olika egenskaperna skall ha i
Utvärderingsmatrisen (Ottosson 1999).

3.8 SWOT- analys

Efter det att en lösning har valts görs en SWOT- analys för att visa produktens
Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot (Ottosson 1999).

                                                                                                                         
UT
VE
CK

LIN
GSINGENJÖRERNA

H
Ö
GSKOLAN HAL

MS

TA
D

8



4 Utvecklingsprocessen
Under nästan ett år så har projektet genomgått många produktutvecklingsfaser. Här 
presenteras de resultat som de olika metoderna gett oss och den information som 
samlats in under projektets gång. Med hjälp av detta så har ett konceptförslag tagits 
fram och en prototyp har utvecklats. Här presenteras också resultatet av den 
benchmarking samt nyhetsgranskning som genomförts.

4.1 BAD, PAD och CAD (Brain Aided Design)

Brainstorming har använts i olika former och vid många tillfällen under projektets gång. 
BAD har använts för att ta fram samtliga konceptförslag, varje gång större problem har 
dykt upp så har brainstorming använts för att dessa ska kunna lösas på bästa sätt. När 
konceptförslag togs fram användes PAD för att visualisera idéerna vilket ledde fram till 
skisser, se bilaga Ybilaga Y. Skisserna användes som underlag för att göra en CAD-
ritning på prototypens armatur och kretskort. CAD-ritningarna användes när prototypen 
tillverkades.

4.2 Kravspecifikation
Gruppen tog i början av projektet fram en kravspecifikation, för vårt koncept Zap, som 
gruppen har arbetat efter, alla krav och nästan alla önskemål har uppfyllts. De önskemål 
som inte uppnåtts finns det inga hinder för att i framtiden implementera i produkten. 
Företaget Prodeva ställde också upp krav och önskemål som de hade på den produkt 
gruppen skulle ta fram åt dem. Samtliga av dessa krav och önskemål har infriats. 
Fullständiga kravspecifikationer kan ses i bilaga B och C.
Ett utdrag från kravspecifikationen:

• Uppfylla lagkrav
• Trådlös kommunikation
• Låg energiförbrukning
• Uppladdningsbar

4.3  Benchmarking

Gruppen har letat i patentdatabaser1 på internet för att se om några liknande produkter 
finns ute på marknaden. En större nyhetsgranskning har utförts av AWA patentverk vars 
resultat finns i bilaga D. Det finns redan patent som är inne på samma område men inget 
som har kommit ut på marknaden. De liknande patent som hittats skiljer sig också 
nämnvärt från detta projekt.
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4.4 Konceptförslag

Tidigt under projektets gång kom det fram flera konceptförslag. De flesta av dem har 
samma grund gällande hur informationen ska sändas men skiljer sig i utförandet 
gällande hur lysen och batteriuppladdning ska utformas, se bilaga Y. Koncept 4 är 
framtaget för ett företag vid namn Prodeva. På alla dessa fyra koncept så kommer det 
vara en Bluetooth-armatur som kopplas in i bilens uttag för släpvagnssladd, denna 
kommer sedan sända signalen till bluetooth-mottagaren/mottagarna bak på släpfordonet. 
För större skisser se bilaga Y.

4.4.1 Koncept 1
Vårt första koncept var byggt på att 
alla armaturer på släpvagnen skulle få 
en enskild bluetooth-mottagare. 
Installationen kommer vara mycket 
enkelt och kan lätt ersätta det 
befintliga systemet. Det är ett bra 
koncept men det kommer bli för dyrt 
jämfört med de andra koncepten, det 
finns också svårigheter att hålla en 
hög batterilivslängd samt svårigheter 
att ladda upp batterierna.

4.4.2 Koncept 2
Koncept 2 är liknande det 
första med den stora 
skillnaden att bara en av 
armaturerna (vänstra 
bakljusarmaturen) på 
släpvagnen tar emot 
signaler från bluetooth-
sändaren och att de andra 
armaturerna är 
slavarmaturer. Sladdar går från huvudarmaturen till 
slavarmaturerna. Genom att endast en enhet har processorer 
och batteri så kommer kostnaden för produkten sänkas och det kommer bli lättare att 
ladda upp batteriet. Fortfarande är det svårt att få plats med ett batteri som är stort nog 
för att uppfylla våra krav.

Figur 4-1 Koncept 1

Figur 4-2 Koncept 2
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4.4.3 Koncept 3
Batteri och bluetooth-mottagare 
sitter i en box som fästes under 
släpvagnen där också alla 
komponenter som driver elsystemet 
och styrsignaler i släpfordonet finns. 
Genom sladdar skickar boxen ut 
signaler till alla LED-lampor. 
Genom en magnet som är fäst i ena 
hjulet och en halvspole som 
magneten åker igenom så kan batteriet i boxen laddas upp.

4.4.4 Koncept 4
Koncept 4 är framtaget för en kunden Prodeva och är gjord efter deras produkt, detta 
koncept bygger på en mindre och flexiblare armatur som är utformad så att den ska 
kunna fästas på kundens produkt. Precis som i koncept 2 är det en armatur som är 
huvudarmatur och den har en slavarmatur. Då det inte är en släpvagn så kommer det 
bara vara två armaturer som ska dela på det batteriet som sitter i huvudarmaturen. På 
grund av sekretessavtal med kunden Prodeva så kan inte mer nämnas om koncept 4.

Figur 4-3 Koncept 3
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4.5 Utvärderingsmatris

De olika koncept som projektgruppen tog fram i början av projektet utvärderades i en 
matris där de önskade egenskaperna jämfördes mot varandra i en parvis 
jämförelsematris. Med hjälp av svaren gruppen fick från parvis jämförelsematrisen 
sorterades de olika egenskaperna från viktigast till mindre betydelsefull. Efter att alla 
egenskaper fått en siffra mellan ett och tio så sattes värdena in i en utvärderingsmatris 
(Ottosson 1999), se bilaga L. Varje koncept fick en slutgiltig poäng, det var koncept 3 
som fick högst poäng och gruppen valde att jobba vidare med detta konceptet som 
döptes till Zap. Gruppen jobbade också vidare med koncept 4 som togs fram till en kund 
och som kallas Parvus2. De två valda koncepten står det mer om i kapitel 5 och 6.

Koncept 1Koncept 1 Koncept 2Koncept 2 Koncept 3Koncept 3
EgenskaperEgenskaper Vikt Värde Summa Värde Summa Värde Summa

1 Följa Lagkrav 10 7 70 7 70 7 70
2 Erbjuda Trådlöst 10 10 100 8 80 8 80
3 Erbjuda Uppladdning 8 3 24 5 40 10 80
4 MinimeraStrömförbrukning 7 6 42 4 28 8 56
5 Erbjuda Larm 4 3 12 6 24 9 36
6 MaximeraHållbarhet 3 5 15 6 18 7 21
7 MinimeraPris 2 2 4 6 12 5 10
8 Förenkla Installation 1 9 9 4 4 3 3

276 276 356

4.6 Komponentval
Här förklaras de komponenter som valts att arbeta med och varför dessa har valts. Att 
hitta rätt komponenter som tillfredsställer kundens krav och har ett lågt pris sett till 
prestanda är det som gruppen letat efter.
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4.6.1 Bluetooth
Projektgruppen läste information om de trådlösa 
överföringstekniker som finns idag och kom fram till 
att bluetooth var överlägsen de andra teknikerna 
gällande vårt användningsområde. En bluetooth-
sändare kan sända nästan oändligt med signaler och 
styra upp till sju bluetooth-moduler samtidigt. Den 
bluetooth-sändare som valdes för produkten är en 
enklare variant då det inte finns behov av att skicka så 
många signaler. Bluetooth-signaler går att låsa mellan 
sändare och mottagare så att de ej störs av andra 
radiosignaler eller stör andra radiosignaler själva. 
Gruppen har använt bluetooth-sändaren F2M03GLA som skickar signaler upp till 250 
meter och har en låg energiförbrukning. Mer information om F2M03GLA finns i bilaga 
U.

4.6.2 LED
För att släpfordonet ska kunna använda sig av eget batteri till armaturerna så kommer 
LED-lampor användas istället för glödlampor då de 
drar betydligt mindre ström och tål stötar och slag. 
Gruppen har under projektets gång använt flera olika 
LED-lampor för att testa sig fram till de bäst lämpade 
gällande ljus och strömförbrukning. De LED-lampor 
som användes till prototypen var de röda WRT801 och 
de orangea SUYT801 som ni kan läsa mer om i bilaga 
S respektive bilaga T.

4.6.3 Batterier
Det har använts olika batterier till olika koncept. Till konceptet Zap ska 
blyackumulatorbatteri användas ihop med ett lithiumbatteri. Då ett 
blyackumulatorbatteri är svårare att ladda upp så kommer ett lithiumbatteri användas 
mellan blyackumulatorbatteriet och uppladdningskällan. Till konceptet Parvus och 
prototypen har ett lithiumbatteri använts som det kan läsas om i bilaga V.

Figur 4-4 Bluetooth F2M03GLA

Figur 4-5 LED
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4.6.4 Generator
Som uppladdningskälla till batterierna används en generator. Detta val gjordes efter att 
gruppen jämfört de olika alternativ som finns ute på marknaden såsom solenergi, 
vindkraft och dynamo. Induktionens fördel jämnt emot de andra alternativen är att den 
inte har några rörliga delar och tål smuts bättre. Genom att fästa en stark magnet på 
insidan av ena släpvagnshjulet och fästa en halvspole på släpvagnen som magneten 
sedan passerar igenom när hjulet snurrar gör att energi kan utvinnas genom induktion 
som används för att ladda batteriet.

4.6.5 Armatur
Valet av armatur föll på att använda oss av hårdplast som 
används i dagens bakljusarmaturer, se bilaga W.

4.6.6 Kretskort
Projektgruppen valde att arbeta med ett dubbelsidigt 
kretskort då det sparar mycket plats i armaturen. 
Komponenter så som bluetooth och övrig elektronik fästes 
på baksidan och LED-lamporna på framsidan av kortet. 
Kretskortet är delat så att ena delen ska kunna vinklas i armturen 
för att åstadkomma en större spridningsvinkel på ljuset. Detta Europa-kretskort, se 
bilagorna P4, Q och R, har används till prototypen av konceptet Parvus. I konceptet Zap 
så kommer gruppen använda sig av enkelsidiga kretskort då inte LED-lampor och 
komponenter sitter på samma kort.

4.6.7 Accelerometer
På kretskortet till Zap så kommer det sitta en 
accelerometer som känner av om släpfordonet rör sig 
över 30 km/h och om den ej har kontakt med bluetooth-
sändaren så kommer larmet aktiveras. Denna funktion 
ger produkten en ytterligare fördel.

4.6.8 Högeffektsmotstånd
På kretskortet i sändaren kommer det finnas ett högeffektsmotstånd på 5W som bränner 
bort ström. På nyare bilar finns det en funktion som talar om för bilen när en enhet är 
inkopplad i släpvagnsuttaget. Då sändaren dra 13mA så känner inte bilen av att den är 
inkopplad och skickar inte ut styrsignalerna. Högeffektsmotståndet lurar dragbilen att 
sändaren drar ström som en glödlampa och dragbilen uppfattar att sändaren är inkopplad 
varvid styrsignaler skickas till släpfordonet.

Figur 4-6 Armatur

Figur 4-7 Kretskort
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4.6.9 Övrig hårdvara
Den övriga hårdvaran till prototypen har valts ut av Daniel Petersson på J&D Assisting 
Systems. 

4.7 Tester/beräkningar
Gruppen har under projektets gång validerat de olika komponenterna som har berört 
projektet. För att få fram rätt styrka på LED-lamporna använde vi en lux mätare och 
mätte ljusstyrkan den befintliga lösning. Ljuset från bakljusarmaturerna måste uppfylla 
vissa lagar och direktiv, projektgruppen har testat armaturerna så de ska uppfylla dem. 
Den slutgiltiga prototypen har låtits testats hos Bilprovningen med framgång.
Daniel Petersson på J&D Assisting Systems har själv utfört tester på alla komponenter. 
Gruppen har gjort mätningar och beräkningar på armaturen och dess kretskort, se bilaga 
X.

4.8 SWOT / FMEA-analys
När gruppen gjorde SWOT-analysen framgick vilka styrkor, möjligheter, svagheter och 
hot projektet har. Det som gruppen reflekterade mest över var att hoten utifrån ej var 
många. Även om analysen var objektiv så florerade styrkorna, vilket vårdar gott för 
framtiden, se bilaga H. Gruppen har gjort en FMEA-analys som det kan läsas mer om i 
bilaga N.

                                                                                                                         
UT
VE
CK

LIN
GSINGENJÖRERNA

H
Ö
GSKOLAN HAL

MS

TA
D

15



5 Resultat - Parvus
Konceptet Parvus är utarbetat för kunden Prodeva. Kunden har givit gruppen olika krav 
som hafts i beräkning då projektgruppen tagit fram prototypen till konceptet Parvus.

Genom att använda sig utav Parvus kan användaren på ett enkelt sätt placera armaturen 
på sitt släpfordon. Parvus är ett självklart alternativ för de som vill slippa alla elfel, som 
är det största problemet på dagens släpfordon. Genom att bara plugga in sändaren i 
bilens befintliga släpkontakt så upprätthåller sändaren och mottagaren kommunikation  
som sedan blir bryggan som alla styrsignaler skickas över. Då släpfordon återfinns i 
många olika former och användningsområden har projektgruppen valt att konstruera en 
produkt som är flexibel och som lätt kan skiftas mellan olika släpfordon, detta för att 
tillfredsställa kunden.

5.1 Produkten
Projektet som har pågått under en tio månaders period har lett fram till två prototyper, 
en konceptprototyp och en slutgiltig prototyp. Produkten innehåller en sändare och en 
mottagarenhet, sändaren sitter monterad i en 7-polig kontakt som kopplas på dragbilens 
kontakt. Där igenom får den enheten ström och kan då sända en styrsignal till 
mottagaren. Den slutgiltiga prototypen uppfyller alla primära krav som upprättades i 
kravspecifikationen, se bilaga C. Den slutgiltiga produkten kommer med all sannolikhet 
kosta runt 3 500 exklusive moms. Gruppen har med hjälp utav undersökningar fastställt 
att det är ett pris som konsumenten kan tänkas betala, bilaga M

5.1.1 Funktion
Parvus är ett trådlöst styrsystem för släpfordons bakljusarmaturer och använder sig utav 
bluetooth teknologi för att förmedla styrsignalerna. Varje sändare och mottagare har sitt 
unika ID-nummer som gör det möjligt att brygga och låsa signalerna mellan enheterna.

5.1.2 Design
Designen på bakljusarmaturen har arbetats fram så att den ska uppfylla de EG/EEU-
direktiv gällande bakljusarmaturer. Gruppen har tagit fram olika designförlag under 
projektets gång, se bilaga Y. Sändaren som sitter i bilkontakten har inte någon utarbetad 
designad efter någon speciell design utan har fått funktion före form.

5.1.3 Sändare
Sändaren som sitter i dragbilens kontakt har ett kretskort som valts att monteras bakom 
kontaktbläcken i sändaren. På detta kretskort sitter det en bluetooth-sändare och övriga 
komponenter som behövs för att skicka styrsignaler till släpfordonet. Sändaren ska tåla 

                                                                                                                         
UT
VE
CK

LIN
GSINGENJÖRERNA

H
Ö
GSKOLAN HAL

MS

TA
D

16



smällar och slag, därför har gruppen valt att implementera elektroniken i en robust 
plastkonstruktion.

5.1.4 Mottagare
I en av bakljusarmaturerna sitter det ett dubbelsidigt kretskort där bluetooth-mottagaren 
sitter installerad tillsammans med övriga komponenter på ena sidan. På andra sidan av 
kretskortet sitter LED-lamporna. Ifrån huvudarmaturen sänds sedan signalerna vidare 
genom kablage till den andra bakljusarmaturen. Huvudarmaturen har också förbindelse 
med batteriet som sitter i släpfordonet.

5.1.5 Användning
Parvus är en produkt som är programmerat för att manövrerar sig själv. När 
dragfordonets sätter på tändningen aktiveras sändaren och då skickar sändaren 
styrsignaler till bakljusarmaturen. Det enda som användaren behöver tänka på är att 
hålla batteriet laddat. Batteriet laddas genom att ansluta en kabel till vägguttaget. 
Armaturen visar användaren att den behöver laddas genom att tända en röd LED-lampa 
som är placerad på nederkanten av kretskortet, se bilaga R och Q.

5.1.6 Teknikspecifikation

ParvusParvus

Fysiska mått (LxBxH) 126x71x23

Strömförbrukning (A) 600 mA

Drifttid 6,7 timmar

Batteri 7,4 V 4000mAh

Anslutningstenik  Bluetooth F2M03GLA

LED-lampor WRT801, SUYT801
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6 Resultat - Zap

6.1 Produkten
Zap är ett underhållsfritt system utan släpvagnskabeln och glödlampor.
Produkten innehåller en sändare och en mottagarenhet, sändaren sitter monterad i en 7-
polig kontakt som kopplas på dragbilens kontakt. Där igenom får den enheten ström och 
kan då sända en styrsignal till mottagaren. Den slutgiltiga konceptet uppfyller alla 
primära krav som upprättades i kravspecifikationen, se bilaga b. Gruppen har med hjälp 
utav undersökningar fastställt att det är ett pris som konsumenten kan tänkas betala, 
bilaga M

6.1.1 Funktion
Zap är ett trådlöst system för sändning av styrsignaler mellan dragbil och 
släpfordonsarmaturer. Styrsignalerna skickas med bluetooth mellan sändare och 
mottagare. Zap  har en inbyggd generator som laddar upp batteriet till systemet. 
Systemet är utrustat med ett tjuvlarm som aktiveras om stöldförsök förekommer.

6.1.2 Design
Se 5.1.2

6.1.3 Sändare
Se 5.1.3

6.1.4 Mottagare
Fram på släpvagnen sitter en box som 
innehåller en bluetooth-mottagare och batterier. Boxen är sluten 
då smuts och vatten ej ska tränga in. Från boxen skickas 
styrsignalerna vidare genom kablar till släpfordonets armaturer. 

6.1.5 Generator
Batteriet i släpvagnen laddas upp genom en generator som är  fäst vid släpvagnens 
högra hjul. När släpvagnen rör på sig snurrar magneter, som är fästa på hjulet, igenom 
en halvspole och strömmen som genereras skickas till batteriet i boxen.

6.1.6 Larm
Systemet har försetts med ett larm som utlöses när mottagaren inte kommunicerar med 
sin sändare samtidigt som släpfordonet rör sig snabbare än 30 km/h. Armaturerna på 
släpvagnen börjar då blinka med alla lampor i ett osammanhängande mönster och ett 
signalhorn kommer ljuda från boxen.

Figur 6-2 Sändaren
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6.1.6 Användning
Användaren ansluter sändaren till bilens släpvagnsuttag och då bilen startas aktiveras 
sändaren som skickar signaler till mottagaren som då aktiveras. När släpfordonet inte 
längre ska användas tar användaren ut sändaren från dragbilens släpvagnsuttag.

6.1.7 Teknikspecifikation

ZapZap

Fysiska mått (LxBxH) -

Strömförbrukning (A) ca 800mA

Drifttid oändlig

Batteri 6V 12Ah + 6V Lipo

Anslutningstenik  Bluetooth F2M03GLA

LED-lampor WRT801, SUYT801

                                                                                                                         
UT
VE
CK

LIN
GSINGENJÖRERNA

H
Ö
GSKOLAN HAL

MS

TA
D

19

Figurer 6-3 Zap



7 Affärsplan
Affärsplanen är utarbetad av projektgruppen i syfte att gruppen ska enklare kunna 
lansera produkten då projektet vet vilka ståndpunkter som projektet står vid. För att få 
en realistisk uppfattning om hur framtiden kan komma se ut för projektet har gruppen 
skrivit ner i ord och siffror.  

Nu följer en sammanfattning utav affärsplanen som finns under bilaga I. 
Sammanfattningen utav affärsplanen är tydligt formulerad så att det är lätt att förstå vad 
som är av väsentlig innebörd. Under avsnittet affärsplan har projektgruppen valt att ta 
upp Affärsidén, Produkter/tjänster, Marknad, Marknadsföring och försäljning, 
Konkurrenter samt Kostnad och kalkyl. Projektgruppen har valt att driva vidare två 
koncept, WTC och Zap. Gruppen valde dessa för att projektet redan funnit en kund som 
är intresserad utav WTC konceptet samt att Zap är ett koncept som projektgruppen tror 
kommer var framtidens lösning inom släpvagnsindustrin.

Affärsidén - Att erbjuda ett trådlöst kommunikationssystem mellan dragbil och 
släpfordon till konkurrenskraftig pris. Projektgruppen har valt att presentera affärsidén 
som sådan då det är en säljande och välformulerad affärsidé. Projektet har genererat i 
två stycken huvudkoncept, ett mer stationärt koncept som har ett självförsörjande 
elsystem på släpfordonet. Det andra konceptet är ett mer mobilt system som gruppen 
valt att kalla Parvus. Projektet har en kundgrupp som är stor, detta för att det inte finns 
någon produkt i dagsläget som gruppen finner är konkurrenter. Därför har projektet valt 
att försöka komma ut på marknaden så fort som möjligt för att vinna marknadsandelar 
innan någon liknande produkt kommer till försäljning. Det är också en vald strategi att 
åka runt och marknadsföra produkten själva för att enklare binda kontakter. Kostnad 
och kalkyl ligger i bilaga J och K.
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8 Vision / Framtiden
Projektgruppen har redan lagt fram framtidsplaner för projektet. Tanken är att projektet 
ska, efter avslutat datum i Maj 2009, drivas vidare. Det kommer ske i egen regi.
Gruppen har redan utvärderat nya funktioner som kan implementeras på produkten.
En utav dessa nya funktioner kommer vara ljuskänsliga sensorer som känner av hur 
många lux det är ute och kan anpassa strömtillförseln efter hur ljust det är, ju mörkare 
det är ju mindre behöver LED-lamporna lysa, detta för att spara livslängd hos både 
LED-lamporna och batteriet. En annan sensor som tänkts implementeras i 
bakljusarmaturen är en backsensor som kommer agera som ett hjälpmedel när 
släpfordonet backars. Tanken är att med hjälp utav mobiltelefonen kunna se 
indikationssignaler om hur nära släpfordonet är andra objekt.. Gruppen har under 
projektets gång varit i kontakt med ett Japansk företag som utvecklar trådlös 
elöverföring. Det skulle innebära att släpfordonet inte behöver någon intern strömkälla 
utan använder fordonets.

Projektgruppen har varit i kontakt med Växa, som är lantbrukets utvecklingsavdelning 
för att undersöka deras intresse av WTC. Gruppen fick väldigt god respons av Växa och 
under sommaren ska projektgruppen och Växa träffas i hopp om vidare avancemang. 
Gruppen kommer ta kontakt med släpvagnstillverkare som Thule AB och Sydsläp AB 
för att sälja in idén. Projektgruppen har också varit i kontakt med lastbilschaufförer som 
tycker produkten skulle passa utmärkt på lastbilsmarknaden. Likaså kommer 
förhandlingarna med Prodeva slutföras under sommaren 2009.
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Bilaga A - Marknadsundersökning Bensinmackar 
(sida 1/1)

Projektgruppen åkte runt till de bensinstationer i Halmstad som hyr ut släpvagnar. 
Gruppen utvärderade resultatet av undersökningen och kom fram till att marknaden är i 
behov utav en enklare lösning för att skicka styrsignaler mellan dragbil och släpfordon.

1. Har ni problem med elsystemet i släpvagnarna?
2. Upplever ni att det är ett problem ?
3. Vilket fabrikat har ni på era släpvagnar?
4. Hur många uthyrningar har ni per månad?

Shell - Laholmsvägen
1. Ja, ibland
2. Ja, ibland
3. Thule, Sävsjö
4. 160 / månad

OKQ8 - Laholmsvägen 206
1. Ja
2. Ja
3. Sävsjö
4. 230 / månad

Statoil - Växjövägen 70
1. Ja
2. Ja
3. Thule
4. 200 / månad

Preem - Strandvallen 1
1. Nej
2. Nej
3. Thule
4. -

OKQ8 - Frennarpsvägen 2
1. Ja, lite
2. Inte så mycket
3. Trailergrupen
4. -
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Bilaga B - Kravspecifikation Zap (sida 1/1)
ZAP är det grundkonceptet för projektet WTC.

Krav:
 Uppfylla lagkrav
 Trådlös kommunikation
 Låg energiförbrukning
 Uppladdningsbar
 Prisvärd

Önskemål:
 Underhållsfri
 Batteri ska klara sig 12 timmar utan uppladdning
 Stöldskydd
 Mobilprogram
 Enkel installation på släpfordon

Dessa krav sattes upp tidigt under projektets gång, detta för att projektgruppen alltid 
skulle ha dessa i åtanke när koncept och prototyp utformades. 
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Bilaga C - Kravspecifikation Parvus (sida 1/1)
Parvus är det koncept vi tog fram till konsultföretaget Prodeva i Värnamo.

Krav:
 Uppfylla lagkrav
 Trådlös kommunikation
 Uppladdningsbar
 Max 50 mm bred
 Armaturen ska vara anpassad för Prodevas produkt
 Drifttid på minst 8 timmar utan uppladdning
 Låg energiförbrukning

Önskemål:
 Underhållsfri
 Drifttid på 12 timmar utan uppladdning
 Stöldskydd


Projektguppen kom i kontakt med företaget Prodeva som behövde hjälp med att finna en 
lösning på ett problem. Under två möten diskuterades en kravspecifikation fram och det 
var den Parvus fick sin grundstomme från.  
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Bilaga D - Nyhetsgranskning (sida 1/2)

GÖTEBORG Org.nr. 556082-7023 

Södra Hamngatan 37 - 41 
Box 11394 
404 28  GÖTEBORG 
SVERIGE 

Telefon 031-63 02 00 MALMÖ (Huvudkontor och styrelsens säte) 
Fax 031-63 02 63 STOCKHOLM KÖPENHAMN SÖDERHAMN 
Epost mail@awapatent.com HELSINGBORG VÄXJÖ ÖSTERSUND 
Hemsida www.awapatent.com LINKÖPING JÖNKÖPING  

2009-03-17 5.09  V:\_NoOrganisation\ALMI FÖRETAGSPARTNER HALLAND AB\PATENT\_NoFamily\SE\SE11247\Trådlös 
överföring mellan dragfordon och släpvagnsarmatur\20090317_Rapport av nyhetsundersökning (Trådlös överföring mellan dragfordon och 
släpvagnsarmatur)_DPN.doc 

Göteborg 
2009-03-17 
 
 
 
 

Vår referens 
SE-SE11247 

Peter Jägevall 
jagevall@me.com 

 
 

 
 

Kopia till  
ALMI Företagspartner Halland AB 
Slottsmöllan 
302 31 HALMSTAD 

 

 
Rapport av tekniköversikt avseende "Trådlös överföring till släpvagnsarmatur" 
 

Uppfinningen 
Vi återkommer till tekniköversikten avseende trådlös överföring av information mellan ett 
dragfordon och en släpvagnsarmatur anordnad på en släpvagn.  
 
Det föreslagna systemet innefattar en sändare hos bilen som ansluts till bilens 
släpvagnskoppling, och en mottagare hos släpvagnen som är ansluten till 
släpvagnsarmaturen, varvid bilens sändare trådlöst sänder information till släpvagnens 
mottagare om vilka lampor i släpvagnsarmaturen som ska vara tända.  
 
Släpvagnen har ett batteri som försörjer släpvagnsarmaturen med ström, och en generator 
som drivs av släpvagnens hjul för att ladda batteriet. På så vis behövs ingen elkabel mellan 
bilen och släpvagnen. 
 
Vidare ger systemet föraren en möjlighet att inifrån bilen se om alla lampor i 
släpvagnsarmaturen fungerar, genom att information om lampornas status skickas från en 
sändare hos släpvagnsarmaturen till användarens mobiltelefon.  
 
Systemet innefattar också en stöldskyddsfunktion där bilens sändare sänder signaler till 
släpvagnens mottagare, varvid släpvagnsarmaturen larmar genom att blinka om den inte 
längre tar emot några signaler från bilen. På så vis förhindras att någon bogserar iväg släpet 
när stöldskyddsfunktionen är aktiverad.     
 
Dessutom fungerar varje släpvagnsarmatur endast ihop med en specifik sändare, för att på så 
vis göra det svårare att stjäla släpvagnsarmaturen. 
 
Vid den utförda tekniköversikten framkom tre skrifter, vilka bedömdes vara av särskilt 
intresse. 
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Bilaga D - Nyhetsgranskning (sida 2/2)

US 2005/0258947 (D1) 
visar ett trådlöst styrsystem som innefattar en sändare som sänder en radiosignal som 
återger statusen hos dragfordonets ljus. Radiosignalen tas emot av en mottagare hos en 
släpvagn. Släpvagnen har vidare en krets som baserat på informationen i den mottagna 
radiosignalen aktiverar ljusen hos släpvagnen synkront med motsvarande ljus hos 
dragfordonet. (Se t ex Abstract) Släpvagnens ljus drivs av ett batteri som kan laddas m h a 
en generator som drivs av släpvagnens hjul. (Se stycke [0032] [0035])  

US 2006/0028327 (D2)
visar ett system där en intelligent adapter ansluts till den bogserade enhetens honuttag. Den 
intelligenta adaptern är anordnad att trådlöst sända en verifieringssignal till en 
verifieringsanordning inuti dragfordonet för att indikera när en lampa hos den bogserade 
enheten aktiverats. (Se t ex Abstract, stycke [0043], [0044]) Föraren kan t ex ta emot 
verifieringssignalen med sin mobiltelefon i form av ett text-meddelande. (se stycke [0051]) 
Vidare kan de signaler som används skiljas från andra liknande signaler för att undvika att 
signaler från två släpvagnar som befinner sig i närheten av varandra förväxlas. (Se stycke 
[0021], [0044])  

US 7,187,284 (D3) 
visar en stöldskyddsanordning för att förhindra stöld av flyttbar egendom, t ex släpvagnar. 
(se t ex kol 1, rad 8) Anordningen innefattar en dator, ett stationärt kopplingsdon, ett 
portabelt kopplingsdon, en kraftkälla och ett alarm. Det stationära kopplingsdonet fästs vid 
ett stationärt föremål. Det portabla kopplingsdonet ansluts till den flyttbara egendomen. (Se 
t ex Abstract) Datorn kan sedan trådlöst skicka signaler till kopplingsdonen. (se kol 8, rad 
15-19) Om en signal som skickats av datorn till ett kopplingsdon inte återvänder till datorn 
som förväntat ljuder larmet och indikerar att förbindelsen med kopplingsdonet har brutits. 
(Se t ex Abstract) Som ett alternativ till att fästa datorn m h a ett stationärt kopplingsdon kan 
datorn placeras t ex inne i ett rum. (se kol 4, rad 30-35)

Bedöming
Det övergripande konceptet att anordna en sändare hos dragfordonet och att anordna en 
mottagare hos släpvagnen för att på så vis trådlöst överföra information om vilka lampor i 
släpvagnsarmaturen som ska vara tända förefaller vara känt genom dokument D1 (och D2).   
D2 beskriver vidare en anordning där föraren inifrån bilen kan se vilka lampor som fungerar 
m h a sin mobiltelefon.   Genom D3 förefaller det vidare vara känt att förhindra stöld av en 
släpvagn genom att en dator som är anordnad så att den inte är flyttbar (i ert fall 
motsvarande att en sändare är placerad inuti bilen) sänder signaler trådlöst till en enhet 
anordnad hos den flyttbara egendomen (i ert fall motsvarande mottagaren hos släpvagnen), 
varvid larmet går om kommunikationen bryts till följd av att den flyttbara egendomen stjäls.   
Vår sammantagna bedömning är således att möjligheterna till att erhålla ett patent på er 
uppfinning är mycket begränsade, såvida inte ytterligare tekniska särdrag kan påtalas som 
skiljer er uppfinning från dessa tidigare kända lösningar.

Ni är välkommen att kontakta oss om ni har några frågor och/eller ni vill diskutera resultatet 
av nyhetsundersökningen närmare.   För uppdraget gäller Svenska 
Patentombudsföreningens Allmänna Uppdragsvillkor AU02s.  Med vänlig hälsning  
AWAPATENT AB    David Persson   Bil Patentskrifter AU02
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Bilaga E - Projektorganisation (sida 1/1)

Projektet
Trådlös släpvagnskoppling

Projektägare
Peter Jägevall

Christopher Åberg

Handledare
Hans-Erik Eldemark

Finasiärer
ALMI

Högskolan i Halmstad
Sten Fårhé

IF Skadeförsäkringar

Experter
Optoga AB

J&A Assisting Systems
Växa Halland
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Bilaga F - Budget (sida 1/1)

Tänkta budgeten

Prototyp   10 - 15 000 kr
Nyhetsgranskning  15 000 kr
Övrigt (rapport m.m)  3 000 kr
Totalt:    29 000 - 34 000kr

Verkliga budgeten

Nyhetsgranskning:
   ALMI   15 000 kr
Prototyp samt övriga kostnader:
  ALMI   5 000 kr
  Halmstad Högskola  4 000 kr
  Sten Fårhé   2 000 kr
  If - Skadeförsäkringar 5 000 kr
Totalt:    31 000 kr

Gruppen gjorde en uppskattning att prototypen skulle kosta runt 10 - 15 000 kr, 
summorna är satta med reservation för både högre och lägre kostnader.
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Bilaga G - Riskanalys (sida 1/1)

Risk Sannolikhet (1-10) Påverkan (1-10) Konsekvens

Budget spricker 5 8 40

Kunskapsbrist 3 3 9

Dålig 
kommunikation

1 6 6

Tidsbrist 4 9 36

Optimistisk 
tidsplan

5 5 25

Försening med 
prototypen

6 9 54

Sjukdom inom 
gruppen

2 4 8

Sabotage 1 8 8

De risker som fick störst sannolikhet att inträffar var försening med prototyp, budgeten 
spricker samt optimistisk tidsplan.
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Bilaga H - SWOT- analys (sida 1/2)

SWOT-analysSWOT-analys

Styrkor:
Först på marknaden
Unik sammansättning av funktioner
Miljövänlig
Underhållsfri
Bred marknad
Erkänd teknik
Prisvärd
Trådlös
Mångfaldighet

Möjligheter:
LED-teknik sjunker stadigt i pris
Trådlös el
Backsensor
Ljus-sensor

Svagheter:
Köparen är inte den samma som 
användaren
Dyr vid små serier

Hot:
Konkurrenter
Lagar och regler

9



Bilaga H - SWOT- analys (sida 2/2)

Styrkor:
Vårt projekt har många olika styrkor, att vara först ut på marknaden med en produkt som 
har många olika potentiella marknader är det största styrkan. Projektet har valt vilka 
komponenter som ska verka i produkten vilket har gett en unik sammansättning av 
funktioner. Dagens släpvagnar använder sig utav vanliga glödlampor som ljus och i alla 
våra koncept har vi valt att implementera LED-lampor vilket gör våra armaturer 
miljövänliga. Genom att det finns en energikälla på släpvagnen som kan generera 
tillräckligt stor ström för att ladda upp batteriet som är placerat i Zap-boxen3 så blir hela 
lösningen underhållsfri4. Då projektet resulterat i att projektgruppen valt att driva vidare 
två koncept har dessa produkterna täckt en bred marknad som gör det möjligt att skapa sig 
en marknadsfördel. Produkterna innehåller bara godkända och erkända tekniker, lika så har 
gruppen kombinerat så att komponenterna tillsammans är en prisvärd produkt. En av 
grundpelarna för hela projektet är att använda sig utav trådlös teknik, detta för att slippa 
dagens problem som finns med släpvagnskabeln. Projektets olika koncept gör det möjligt 
att implementera dem till många olika marknader, så mångfaldigheten är stor.

Svagheter:
Exempelvis, uthyrningsfirmor kan tycka att lösningen är bra och de vill använda den, dock 
så måste deras släpvagnsleverantörer också godkänna idén. Produkten är dyr i små serier.

Möjligheter:
Dagens utveckling kring LED-lampor gör att priserna stadigt sjunker. En ny teknik som 
håller på att utvecklas är el som kan skickas trådlöst, detta ser projektgruppen som en stor 
möjlighet. Att införa backsensorer, liknande de som finns på bilar, i bakljusarmaturen och 
ha inbyggda ljussensorer som anpassar LED-lamporna styrka efter hur mörkt det är ute är 
andra möjligheter.

Hot:
Nya lagar kan komma att försvåra användningsområdena för produkten. Konkurrenter kan 
uppkomma då vår produkt lanseras.
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Bilaga I - Affärsplan (sida 1/2)
Affärsplanen är utarbetad av projektgruppen i syfte att gruppen enklare ska kunna 
lansera produkten då projektgruppen vet vilka stadgar som projektet har.

Affärsidé
Att erbjuda ett trådlöst kommunikationssystem mellan dragbil och släpfordon till 
konkurrenskraftig pris.

Marknad för din produkt – var finns den?
Vår marknad för vår produkt finns över hela Sverige, där det finns släpfordon att tillgå 
kommer vår produkt att vara attraktiv.

Vad ska du sälja och till vilka?
Det som ska säljas är en trådlös kommunikations enhet som kommer upprätthålla en 
styrsignal mellan dragbil och släpfordon. Produkten kommer framför allt säljas till de 
som finner att dagens kabelproblem och elhaverier inte är något för dem och vill skaffa 
sig tillförlitlighet för sin säkerhet i trafiken då systemet inte kantras av några elproblem.

Varför ska kunderna köpa av just dig?
Kunderna kommer köpa vår produkt för att det inte finns någon likvärdig lösning ute på 
marknaden. Vår produkt är enligt undersökningar en prisvärd produkt som majoriteten 
tillfrågade kan tänka sig att använda i framtiden.

Vilka produkter har du nu, vilka har du i framtiden?
Gruppen har i dagsläget två stycken koncept som har arbetats fram. Grundkonceptet Zap 
som är till för släpvagnar, det är ett stationärt system som sitter fast på släpvagnen. Det 
andra konceptet är framtaget för ett konsult företag i Värnamo som heter Prodeva och är 
ett mer mobilt koncept. I framtiden kommer projektgruppen ta fram två nya produkter 
som inriktar sig till lastbilar och jordbruksredskap.

Vad gör dina produkter speciella mot andra och deras produkter?
Dagens marknad har ingen likvärdig lösning som vår produkt erbjuder. Produkten har en 
trådlös förbindelse mellan dragbil och släpfordon. En annan skillnad mellan vår och 
dagens lösning är att vår lösning kräver mindre underhåll.

Vad kan du erbjuda som är utöver det vanliga?
Den trådlösa förbindelsen mellan dragbil och släpfordon.

Hur ser marknaden ut idag?
Dagens marknad för vår produkt anser projektgruppen som stor. Problemformuleringen 
vi har ställt har en global efterfrågan då ett likvärdigt system inte finns att tillgå.
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Bilaga I - Affärsplan (sida 2/2)
Hur ska kunderna nås?
Projektgruppen kommer agera som återförsäljare och därmed åka runt och sälja in WTC 
till det marknadsandelar som gruppen finge intressanta.

Marknadsföring och försäljning
Gruppen kommer själv marknadsföra produkterna genom att åka runt till intressenter 
och presentera den. Dagens olika medier såsom internet och e-post öppnar stora 
informationsflöden som gör det lätt att nå ut till potentiella kunder. Genom att starta en 
hemsida kan hela världen läsa vilken version av WTC de kan vara intresserade utav.

Hur klarar sig dina produkter/tjänster i jämförelse med konkurrenternas 
vad gäller pris, kvalitet, kundservice, vad kommer du göra bättre?
I dagsläget finns det ingen produkt som är likvärdig WTC, därför ser projektgruppen 
väldigt ljust ut på framtiden.

Kalkyl och prissättning.
Se bilaga J och K.

Hur ska du sälja? Direkt till kunder, via återförsäljare etc
Projektgruppen har kommit överens att sälja produkten i en stor serie då gruppen vill 
kunna sälja WTC så att de stora kostnaderna kan täckas. Detta gör lättast genom 
försäljning till företag.

Vilka är de viktigaste konkurrenterna?
Som nämnts tidigare i rapporten så finns det inga likartade produkter på marknaden, 
därför måste produkten ut på marknaden så fort som möjligt. 
De som kan komma bli våra konkurrenter är de som kommer ut med liknande produkter 
efter oss.

Frågorna är hämtade från www.affarsplan.com
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Bilaga J - Kostnadskalkyl (sida 1/1)

Försäljning

Löner
Lokaler
Sociala avgifter
Resekostnader
El
Värme
Reperationer
Telefon
Datorkostnader
Bokföring (revision 
deklatation)
Marknadsföring
Försäkringar
Bilda aktiebolag
Bilkostnader
Avskrivningar

Tillverkningskostnader
Formsprutningsverkyg
Armaturlicens
Maskinlödningsprogram

Antal sålda Parvus
Antal sålda Zap

Vinst

År 1 År 2 År 3
350000 1600000 11000000

0 300000 1500000
0 0 120000

108115 494240 3397900
20000 15000 170000

0 0 0
0 0 0
0 0 0

6000 6000 12000
0 30000 15000
0 30000 60000

15000 30000 250000
0 0 20000
0 100000 0
0 10000 300000
0 0 0

184800 585300 3404000
200000 0 200000
50000 0 50000

0 75000 75000

100 100 1000
0 500 3000

-133915 -75540 1426100

Alla siffror är i SKR
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Bilaga K - Tillverkningskostnader (sida 1/2)

Kostnadskalkyl för en 100-serie, ref. Daniel, Assisting Systems AB

Komponent Sändare Parvus Slave ZAP

Kretskort 5 12 12 5

Bluetooth 120 120 - 120

PIC-processor 20 20 - 20

Accelerometer - - 80

Kablar 10 10 10 20

Spänningsregulat
or

30 - - -

USB-kontakt - 30 - 30

Släpvagnskontak
t

15 - - -

LED - 60 60 -

Armatur 10 10 10 30

Arbete 250 250 75 250

Totalkostnad: 460 512 167 610

Alla siffror är i SKR.

Kostnadskalkyl för batteri batteriexperten.com samt Biltema
Komponenter Bilackumilator Lithium

Batteri 140 200

Batteri 100 serie 100 180

Batteri 1000 serie 50 150

Alla siffror är i SKR
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Bilaga K - Tillverkningskostnader (sida 2/2)

Kostnadskalkyl för en 1000-serie.

Komponent Sändare Pravus Slave ZAP

Kretskort 5 12 12 5

Bluetooth 100 100 - 100

PIC-processor 15 15 - 15

Accelerometer - - - 50

Kablar 1 3 3 5

Spänningsregulator 20 - - -

USB-kontakt - 5 - 5

Släpvagnskontakt 15 - - -

LED - 50 50 -

Armatur 5 10 10 20

Arbete 50 50 20 50

Totalkostnad: 211 245 95 250

Alla siffror är i SKR.

Ett maskin lödningsprogram kostar mellan 50 - 100 000 kr att ta fram,beroende på hur 
omfattande programmeringen är.
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Bilaga L - Utvärderingsmatris (sida 1/1)
Med hjälp utav Parvis jämförelse har vi fått fram vilken vikt de olika egenskaperna ska ha i 
Utvärderingsmatrisen.

Parvis jämförelse

1
2
3
4
5
6
7
8

1 2 3 4 5 6 7 8 Plus Minus Summa
Erbjuda Trådlöst + + + - + + + 6 0 6
Minimera StrömförbrukningStrömförbrukning - + - + + + 4 0 4
Erbjuda Uppladdning + - + + + 4 1 5
Erbjuda Larm - + + + 3 0 3
Följa Lagkrav + + + 3 4 7
Minimera Pris + - 1 0 1
Förenkla Installation - 0 0 0
MaximeraHållbarhet 0 2 2

Utvärderingsmatris
       Koncept 1       Koncept 1       Koncept 2      Koncept 2       Koncept 3      Koncept 3

EgenskaperEgenskaper Vikt Värde Summa Värde Summa Värde Summa
1 Följa Lagkrav 10 7 70 7 70 7 70
2 Erbjuda Trådlöst 10 10 100 8 80 8 80
3 Erbjuda Uppladdning 8 3 24 5 40 10 80
4 Minimera Strömförbrukning 7 6 42 4 28 8 56
5 Erbjuda Larm 4 3 12 6 24 9 36
6 MaximeraHållbarhet 3 5 15 6 18 7 21
7 Minimera Pris 2 2 4 6 12 5 10
8 Förenkla Installation 1 9 9 4 4 3 3

276 276 356

Utvärderingsmatrisen resulterade i att koncept tre var det vinnande konceptet med 356 
poäng.
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Bilaga M - Marknadsundersökning (sida 1/1)
Projektgruppen bestämde sig för att göra en undersökning om hur attraktiv vår produkt 
skulle vara på marknaden och hur mycket gemene man skulle vara villig att betala för den.

Vi frågade 31 bilister med dragkrok på bilen följande fyra frågor.

1. Hyr / kör du släpvagn ofta?
2. Upplever du att det är mycket problem med kablar som ej fungerar samt ljusen som ofta går 

sönder?
3. Skulle du se ett värde i en trådlös lösning utan kabel och bättre hållbarhet på lysena?
4. Om du själv använde en släpvagn frekvent, vad skulle du vara beredd att betala för en 

sådan lösning?

Resultat:

Fråga 1.
  Nej - 11 Ibland - 16 Ofta - 4
Om personerna har svara nej på fråga 1 har frågeställningen avslutats då deras svar inte 
fyller någon funktion för undersökningen.

Fråga 2.
  Nej - 3 Ja - 17

Fråga 3.
  Nej - 0 Ja - 20

Fråga 4.
  100kr till 500kr  - 1
  500kr till 1 500kr  - 4
  1 500kr till 2 500kr  - 7
  2 500kr till 3 500kr  - 6
  över 3 500kr   - 2

Reflektion från projektgruppen:
Det var ett positivt resultat, gruppen har nu fått fram vad konsument är beredd att betala för 
att få en trådlös lösning som underlättar konsumentens användning.
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Bilaga N - FMEA-analys (sida 1/1)

Utförd av och deltagareUtförd av och deltagareUtförd av och deltagare DetaljnamnDetaljnamnDetaljnamnDetaljnamn DetaljnummerDetaljnummerDetaljnummerDetaljnummer
Christopher ÅbergChristopher ÅbergChristopher Åberg WTC WTC WTC 2
Peter JägevallPeter Jägevall

ProjektledareProjektledareProjektledare Datum UppföljningsdataumUppföljningsdataumUppföljningsdataum AnmärkningAnmärkningAnmärkning
5/2/09 PerfektPerfekt

Komponent/Komponent/ FelkarakteristikFelkarakteristikFelkarakteristik Nuvarande tillståndNuvarande tillståndNuvarande tillståndNuvarande tillståndNuvarande tillstånd An-An- Ut- Efter åtgärdEfter åtgärdEfter åtgärdEfter åtgärd
Nroperation/FunktionFunktion Risk-Risk- Rekommenderadesva- förtFelsAllvUpptRisk-

huvud- FelmöjlighetFeleffekt Felorsak Kontroll
F
el
s

All
v

Up
pt tal åtgärder rig taltal

funktionfunktion

1 A och B
Sända 
styrsign
aler

Lödning 
lossnar

Styrsignal 
kommer ej 
fram

Dålig 
lödning 2 7 2 28 OK

2 A och B
Sända 
styrsign
aler

Mjukvara
n 
kollapsar

Styrsignal 
kommer ej 
fram

Felprogr
ammera
d

1 7 2 14 OK

3 A och B
Sända 
styrsign
aler

Kretskort 
går 
sönder

Styrsignal 
kommer ej 
fram

Skada i 
transport
, 
installati
on eller 
tillverkni
ng

2 7 2 28 OK

4 A och B
Sända 
styrsign
aler

Kabelhav
eri

Styrsignal 
kommer ej 
fram

Skada i 
transport
, 
installati
on eller 
tillverkni
ng inkl. 
slitage

2 7 2 28 OK

5 B Larm

Accelero
metern 
går 
sönder

Larmet 
fungerar ej

Skada i 
transport
, 
installati
on eller 
tillverkni
ng inkl. 
slitage

1 2 9 18 OK

6 B LED-
lampor Sluta lysa Lyser ej Brinntide

n går ut 1 1 4 4 OK

7 B LED-
lampor Sluta lysa Lyser ej

Fått en 
smäll 
under 
användni
ng

2 1 2 4 OK

8 C och 
D

Armatur
en Spricker

Smuts kan 
komma in 
och 
kretskort 
skadas

Fått en 
smäll 
under 
användni
ng

2 5 3 30 OK

9 E Batterie
t

Ger ut 
dåligt 
med 
ström

Håller inte 
laddning 
länge

Förbruka
t batteri 1 5 4 20 OK

De komponenterna som igår i FMEA-analysen är;
A - Sändare
B - Mottagare
C - Bakljusarmatur
D - Sändarens armatur
E - Batteri
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Bilaga O - Gantt-schema (sida 1/1)
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Bilaga P - Kopplingsschema (sida 1/1)
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Bilaga Q - Kretskorts  sida 1 CAD (sida 1/1)
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Bilaga R - Kretskorts  sida 2 CAD (sida 1/1)
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Bilaga S - LED-lampor WRT801 (sida 1/1)
På grund av kraschad hemsida kan projektgruppen ej tillhandahålla denna information.
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Bilaga T - LED-lampor SUYT801 (sida 1/1)
På grund av kraschad hemsida kan projektgruppen ej tillhandahålla denna information.
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Bilaga U - F2M03GLA5 (sida 1/1)

Rev: b 
 

 
 
 

 
 

Low power Bluetooth! Module with antenna- F2M03GLA 
Datasheet 

 

Features 
"# Fully qualified end product with  
"# Bluetooth™ v2.0+EDR, CE and FCC 
"# Low power consumption 
"# Integrated high output antenna  
"# Transmit power up to +8dBm 
"# Range up to 350m (line of sight)  
"# Piconet and Scatternet capability,     
 support for up to 7 slaves 
"# Require only few external components 
"# Industrial temperature range -40$C to +85$C 
"# USB v2.0 compliant 
"# Extensive digital and analog I/O interface 
"# PCM interface for up to 3 simultaneous voice channels 
"# Large external memory for custom applications 
"# Support for 802.11b/g Co-Existence 
"# RoHS compliant 

Applications 
"# Industrial and domestic appliances 

"# Cable replacement 

"# Medical systems 

"# Automotive applications 

"# Stand-alone sensors 

"# Embedded systems 

"# Cordless headsets 

"# Computer peripherals  

(Mice, Keyboard, USB dongles, etc.) 

"# Handheld, laptop and desktop computers 

 

www.free2move.net 

BLUETOOTH is a trademark owned by 
Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. and licensed to Free2move 

"# Mobile phones 

 

 

 

 

General Description 
F2M03GLA is a Low power embedded 
Bluetooth™ v2.0+EDR module with built-in high 
output antenna. The module is a fully 
Bluetooth™ compliant device for data and voice 
communication. With a transmit power of up to 
+8dBm and receiver sensibility of down to  
–83dBm combined with low power consumption 
the F2M03GLA is suitable for the most 
demanding applications. Developers can easily 
implement a wireless solution into their product 
even with limited knowledge in Bluetooth™ and 
RF. The module is fully Bluetooth™ v2.0+EDR 
qualified and it is certified according to CE and 
FCC, which give fast and easy Plug-and-Go 
implementation and short time to market.  
 
The F2M03GLA comes with an on board highly 
efficient omni-directional antenna that simplifies 
the integration for a developers Bluetooth™ 
solution. The high output power combined with 
the low power consumption makes this module 
ideal for handheld applications and other battery 
powered devices. 

RoHS 
COMPLIANT 
2002/96/EC 

 
F2M03GLA can be delivered with the 
exceedingly reliable and powerful easy-to-use 
Wireless UART firmware implementing the 
Bluetooth™ Serial Port Profile (SPP). 
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Bilaga V - EC Power 4000mAh 7,4V 2S 15C LIPO 
(sida 1/1)

Specifikation:

• Dimension : 140mm x 47mm x 13mm
• Weight : ca 180g
• Continuous discharge rate: 8C (Cannot use for any rc helicopter)
• Capacity : 4000 mAh
• Voltage : 7.4 V
• Cells : 2
• Price : $14.99
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Bilaga W - Armatur (sida 1/3)
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Bilaga W - Armatur (sida 2/3)
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Bilaga W - Armatur sida (3/3)
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Bilaga X - Beräkningar (sida 1/1)

Driftstid: 

Strömkapacitet - 4 000 mAh
Antal LED - 28 st à 30 mA
 Genomsnittliga antal LED som är aktiva - 19
Övriga komponenter 30mA

Uträkning:

          4000  = 6,7 h
         20* 30

 Drifttiden blir 6,7 timmar.
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Bilaga Y - Skisser (sida 1/4)
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Bilaga Y - Skisser (sida 2/4)
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Bilaga Z - Skisser (sida 3/4)
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Bilaga Y - Skisser (sida 4/4)
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