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Sammanfattning 
Magisterexamen i Industriell design avslutas med ett 20 poängs examensarbete. Rapporten 
behandlar examensarbetet ”Formgivning av en vattentät kapsling”, som utförts vid Institutionen 
för arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. 

Uppdragsgivare var elektronikföretaget Followit AB i Skellefteå, ett modernt teknikbolag som 
arbetar med positioneringstjänster, mobil datakommunikation och datapresentation genom 
geografiska informationssystem. 

Produkten som utgör examensarbetet skall kunna gömmas i ett objekt t.ex. en bil, båt och 
datorer, så att detta kan lokaliseras vid eventuell stöld.  
Uppgiften, som tilldelades mig, var att formge en vattentät kapsling till en spårningssändare 
som både ska ge produkten en tilltalande form samt att förbereda produkten för att kunna 
serietillverkas. 
 
En del av arbetet har riktats mot själva formgivningen av kapslingen. Att ta fram en estetiskt 
tilltalande kapsling med så små dimensioner som den ingående elektroniken medger. Den 
andra delen av arbetet har inriktats på att placera alla elektronikkomponenterna inuti 
kapslingen, samt att täta de luckor som finns på kapslingen och förbereda produkten för 
produktion.   
 
Under examensarbetet har det tagits fram och utvärderats olika designförslag. Det slutliga 
resultatet bygger på uppdragsgivarens tankar och önskemål. 
Produktens design har utarbetats så att produkten kan passa in och smälta in i olika miljöer. 
Viktigt blev därför att tänka på ett anonymt intryck men att den samtidigt ämnar uttrycka 
stabilitet, enkelhet och fart. 
 
Filer och övrigt material som genererats under examensarbetet blev vid projektets slut 
underlag för en prototyptillverkning. En prototyp utifrån mitt material har tillverkats och en 
vidareutveckling av produkten har inletts av företaget. 
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Abstract 
To get a Master of Science degree in industrial design the student has to complete a D 
Extended Essay. 
The essay deals with the subject of “The development of a watertight capsule”, which is 
performed at the Department of human work sciences at Luleå University of Technology. 
 
The company, who presented the project, is Followit AB in Skellefteå, an electronic company, 
who is specialized in mobile positioning, mobile computer communication and geographic 
information systems. 
 
The product, which constitutes the project, is designed to be hidden inside a car or a boat, 
computer casings etc., making it possible to locate the object in case of theft. The assignment, 
which was given to me, was to design a watertight capsule for this tracking device.  
 
One part of the work has been directed towards the designing of the capsule. To develop an 
aesthetic appealing capsule with dimensions to fit the electronics placed inside the capsule. 
The other part of the work has been directed towards design, which involves placing of the 
electronics inside the capsule, to make the capsule watertight and to prepare for 
manufacturing.  
 
During the essay different suggestions of the form has been developed and evaluated. The 
final design is based on the company’s ideas and requests.  
 
The design of the product has been worked out so the product can fit in different 
environments. Therefore it became important to give the product an anonymous look and still 
express stability, simplicity and speed. 
 
The files that have been generated under this thesis became, at the end of the project, the basis 
for the development of a prototype. This prototype has been manufactured and the company 
has initialized an ongoing development process for the product.    
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Lista över förkortningar 
 
GSM =  Global System for Mobile communications 
GPS =   Global Positioning Systems 
GIS =  Geographic Information Systems 
DF =  Direction Finder 
RDF =  Radio Direction Finder 
ADF =  Automatic Direction Finder 
MCU =  Micro Computer Unit 
SMS =  Short Message Service 
CGI =   Cell Global Identity 
MCC =  Mobile Country Code 
MNC =  Mobile Network Code 
LAC =  Location Area Code 
CI =  Cell Identity 
LA =  Location Area 
MLS =  Mobile Location System 
SS =  Switching System 
BSS =  Base Station System 
MSC =   Mobile services Switching Center 
GMSC =  Gateway MSC 
HRL =  Home Location Register 
VRL =  Visitor Location Register 
AUC =  AUthentication Center 
EIR =   Equipment Registry Center 
BSC =  Base Station Controller 
BTS =  Base Transceiver Station 
MIN =  Mobile Intelligent Network 
gsmSCF =  GSM Service Control Function 
SS7 =  Signalling System 7 
MAP =  Mobile Application Part 
ATI =  Any Time Interrogation 
LC =  Location Client 
PSI =  Provide Subscriber Information 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Magisterexamen i Industriell design, vid Luleå tekniska universitet – LTU, avslutas med ett 
tjugo poängs examensarbete. Projektet utfördes under 24 veckor med start i februari, 2004. 
 
Projektet har genomförts på uppdrag av företaget Followit AB i Skellefteå. Followit AB, 
kommer fortsättningsvis att benämnas Followit, är ett modernt teknikbolag som arbetar med 
positioneringstjänster, mobil datakommunikation och datapresentation genom geografiska 
informationssystem. Företaget är litet med endast 8 anställda, och har sitt huvudkontor i 
Skellefteå. 
 
Idén till företaget uppkom genom att vidareutveckla ett positioneringssystem. I november 
1999 försvann en av initiativtagarens hundar under en jakttur och efter en omfattande sökning 
med hjälp av bil återfanns hunden. Vid detta tillfälle användes en traditionell hundpejl, som 
förvisso har sina fördelar, men som är begränsad av sin räckvidd.  
I samband med detta väcktes tanken på att ta fram en hundpejl som kan ge exakt besked om 
var hunden befinner sig. Med kunskaper om hur ett sådant system skulle se ut och innehålla 
formades en ny hundpejl i form av ett hundhalsband. Detta gjorde det möjligt att samla in 
information om hundens position med hjälp av GPS, distribuera data med hjälp av GSM och 
sedan redovisa data på Internet genom geografiska informationssystem, GIS. 
Efter en publikation i en tidning får ett investeringsbolag möjligheten att utveckla systemet 
även för andra tillämpningsområden. Kontakter togs vilket möjliggjorde en affärsmässig 
satsning och utveckling av systemet. 
Idag är det teknikbolaget Followit som står för systemet. Företaget registrerades under 
sommaren 2000 och ägs i huvudsak av Elander Invest AB. Företagets affärsidé är: 
 
 Att kombinera de fyra teknologierna GPS, GSM, GIS och Internet, för att öka 
 möjligheterna till kontroll, säkerhet, information och analys genom ett unikt 
 egenutvecklat system.     
 
Med hänsyn till sitt tillämpningsområde fick systemet namnet Mobile Retrieval System, 
MRS. 
 
Detta system har sedan banat väg för det projekt som tilldelades mig. 
Projektet går ut på att formge en vattentät kapsling till en spårningssändare. Eftersom en 
prototyp skall tas fram vid projektets slut, inriktas arbetet på kapslingens konstruktion, 
produktion och att den skall vara enkel att montera. 
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1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att med hjälp av de kunskaper som förvärvats under 
magisterutbildningen i Industriell design, ge produkten en tilltalande form samt att förbereda 
produkten för serietillverkning. 
 
Syftet med examensarbetet för min egen del är att utvecklas och införskaffa erfarenheter inför 
framtida uppdrag, samt att sätta redan förvärvade kunskaper på prov. 
 
1.3 Projektplanering 
Examensarbetet skall genomföras från februari 2004 och sträcka sig fram till juli samma år. 
Det delas upp i ett huvudprojekt, samt i sex delprojekt. Huvudprojektet behandlar 
spårningssändarens ytterhölje, d.v.s. kapslingen, beträffande design och tillverkning, och 
delprojekten behandlar de anpassningar som gjorts för att kunna integrera de olika 
elektroniska komponenterna. 
 
1.4 Mål 
Målet är att vid examensarbetes slut ta fram ett underlag för prototyptillverkning. Kapslingen 
skall tilltala användaren vad beträffar både funktion och ge ett fördelaktigt visuellt intryck. 
Den ska även vara anpassad för tillverkaren vad gäller produktion och montering.  
 
1.5 Avgränsningar 
I examensarbetet skall inga formverktyg till formsprutning av produkten tas fram. Detaljerade 
ritningar och hållfasthetsberäkningar kommer inte att genomföras då det inte anses finnas 
någon risk för deformationer. En prototyp kommer att tillverkas och det underlag som lämnas 
till denna är de filer som genererats under examensarbetet. 
 
1.6 Hjälpmedel 
För att genomföra detta examensarbete har i huvudsak tre olika hjälpmedel använts, Internet 
Alias autostudio och I-DEAS.  
 

1.6.1 Internet 
Informationen som legat till grund för faktainsamlingen samt den information som hittats om 
liknande produkter och tekniker har hämtats från Internet.   
Produkten som utgör examensarbetet och den teknik som används i denna är relativt ny på 
marknaden och dokumentation inom detta område har varit svår att hitta.  
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1.6.2 Alias autostudio 
Alias autostudio är ett ytmodellerinsprogram som lämpar sig speciellt bra för att jobba med 
former på olika objekt. Då programmet saknar dimensioner ökar svårigheten att skapa en väl 
dimensionerad modell.  
Programmet har varit till stor hjälp under framtagningen av formförslagen samt i arbetet med 
den slutliga formen. Det har använts som ett skissverktyg då det är mycket lätt att göra 
ändringar i modellerna. För vidare arbete med den slutliga modellen har den exporterats till  
I-DEAS.  
Alias autostudio har uteslutande används till slutpresentationen av examensarbetet. 
 

1.6.3 I-DEAS 
I-DEAS är solidmodelleringsprogram som ger användaren möjligheten att skapa en modell 
med exakt de dimensioner som önskas. Då programmet skapar en solid av modellen kan man 
på ett enkelt sätt göra diverse beräkningar på modellen samt kontrollera volymen etc. 
Valet att vidareutveckla modellen i I-DEAS föll sig naturligt då dimensionerna var av mycket 
stor vikt. Allt konstruktionsarbete, d.v.s. den största delen av arbetet, har genomförts i 
programmet.  
Upplägget av arbetsgången i detta examensarbete har till stor del baserats på möjligheten att 
kunna arbeta i två kompletterande program samtidigt. Detta var något som visade sig skapa 
många lösningar på problem och har i det stora hela fungerat bra.   
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2 Teori 
För att kunna definiera och söka lösningar på de problem som framkommit under 
examensarbetet har hjälpmedel använts i form av teorier och metoder. Dessa är hämtade ur 
kompendiet produktutformning. (Hamrin, 1993). 
 
2.1 Informationsinsamling 
”Den information som finns tillgänglig när man vill starta ett arbetsprojekt är ofta otillräcklig. 
Dessvärre händer det allt för ofta att även mycket stora projekt startas på helt otillräckligt 
underlag. Gäller det till exempel produktutveckling kan lusten att skapa något nytt och bättre 
vara så stark att man i sin iver går direkt på idéskapandet. I bästa fall upptäcks och tillgodoses 
behovet av mer fakta efter en tid, vilket medför omarbete och ändringar med åtföljande 
kostnader. I andra fall kan det efter ett betydande arbete bli totalstopp och omstart från nya 
utgångspunkter men i sämsta fall ett fullständigt genomförande av en idémässigt fin produkt 
som till exempel ”bara” har det felet att den saknar marknad.” (Hamrin, 1993). 
 

2.1.1 Allmän information om problemet 
Den allmänna informationen får man oftast då man för första gången tar del av problemet. 
Här skapas en bild av hur problemet uppkommit och i vilka situationer problemet existerar. 
Här bedöms om något kan tillföras eller utvecklas för att eliminera problemet. Den allmänna 
informationen kan ofta förmedlas direkt från uppdragsgivaren. 
 

2.1.2 Brukar- och användarinformation 
Här undersöks vem eller vilka som berörs av problemet och i vilken omfattning detta sker. 
Denna del är väldigt viktig för att vid projektets slut nå fram till rätt målgrupp. 
 

2.1.3 Marknadsinformation 
Med hjälp av marknadsinformation undersöks om det finns liknande produkter på marknaden. 
Om det finns detta bör man söka svar på följande frågor: 
 

• Vilka är de? 
• Hur fungerar de? 
• Vad kostar de? 

 

2.1.4 Produktionsinformation 
Denna kategori nämns inte i kompendiet Produktutformning, men är viktig för att fastställa 
konstruktionen av produkten. I detta examensarbete är det formsprutning som kommer att 
användas som produktionsmetod och produkten måste anpassas för detta. 
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2.2 Problembestämning 
Arbetet i ett projekt baseras på ett eller flera problem. Problemen måste definieras för att 
arbetet skall leda fram till det mål som är önskat. Problemet skall fastställas vid projektets 
start och granskas ihop med uppdragsgivaren för att klara upp eventuella missförstånd så att 
projektet inte leds i fel riktning. Det gäller dock att inte upprätta onödiga begränsningar av 
lösningsmöjligheter i detta skede. I detta examensarbete har frågemetoden använts. När denna 
färdigställts kan problemet formuleras och ytterligare avgränsas för att fastställa 
omfattningen. 
 

2.2.1 Frågemetoden 
Metoden innebär att genom att besvara ett antal frågeställningar tvinga fram fakta och 
relevanta synpunkter som kan bilda ett underlag för den slutliga beskrivningen av 
problemställningen. Svaren ska baseras på ett faktabetonat, objektivt och tillförlitligt 
underlag. Vaga svar är i stort sätt värdelösa. Exempel på lämpliga frågeställningar är: 
 

1. Vad är problemet? Varför existerar problemet? 
2. Var finns problemet? Varför finns det där? 
3. När finns problemet? Varför finns det just då? 
4. Vem berörs av eller är inblandade i problemet? Varför är dessa inblandade eller 

berörda? 
5. Hur vanligt är problemet? Varför är det av denna omfattning? 
6. Vilka beståndsdelar finns i problemet och hur hänger de ihop? Varför finns dessa 

delproblem? Varför är deras samband sådant?  

2.2.2 Problemformulering 
Att formulera problemet innebär att man klargör vad som egentligen är problemet. Problemet 
bör formuleras kort och koncist. Dessutom ska problemformuleringen inte hämma och 
begränsa den kreativa friheten. 
 

2.2.3 Problemavgränsning 
Genom att fastställa problemets omfattning, processgränser, omgivning och brukare kan 
problemet avgränsas och ytterligare stramas till för att undvika onödiga utsvävningar under 
projektets gång. 
 
2.3 Problemundersökning 
I kapitlet problemundersökning kommer en områdesuppdelning att redovisas. Denna utförs 
för att skapa ordning och struktur i vidare arbete. 
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2.3.1 Områdesuppdelning 
Denna metod bygger på att men delar upp problemet utifrån tre områden: 
 

• Process 
• Omgivning 
• Människa – brukare 

 
Metoden kan användas helt eller delvis för såväl kända som nya problemområden. Avsikten 
med denna metod är att hitta en lösningsneutral och noggrann uppdelning av det som 
behandlas. 
 
2.4 Formbestämning 
Formbestämning innefattar ett stort antal moment, allt från att söka problemlösning till att 
sedan bedöma och välja en slutlig lösning. För att på ett kreativt sätt komma fram till en 
lösning på problemet nyttjades metoden Osborns idésporrar. 
 

2.4.1 Osborns idésporrar 
Alex F Osborn har utarbetat och formulerat ett antal allmängiltiga frågor som kan användas 
på det redan framtagna materialet, se bilaga 3. 
 

• Förstora? 
• Förminska? 
• Ersätta? 
• Omplacera? 
• Göra tvärtom? 
• Kombinera? 
• Andra användningar? 
• Bearbeta? 
• Modifiera? 
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3 Metod för designprojekt 
 
3.1  Informationsinsamling för designprojekt 
En informationsinsamling före projektets start innefattade allmän information, 
användarinformation, information om produktens funktionsområde med andra ord GSM-
positionering, produktionsinformation samt marknadsinformation. 
 

3.1.1  Allmän information om problemet 
Det är marknaden som till stor del ligger bakom att Followit startat en satsning på att ta fram 
sin nya produkt, Followit Asset Tracker. Det finns en efterfrågan inom branschen efter allt 
mer mobila spårningssändare. Till skillnad från Followits tidigare produkter vill man nu ta 
fram en enklare variant genom att frångå GPS-tekniken, samt att få den att fungera under en 
längre tid med hjälp av ett batteri med lång hållbarhet. 
Någon marknadsundersökning har inte genomförts. Att behovet av en mobil spårningsenhet 
finns har redan konstaterats genom efterfrågan från Followits egna kunder.  
 

3.1.2 Användarinformation 
Followit Asset Tracker (FAT) består av två skilda delar. En sändare och en mottagare. 
Produktens användningsområde är omfattande men den huvudsakliga målgruppen är personer 
som vill kunna återfinna materiella ting. Tanken är att den skall ge en möjlighet att spåra 
något av värde för användaren. Man placerar sändaren dolt i objektet och kan sedan pejla in 
med GSM-positionering (kapitel 3.1.3). Olika exempel på användningsområden kan för 
Followit Asset Tracker vara: 
 
• Datorer 
• Värdeväskor 
• Projektorer 
• Entreprenadfordon 
• Bilar 
• Båtar 
 
3.1.2.1  Funktion 
I Followit Asset Tracker finner man en GSM-modul (Global System for Mobile 
communication), en DF-modul (Direction Finder) samt en MCU (Micro Computer Unit) 
 
Batteriet i Followit Asset Tracker har lång hållbarhet och räcker i ca ett år. Den långa 
livslängden är ett måste då GSM-modulen måste vara aktiverad hela tiden för att positionering 
skall vara möjlig. För att spara på batteriet ligger GSM-sändaren i ett slags standby läge, och 
aktiveras automatiskt med jämna tidsintervall. Under sin aktiva tid kontrolleras om SMS 
(Short Messsage Service) mottagits. Om ett SMS har mottagits och det anges att en position 
hos sändaren önskas, skickas det iväg en signal från sändaren och positionering blir möjlig. 
 
GSM-modulen gör det möjligt att både skicka och ta emot SMS. Genom att använda sig  
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av GSM-positionering kan man pejla in ett visst område där sändaren befinner sig.  
Positioneringen går till så att systemet tar reda på vilken basstation som GSM-modulen för 
tillfället har bäst kontakt med, samt att avståndet mäts från basstationen till modulen. 
Informationen i form av longitud och latitud, skickas sedan vidare till GSM-operatörens 
dataserver som på några sekunder beräknar positionen och hämtar aktuell kartbild. Positionen 
anges som en ring på kartan. Storleken och formen på detta område beror på hur GSM-nätet 
ser ut i just detta område, bl.a. på hur tätt basstationerna står. 
 
Då denna typ av positionering inte är exakt, finns i FAT en DF-modul. Vid aktivering, sänder 
den ut en kodad signal. När området fastställts med hjälp av GSM-positionering kan en person 
manuellt, pejla in signalen från DF-modulen med hjälp av en anpassad mottagare. Den 
fungerar så att ju närmare personen som pejlar kommer sitt mål desto starkare signal 
registreras av mottagaren. På detta sätt kan man hitta föremålet med några centimeters 
noggrannhet. 
 

3.1.3 GSM-positionering 
För att förstå mer ingående hur positionering går till kan det vara bra att känna till hur Global 
System for Mobile communications- GSM fungerar. GSM presenterades på marknaden 1991 
och har idag blivit ett av de ledande digitala mobila systemen.  
I slutet av april 2001 var det 502 miljoner som använde sig av GSM. Denna höga siffra gav 
GSM platsen överst på prispallen gällande antal användare. GSM har störst utbredning i 
Europa och Asien.  
 
3.1.3.1  Geografisk struktur av ett GSM-nätverk 
Ett GSM nätverk har en specifik hierarkistisk struktur. Denna struktur är mycket viktig för att 
kunna leda inkommande samtal till rätt mottagare. Strukturen består av en cell, location area, 
MSC service area, PLMN service area, och en GSM service area. 
Den minsta enheten är cellen. Storleken på denna är den area som utgörs av täckningen från 
en sändare. Cellens storlek beror av sändarens kraftnivå, vinkel och antal hinder i vägen. 
Storleken kan variera mellan 100 m upp till 35 km. En cell kan vara både triangulär och 
cirkulär. Cellen kan identifieras genom sin Cell Global Identity- CGI. Det är denna identitet 
som används vid positionering. 
CGI kan i sin tur delas upp i fyra olika delar: MCC, MNC, LAC och CI.  
 
MCC = Mobile Country Code. Identifierar i vilket land användaren är registrerad. 
MNC = Mobile Network Code. Skiljer mellan de olika nätverken i ett land. 
LAC = Location Area Code. Specificerar det berörda området. 
CI = Cell Identity 
 
CGI:n lagras i ett decimalsystem i GSM-nätverket. När informationen i CGI:n ändras till ett 
decimalsystem av ett lokaliseringssystem kan den översättas till koordinater. Detta sker med 
hjälp av en databas som identifierar celler och erbjuds av operatören.  
 
 
 
 
 

13



 
___________________________________________________________________________ 
 
Tabell 1  Databas över cell id. Databasen används utanför GSM-nätverket för att 

konvertera från CGI till koordinater. 
 
MCC MNC LAC CI Beskrivning Latitud Longitud

240 5 61443 55707 Kista 59,40xxxxxx 17,94xxxxxx

240 7 61462 37130 Örnsköldsvik 63,28xxxxxx 18,69xxxxxx

240 7 61462 38203 Luleå 65,66xxxxxx 22,05xxxxxx

 
CGI har en del likheter med strukturdelarna nedan: 
 
Location Area, LA är en grupp av celler. En mottagares LA lagras i en VLR. En VLR är en 
databas med delvis förbindelse till Service logic i GSM- nätverket, se kapitel 3.1.3.2. 
När en aktiv mobiltelefon korsar gränsen in i en ny LA blir VLR uppdaterad. Med aktiv 
menas här att den är påslagen men inte för tillfället används till ett samtal. När en 
mobiltelefon mottar ett samtal söker systemet igenom den aktuella LA för att finna cellen. En 
mobiltelefon väljer den cell som har den bästa radiosändningen. 
 
MSC Service Area, är alla LA:s som sköts av en MSC. En MSC som hör till en mobiltelefon 
lagras i en så kallad HLR, (HLR är ganska lik en VLR, se kapitel 3.1.3.2.) och används då 
systemet dirigerar samtal. 
 
PLMN Service Area, A Public Land Mobile Network, är en operatörs totala area. Det finns 
alltså lika många PLMN Service Area:s som det finns operatörer. 
 
GSM Service Area, är hela den geografiska area av GSM-nätverket. Arean övar hela tiden 
proportionellt med ökande antal länder som använder sig av GSM-nätverk. 
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Figur 1  Förhållandet mellan de olika komponenternas struktur 
 
3.1.3.2 Komponenter och begrepp i ett GSM-nätverk 
Syftet med det här kapitlet är att visa och enkelt förklara baskomponenterna i ett GSM-
nätverk. Många av noderna påverkas när kompletterande mjukvara för positionering 
installeras.  
Ett exempel är när en HLR och en VLR, som beskrivs nedan, lagrar cell id. från cellen som 
telefonen befann sig i sist den var aktiv. Ett Mobile Location System, MLS, beräknar en 
ungefärlig position baserad på vetskapen om cellens struktur och basstationerna. Ett MLS 
måste också ofta kunna forcera en mobiltelefon till ett aktivt läge. Det är först när mobilen blir 
aktiv som informationen i nätverket om var den telefonen befinner sig kan uppdateras. 
 
GSM-nätverket är indelat i två system. Det ena systemet, Switching System, SS ansvarar för 
att behandla samtals- och abonnentrelaterade funktioner. Den andra delen av systemet är vad 
som brukar kallas för Base Station System, BSS. BSS sköter om alla radiorelaterade 
funktioner. 
De två systemen är uppbyggda av en mängd olika komponenter. 
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Figur 2 Olika tillverkare och operatörer har olika genomförande av GSM- 
 nätverket. Här visas endast basstrukturen av ett GSM-nätverk. 
 
Mobile services Switching Center, MSC utför omkopplingen för telefonin. Samtal från 
andra telefoni- och datasystem kontrolleras också här. MCS är uppkopplad mot allmänna 
datanätverk, privata nätverk och andra mobila nätverk. 
 
Gateway MSC, GMSC är ett interface för GSM mot andra nätverk. Den gör det möjligt för 
MSC:n att läsa från andra nätverks HLR, och gör det därför möjligt att dirigera ett samtal till 
en mobiltelefon. Andra nätverk passerar alltid genom denna gateway när de kopplar upp sig 
till GSM-nätverket. 
 
Home Location Register, HLR är en databas som lagrar och hanterar abonnenterna för en 
operatör. En operatörs abonnenter finns permanent lagrade här tills abonnemanget avslutas 
eller sägs upp. Den abonnentinformation som finns lagrad innefattar identitet, tjänster, samt 
platsen för den sista aktiverade cellen, cell-id. 
 
Visitor Location Register, VLR kan ses som en distribuerad HLR. Den har en kopia av 
abonnentinformationen (cell-id etc.) från HRL. Den kan även verkställa olika kommandon. 
Den stora skillnaden mellan de två är att en VLR också lagrar abonnentinformation som 
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tillhör andra nätverk. Det är nödvändigt p.g.a. att aktiva (påslagna) mobiltelefoner flyttas runt 
mellan olika nätverk. En VLR är alltid ihopkopplad med en MSC och inte som en enskild 
enhet.  
 
Två komponenter som inte påverkas av MLS är Authentication Center, AUC och 
Equipment Registry Center, EIR. 
 
Base Station Controller, BSC hanterar alla radiorelaterade funktioner hos ett GSM-nätverk. 
En BSC kan kontrollera många Base Transceiver Station, BTS. Det är här som 
mobiltelefonen gränsar GSM-nätverket via radio.  
 
Mobile Intelligent Network, MIN tillhandahåller konstruktion för att kunna introducera nya 
tjänster genom närverket. Detta kan t.ex. vara ett positioneringssystem. MIN-konceptet har 
många fördelar. Det gör det möjligt att snabbare ta fram allt mer attraktiva tjänster och kan 
även separera tjänsterna från andra noder i GSM-nätverket.  
 
GSM Service Control Function, gsmSCF är en del av MIN. Funktionerna här kan variera 
lite mellan olika modeller men ett exempel kan vara att tolkning och lagring. 
 
Kommunikationen mellan nätverkets komponenter sköts med SS7/MAP protokoll. SS7, 
Signalling System 7 sköter om telefonsamtalen i nätverket. MAP, Mobile Application Part 
låter applikationerna interagera med t.ex. HLR. MAP-operationerna är en del av SS7. Det 
finns ett mycket stort antal SS7/MAP-operationer tillgängliga.  
 
3.1.3.3 Exempel på geografisk positionering i ett GSM-nätverk 
Frågan är hur ett positioneringssystem kan interagera med de ingående noderna i ett GSM-
system, som beskrevs i kapitel 3.1.3.2.  
Målet för ett MLS är att läsa av cellens id från databasen i VLR. Som nämnts tidigare kan 
cellens id konverteras till en geografisk position.   
Grundtanken, med utgångspunkt från GSM, är att MLS agerar som en vanlig nod i GSM-
nätverket. Till exempel när en MLS skickar en förfrågan till en MSC/VLR, så accepteras 
kommandot av MSC/VLR Eftersom det accepterar MLS som en nod i nätverket. I det här 
fallet tror vår MSC att samtalet kommer från HLR istället. 
 
När en abonnent dirigeras in i en ny MCS Service Area, skickar VLR en förfrågan till 
abonnentens hemma HLR om information. Informationen lagras i en ny Service Area:s VLR 
och det nya närverket har nu all information som krävs för att förbereda ett nytt samtal. Med 
detta menas att positionssystemet måste läsa av VLR för att kunna avgöra i vilken cell 
mobilen befinner sig. Det är också viktigt att känna till att olika tillverkare har olika 
utföranden på sina GSM-system. En tillverkares (NOKIA) GSM-system kan endast spara 
information i sin VLR om mobiltelefonen är i ett aktivt läge. Den här typen av nätverk gör att 
positionering blir något svårare. En annan tillverkares (ERICSSON) GSM-system lagrar alltid 
den senaste informationen om positionen i sitt VLR. Det blir därför möjligt att se hur gammal 
informationen är. 
 
Any Time Interrogation, ATI baserad positionering då mobilen är aktiv under samtal är en 
av många operationer som behövs för GSM-positionering i MLS. Det händer att MLS måste 
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skicka många operationer för att hitta rätt fall. Variationen av fall beror på konfigurationen av 
ett nätverk, om mobilen är aktiv i ett samtal eller bara påslagen och även på tillverkaren av 
nätverkets komponenter. 

 
Figur 3  Fallet som beskrivs ger en korrekt bild av huruvida mobilen som skall 
 positionerar är aktiv och i samma MSC Service Area som användaren. 
 
Användaren skickar ett SMS för att hitta en annan person. MLS tar inte emot förfrågan direkt 
från användaren, utan MLS mottar istället en positionsförfrågan via en Location Client, LC. 
I det här fallet är LC en mittstation som fungerar som en länk mellan mobiltelefonen och ett 
MLS. 
Om användaren auktoriseras till MLS används ATI. MLS skickar ATI-operationen vidare till 
HLR. HLR mottar då det telefonnummer hos den telefon som skall positioneras.  
Databasen, HRL, använder operationen Provide Subscriber Information, PSI för att få svar 
på vilken CGI som var lagrad i VLR. 
Ett meddelande om cellens id skickas tillbaka via ATI och PSI. Baserat på hur lång tidsperiod 
som skiljer mellan skickad och mottagen information, beslutar MLS att informationen om den  
mottagna positionen är tillräckligt uppdaterad och tar därför ut koordinaterna för positionen. 
Om tidsperioden mellan skickad och mottagen information är för lång, måste ytterligare 
operationer utföras för att hitta rätt cell. Hur lång den tidsperioden är måste bestämmas av det 
användningsområde som använder sig av MLS. 
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MLS använder operatörens geografiska data (databas för cellens id) om basstationerna för att 
kunna konvertera cell-id till longitud och latitud. Den uppskattade positionen skickas tillbaka 
till LC, och därifrån går informationen slutligen vidare till användaren.  
 
 
3.1.3.4 Direction Finder, DF 
Man brukar skilja DF, RDF och ADF, där RDF och ADF är två olika typer av DF, direction 
finding. RDF står för Radio Direction Finding och ADF står för Automatic Direction Finding. 
Den process vi skall inrikta oss på här är RDF. 
Radio Direction Finding, RDF är en process för att elektroniskt bestämma riktningen av en 
källa av typen radiosändare. Genom att använda sig av en DF-processor, radiomottagare och 
ett antenn arrangemang, blir det möjligt att bestämma den relativa riktningen hos en utsänd 
signalkälla med en förutbestämd noggrannhetsgrad.  
Denna noggrannhetsgrad kan variera från 3 grader till så mycket som 15 grader eller mer 
beroende på faktorer som systemets placering, signalkällans placering, sändareffekt och olika 
reflexer från flera strålkällor.  
En Direction Finder kan både vara en stationär enhet och ett mobilt system. 
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3.1.4 Produktionsinformation 
Den metod som företaget anser är lämpligast för tillverkning är formsprutning. Detta för att 
materialet är en polymer samt att tillverkningsserierna blir stora. Nedan följer en kort 
beskrivning av metoden. 
 
3.1.4.1 Formsprutning 
Formsprutning är en snabb metod som används nästan uteslutande där man behöver stora 
serier, eftersom formverktygen blir förhållandevis dyra. Principen är att man under högt tryck 
(<200 MPa) sprutar in en rätt tempererad plastmassa i formverktyget där plastmassan kyls och 
detaljen stöts ut. Figuren nedan visar hur en formsprutningscykel går till.  
 

   
 
Figur 4  Formsprutningscykel 
 
En formsprutningsanläggning kan delas upp i två delar: 
• Insprutningsdelen 
• Formdelen 
 
Insprutningsdelen består av en skruv som genom att utsätta polymeren för ett friktionsarbete 
får den att smälta. För att underhålla smältan är skruven utrustad med värmare. Dessa skall 
även smälta det material som finns i skruven vid uppstart. Skruven skapar alltså både tryck 
och värme. Trycket ökar successivt mot slutet allt eftersom kanalens omkrets minskar. För att 
få en snabb verktygsutfyllnad sitter det ett munstycke i slutet på skruven som kan öppnas och 
stängas. Genom att stänga denna kan rätt mängd av plastsatsen laddas i skruven innan formen 
skall fyllas. 
Genom att öppna munstycket och skjuta fram skruven fylls formen med smält polymer. 
Insprutningsmunstycket är oftast uppvärmt för att underlätta överföringen till formen och 
finns i ett antal olika utföranden. 
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En typisk formsprutaningsprocess illustreras nedan i figur 5 
 

 
Figur 5  Formsprutningprocessen 
   
  A.  Ifyllningstratt  
  B.  Drivmotor för skruven 
  C.  Skruv 
  D.  Elektriska element 
  E.  Munstycke 
  F.  Form (sluten) 
  G.  Hydraulisk cylinder 
  H.  Tryckmätare 
  I.  Regulatorer för skruven 
  K.  Rörelse i horisontalled  
 
3.1.4.2 Dubbelsprutning 
Dubbelsprutning används för att tillverka kombinationer av styva plaster och termoelaster, 
och kan t.ex. användas till tätningslister. Det finns ett antal olika tekniker vid dubbelsprutning. 
Grundprincipen är densamma i samtliga, först sprutas själva plastdetaljen. När denna kylts ner 
och stelnat flyttas och eventuellt roterar formverktyget till en spruta med det nya materialet. 
Skottet med det nya materialet fyller ett nytt formrum och den dubbelsprutade detaljen kyls 
och stöts ut. 
Den största svårigheten vid dubbelsprutning är att uppnå tillräcklig bindning mellan de två 
skotten. Viktigt är att designa så att det andra skottet stelnar så att det låser fast mekaniskt runt 
det första skottet. 
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3.1.5 Marknadsinformation 
Followit AB har inom sitt verksamhetsområde i Sverige två konkurrerande företag. Vissa 
variationer inom teknik och användningsområde finns men syftet med de olika företagens 
produkter är detsamma.  
Inom branschen förekommer en hel del sekretessbelagd information, vilket försvårar 
jämförelsen mellan de olika företagen. För att ge alla företag samma förutsättningar har den 
jämförande produktinformationen hämtats från företagens hemsidor på Internet. På önskan av 
Followit AB har företagets konkurrenter inte kontaktats.  
Företagens produkter har jämförts med avseende på: 
 
• Funktion 
• Installation 
• Användningsområde 
• Hur fort får användaren veta var fordonet/personen är? 
• Storlek och vikt 
• Pris 
• Försäkring 
 
För att ge en verklig bild föll valet på att jämföra de befintliga produkterna, då det är okänt 
vad som pågår bakom företagens lykta dörrar.  
Nedan följer en kort redovisning om samtliga tre företag: Guard Systems AB, Satsafe 
Security AB och Followit AB, samt en slutsummering.  
 
3.1.5.1 Guard Systems AB 
Guard Systems AB, kommer nedan att benämnas Guard Systems, är ett företag med 
kompetens inom spårning av stulna objekt. Företaget startades i Norge 1992, i Sverige1998 
och Danmark 2001. Den spårningsteknik som företaget introducerat på marknaden, baseras på 
radio- och datateknik, kallar de för TrackGuard och aktuell produkt har fått namnet 
TrackGuard 501.  
 
TrackGuard 501 
 
Funktion 
TrackGuard spårsändare installeras helt dold i det objekt man vill skydda. Om objektet stjäls 
fjärraktiveras sändaren. Med hjälp av radiosignaler kan Guard Systems söktjänst lokalisera 
objektet med centimeters noggrannhet. 
Tekniken bygger på positioneringsbaserade tjänster och företaget använder antenner, flyg, bil 
och båt i sin sökning. Efter att Guard Systems lokaliserat objektet kallas polisen in för tillslag. 
 
Installation 
Ingen uppgift! 
 

22



 
___________________________________________________________________________ 
 
Användningsområde 
Används för spårning av mobila objekt. Exempel på dessa kan vara: 
 
• Bilar 
• Båtar 
• Motorcyklar 
• Entreprenadmaskiner 
• Bygganläggningar 
• Värdetransporter 
• Antikviteter 
• IT/Mediaprodukter 
 
Hur fort får användaren veta var fordonet/personen etc. är? 
Ingen uppgift! 
 
Storlek och vikt 
Ingen exakt storlek eller vikt, men enligt uppgift ungefär samma storlek och vikt som en 
mindre mobiltelefon. Under arbetes gång har en TrackGuard varit tillgänglig och har mätts till 
ca 110x40x20 mm. Måtten är ungefärliga. Vikten uppskattas till 100-150 g. 
 
Pris  
Till TrackGuard skall alltid ett avtal knytas. Guard Systems har valt att kalla dessa avtal för 
Grönt avtal respektive Gult avtal. Vilket avtal som tecknas beror på vilket objekt som skall 
säkras. Dessa avtal gäller i ett år i taget och förnyas automatiskt. 
Det gröna avtalet gäller för personbilar och båtar och det Gula avtalet gäller för 
entreprenadfordon, byggmaskiner, lastbilar, mc, snöskoter mm. 
 
 Grönt avtal Gult avtal 
TrackGuard 501 2400 2400
Avtal 1 år 2000 3000
Summa 4400 5400

 
Tabell 2  Priser för TrackGuard i svenska kronor 
   
Varje år måste batteriet bytas för att tjänsten skall gälla (ca 300:-/st). Guard 
Systems meddelar när det är dags att byta batteriet. 
 
Försäkringar 
En rad försäkringsbolag ger vissa fördelar vid montering av TrackGuard Spårsändare.  
Vad gäller bilar så är det vanligt att försäkringsbolagen ger självriskeliminering vid stöld av 
helt objekt och giltigt avtal. Detta gäller i många fall även för båtar, motorcyklar, lastbilar, 
entreprenadfordon och snöskotrar. Andra alternativ som erbjuds är självriskreducering och i 
enstaka fall rabatt på premien (gäller bara båtar). 
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3.1.5.2 Satsafe Security AB  
Satsafe Security AB, kommer här nedan att benämnas Satsafe, arbetar som applikations- och 
systemutvecklare. Företaget erbjuder lösningar för mobila positionsbaserade tjänster och 
mobil datakommunikation. Satsafe verkar idag i Sverige, Norge, Estland, Litauen och 
Nederländerna.   
Av företagets produkter är det två som är aktuella i den här analysen. Det ena är deras person- 
och trygghetslarm och det andra deras fordonslarm.  
 
Person- och trygghetslarmet, Satsafe Personal Position Alarm  
 
Funktion 
Personlarmet bygger på den senaste GPS/GSM-tekniken och har bara tre 
knappar för att underlätta användningen. Med detta personlarm kan 
användaren dels kommunicera med en förutbestämd mottagare, dels kalla på 
hjälp genom att använda den avsedda larmknappen. Larmknappen fungerar 
även när larmenheten är avstängd. Vid aktivering av larmknappen ringer  
personlarmet automatiskt upp larmmottagaren samtidigt som användarens  
position skickas. Larmmottagaren kan då se positionen på en digital karta.   
Den nödställde och mottagaren kan tala med varandra via det telefonsamtal som automatiskt 
kopplas upp. Det finns även möjlighet att när som helst tala med användaren genom att ringa 
till personlarmet.  
Valet av vilken larmmottagare som används styrs av vilket säkerhetsbehov användaren har. 
Om användaren väljer att larmet skall gå till en anhörig väljs Statsafes webbaserade lösning. 
Larm skickas då till Internet, mobiltelefon och e-post. Utöver detta finns det möjlighet att 
dygnet runt göra positionssökningar via Internet eller mobiltelefon för att ta reda på var 
användaren av personlarmet befinner sig. 
Om användaren har krav på högsäkerhetslösningar ansluts användaren till en larmcentral. 
Larmcentralen tar hand om alla larm och agerar i enlighet med en väl utarbetad åtgärdsplan. 
Möjligheten till koppling mot både Internet och larmcentral erbjuds. 
 
Installation 
Ingen uppgift! 
 
Användningsområde 
Personlarmet är avsett att öka säkerheten för sina användare. Exempel på dessa kan vara barn, 
äldre, handikappade utsatta personer med höga krav på säkerhet. 
 
Hur fort får användaren veta var fordonet/personen etc. är? 
Ingen uppgift! 
 
Storlek och vikt 
Storlek:  129x46x30 mm 
Vikt:  140 g 
 
Pris 
Ingen uppgift! 
 
 

Figur 6 
Person och 
trygghetslarm 
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Försäkringar 
Ingen uppgift! 
 
Satsafe Fordonslarm, Satsafe Car Postion Alarm System 
 
Funktion 
Systemen arbetar med en kombination av GPS, GSM och Internet i 
en av Satsafe utvecklad systemmiljö. Med larmsystemet kan 
användaren få status på sitt fordon samt att få information om var 
fordonet befinner sig på en karta, eller via mobiltelefon. 
Vid ett larm eller då någon av sensorerna uppnått ett visst 
förinställt gränsvärde erhåller användaren ett larm via 
mobiltelefon, fax eller e-post. De sensorer som finns idag gäller 
batterispänning, temperatur, larm och larmknapp samt 
tändningsstatus. Utöver detta erhålls även latitud, longitud, 
hastighet, kurs och positionstid. Larmet kan sändas till två olika 
grupper av mottagare där varje grupp i sin tur kan bestå av tre 
mottagare. Möjligheten om att ansluta larmet till en larmcentral 
med dygnet runt  
övervakning som kan vidta åtgärder vid larm erbjuds även här.  
Larmsystemet innehåller även en ingång för billarm. 
 
Installation 
Ingen uppgift! 
 
Användningsområde 
Satsafe Fordonslarm kan delas upp i olika system för larm och positionering. Det finns paket 
för bl.a.   
 
• Personbilar 
• Lastbilar  
• Båtar 
• Anläggningsmaskiner  
 
Hur fort får användaren veta var fordonet/personen etc. är? 
Vid stöld får användaren fordonets exakta position inom ca 40 sekunder.  
 
Storlek och vikt 
Storlek: 100x65x28 mm  
Vikt: Ingen uppgift! 
 
Pris 
Ingen uppgift! 
 
 
 
 

Figur 7  Fordonslarm 
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Försäkringar 
I dagsläget kan man få självrisksreducering, precis som med vanliga billarm. 
Försäkringsbolagen har någon form av poängsättningssystem där olika stöldskyddsåtgärder 
ger olika självrisksreducering. Premiereduktioner har varit svåra att driva igenom men i vissa 
fall har det dock varit möjligt på ex. båtmarknaden. 
 
3.1.5.3 Followit AB 
Followit är ett modernt teknikbolag med kompetens inom mobil datakommunikation och 
datapresentation genom geografiska informationssystem. Followit presenterades på 
marknaden 2000 och verkar idag i Sverige men har också expanderat till Storbritannien. 
Den produkt som företaget presenterat på marknaden har givits namnet Followit Locator, och 
den kommande produkten har givits namnet Followit Asset Tracker.  
 
Followit Locator 
 
Funktion  
Produkten bygger på företagets egenutvecklade teknik, som bygger på GPS, GSM, GIS och 
Internet. Detta gör det möjligt för användaren att få objektets position som ett meddelande till 
sin mobiltelefon redovisade som geografiska koordinater. Meddelandet kan också visas som 
avstånd och riktning mellan användaren och det objekt som utrustas med en Followit-enhet. 
Användaren kan sedan genom att använda en vanlig karta hitta t.ex. sin bil. Användaren 
erbjuds också en möjlighet att använda Followits Internettjänst alternativt att installera ett 
kartprogram på sin egen dator samt att ansluta ett GSM-modem 
för kommunikation och genom detta kunna redovisa sina 
positioner direkt på en digital karta. 
 
Installation 
Vem som helst kan med grundläggande kunskaper ansluta 
enheten till ett befintligt elsystem. Företaget rekommenderar 
dock att installationen görs vid en lokal installations verkstad. 
 
Användningsområde 
Enheten kan anslutas till olika typer av inbrottslarm, 
rörelsedetektorer mm. för att hantera övervakning av 
värdeobjekt.  
Enheten innehåller ett internt batteri för användning där inte 
ström finns att tillgå. Om kravet är att Followit-enheten skall 
leverera en position dagligen så räcker batteriet teoretiskt i 14 
veckor. 
 
Enheten har en reläingång som gör det möjligt att ansluta  
systemet till ett befintligt fordonslarm. Då larmet aktiveras efter inbrott i fordonet, meddelas 
användaren med ett SMS om vad som sker. Om inbrottet lyckas och fordonet t.ex.  
bilen körs iväg kan användaren lokalisera fordonet genom att kommunicera med Followit 
enheten.  
 
 
 

Figur 8  
Followit locator 
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Enheten kan också användas som ett navigationssystem i ditt fordon. Genom att ansluta 
enheten till en handdator och installera ett valfritt program för ändamålet ges ett ekonomiskt 
alternativ jämfört med andra standardsystem som finns att köpa. 
 
Genom att skicka ett SMS till enheten kan användaren låsa positionen för sin båt. Flyttas 
båten skickas ett meddelande till användaren. 
 
Om användaren ansluter en radiomottagare och sändare till en Followit-enhet som monteras i 
ett fordon erhålls ett trådlöst personligt larm. Inom en radie på ca 200 m från fordonet kan 
användaren kalla på hjälp genom att trycka på en knapp på radiosändaren. 
Ett larmmeddelande skickas då till polis eller annan mottagare av larm som användaren valt 
att använda. Mottagaren av larmet får då fordonets exakta position och kan hitta den 
nödställde inom en 200 m radie från fordonet. Denna funktion kan passa personal som jobbar 
ute på fältet t.ex. taxichaufförer, ambulanspersonal m.fl. 
 
Övriga användningsområden för övervakning kan vara: 
 
• Privata bilar  
• Leasingbilar 
• Hyrbilar  
• Ambulanser 
• Polisfordon 
• Servicebilar 
• Husbilar 
• Husvagnar 
• Båtar 
• Lastbilar 
 
Hur fort får användaren veta var fordonet/personen etc. är?  
Vid stöld får användaren genom att kommunicera med Followit-enheten fordonets exakta 
position inom 20-30 sekunder och kan meddela polisen var det stulna fordonet är. 
 
Storlek och vikt 
Storlek på hopsatt enhet: 40x80x29 mm  
Vikt på hopsatt enhet: 75 g eller 99 g beroende på val av batteri eller DC 
 
Pris 
Ingen uppgift! 
 
Försäkringar  
I dagsläget kan man få självrisksreducering, precis som med vanliga billarm. 
Försäkringsbolagen har någon form av poängsättningssystem där olika stöldskyddsåtgärder 
ger olika självrisksreducering. Premiereduktioner har varit svåra att driva igenom men i vissa 
fall har det dock varit möjligt på båtmarknaden. 
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3.1.5.4 Slutsummering 
Produkterna jämförs och analyseras inom ramarna för de olika punkterna som använts som 
utgångspunkt för analysen. Analysen görs med utgångspunkt från mig själv. 
 
Funktion 
Samtliga tre företag har själva utvecklat det system som de använder för att återfinna och 
spåra upp olika objekt. Genomgående för företagen är att de med hjälp av denna teknik kan 
erbjuda positioneringstjänster av olika slag. 
Vilken spårningsutrustning man som användare väljer beror lite på vilken säkerhetsgrad som 
eftersträvas. Jämförda produkter har sina egna speciella användningsområden och kan därför 
inte ställas i direkt jämförelse mot varandra.  
Jag personligen ser flest fördelar med Followit Locator då denna ger användaren en möjlighet 
att använda både digitala hjälpmedel samt en vanlig karta för att återfinna objektet i fråga. 
Denna produkt är dock ganska avancerad i sitt utförande och lämpar sig kanske inte för 
privatpersoner som bara önskar reservplan vid stöld. I detta fall så skulle kanske TrackGuard 
vara ett bättre alternativ då den uppvisar ett enklare utförande. Det som jag reagerat på är 
dock företagets metoder till att återfinna det stulna objektet. Att genomföra en sökning genom 
att använda sig av flyg innebär omfattande kostnader.  
Det sista alternativet är det fordonslarm och personlarm som Satsafe erbjuder. Att få 
möjlighet att få larmet kopplat till en larmcentral anser jag visar på säkerhet. Min uppfattning 
av Satsafes produkter är att de kan lämpa sig bra även för privatpersoner, i synnerlighet 
personlarmet. 
 
Installation  
Det enda företag som lämnat uppgift om installation är Followit. Företagets anvisningar tyder 
på att en installation är enkel att genomföra och kräver ingen experthjälp. Rekommendationen 
från företaget är dock att arbetet utförs vid rekommenderad installationsverkstad. 
 
Användningsområde 
Det företag som lämnat mest information om de olika användningsområdena för produkterna 
är Followit. Även företaget Satsafe har i viss mån även kunnat ge en beskrivning av hur 
produkterna med fördel kan användas. De användningsområden som är gemensamt för de tre 
produkterna, personlarmet borträknat, är bilar, båtar, entreprenad- och anläggningsmaskiner. 
Efter detta varierar de olika användningsområdena lite, men med den teknik som inryms i 
produkterna anser jag att man skulle kunna hitta fler områden där produkter av den här sorten 
kan vara lämpliga. 
Personlarmet används enligt min åsikt inom ett mycket väl anpassat användningsområde. Det 
finns säkert möjlighet att utöka även detta men den biten överlåter jag åt det tillverkande 
företaget. 
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Hur fort får användaren veta var fordonet/personen etc. är? 
Då uppgifter inte hittats för alla företag utan bara för två av dem så blir det svårt att göra en 
korrekt bedömning. De uppgifter som har uppgetts är att det för Followit Locator rör det sig 
om ett tidsspann på 20-30 sekunder innan användaren får det stulna fordonets exakta position 
medan denna siffra för Satsafe Car Postion Alarm System är ca 40 sekunder.  
Vad gäller Satsafes andra produkt, Satsafe Personal Position Alarm, så saknas den uppgiften 
på hemsidan. Med tanke på att även den som utnyttjar GPS/GSM-tekniken och även här 
webbaserade larmmottagare tror jag att det kan antas att även detta tidsspann ligger i närheten  
av de två andra. 
För TrackGuard 501 hittades inte heller någon uppgift. Vad som är rimligt att anta som 
tidsspann ligger helt utanför mitt kunskapsområde men med tanke på att detta system inte är 
baserat på GPS-teknik och att man återfinner objektet med antenner, flyg, bil, eller båt tror jag 
att det är säkert att anta att detta tidsspann är betydligt längre än för de övriga. 
  
Storlek och vikt 
Storleken på de olika sändarna är lite varierande. Den minsta och lättaste är Followit Locator, 
som följs av Satsafe Personal Position Alarm, TrackGuard och Satsafe Car Postion Alarm 
System. Vikten var bara angiven på två av fyra produkter men ett rimligt antagande är att 
vikten är proportionell mot storleken och så låg att den inte kommer att påverka användandet.  
 
Pris 
Det enda företag som uppgett produktens pris är Guard Systems, så i denna kategori går en 
jämförelse inte att genomföra. 
 
Försäkringar 
Vad gäller de olika försäkringarna så verkar det som om det är ungefär villkor som gäller för 
samtliga företag. Vissa skillnader kan ju självklart förekomma. Detta beror på stor del vilka 
avtal de olika företagen har med försäkringsbolagen. Över lag är det ganska små skillnader 
det gäller. 
 
För att göra jämförelsen mellan de olika företagen mer överskådlig har informationen 
sammanställts i tabell 3. 
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 GUARD 
SYSTEMS 

SATSAFE 
SECURITY FOLLOWIT 

Funktion 

Bygger på företagets 
egen teknik. 
Positioneringsbasera
de tjänster som 
kräver antenner, 
flyg, bil, båt i sin 
sökning. 

Bygger på GPS/GSM-
teknik. 
Positioneringsbaserad
e tjänster med hjälp av 
Internet, mobiltelefon, 
karta. 

Bygger på 
egenutvecklad teknik. 
Positioneringstjänster 
som baseras på GPS, 
GSM, GIS och Internet 

Installation Ingen uppgift. Ingen uppgift. 

Alla med 
grundläggande 
kunskaper kan ansluta 
enheten. 
Rekommendation om 
auktoriserad installatör. 

Användnings-
område 

• Bilar 
• Båtar 
• Motorcyklar  
• Entreprenadf

ordon 
• Bygganläggn

ingar 
• Värdetranspo

rter 
• Antikviteter 
• IT/Mediapro

dukter 

• Utsatta 
personer 

• Personbilar 
• Lastbilar 
• Båtar 
• Anläggningsm

askiner 
 

• Privata bilar 
• Leasingbilar 
• Hyrbilar 
• Ambulanser 
• Polisfordon 
• Servicebilar 
• Husbilar 
• Husvagnar 
• Båtar 
• Lastbilar 

Hastighet mellan 
fordon och 
användare 

Ingen uppgift. 

Ca 40 sekunder för 
fordonslarmet. Ingen 
uppgift på 
personlarmet. 

20 – 30 sekunder 

Storlek och vikt 110 x 40 x 20 mm 
100 – 150 g 

Personlarm: 
129 x 46 x 30 mm 
140 g 
Fordonslarm: 
100 x 65 x 28 mm 
Ingen uppgift på vikt. 

40 x 80 x 29 mm 
75 – 99 g 

Pris  4400 – 5400 kr Ingen uppgift. Ingen uppgift. 

Försäkringar 

• Självrisks-
eliminering 

• Premierabatt 
för båtar 

• Självrisks-
reducering 

• Premie-
reduktion för 
båtar 

• Självrisks-
reducering 

• Premie-
reduktion för 
båtar 

 
Tabell 3 Jämförelsen mellan de tre olika företagen Guard Systems, Satsafe Security och 

Followit. 
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3.1.5.5 Diskussion 
Som jag nämnt tidigare så är det kanske främst användningen som styr valet av produkt för en 
användare. Denna analys har gjorts för att få en lite bättre insikt i de produkter som finns på 
marknaden i dag. Att här ta upp produkter som inte än släppts på marknaden skulle bara leda 
till en massa gissningar och ogrundade antaganden. 
För att återknyta till Followit Asset Tracker (kapitel 3.1.2), som utgör det här examensarbetet 
så har analysen visat att den produkt som ligger närmast Followit Asset Tracker, FAT, är 
Guard Systems TrackGuard 501. Precis som TrackGuard kommer FAT att sakna GPS-
tekniken. Om man tar bort denna så kan man göra en enklare produkt till en lägre kostnad, 
vilket också efterfrågas på marknaden. Jag tror att användningen bland privatpersoner 
kommer att öka med mer tillgängliga produkter samt fler produkter med varierande 
funktioner.  
Den stora skillnaden mellan produkterna, förutom den ingående elektroniken, är metoderna att 
pejla in det stulna objektet. I FAT behövs inte användningen av t.ex. flyg för återfinna 
objektet utan i stället används en Direction Finder för att få objektets exakta position. De 
största faktorerna i skillnaden mellan dessa två metoder är enkelhet och kostnad.  
Priset för FAT beräknas ligga runt 2000-2500 kr, och de fördelar med försäkringen som kan 
ges av försäkringsbolagen är ungefär desamma som för alla de övriga produkterna.   
I t.ex. Nederländerna händer det att försäkringsbolagen går in som  s.k. aktiva. Med detta 
menas att du t.ex. inte får försäkra din 500 000 kr bil i försäkringsbolaget om du inte har en 
spårsändare inmonterad. Detta är inte något som krävs i Sverige idag men kanske inom en 
snar framtid.  
 
Eftersom den här analysen enbart gjorts utifrån företagens egna hemsidor så har resultatet 
speglats av det företag som har mest produktinformation på sin hemsida. Denna analys ska ses 
som en sammanställning av den produktinformation företagen valt att visa upp. Då detta 
nödvändigtvis inte speglar verkligheten så tappar analysen viss tillförlitlighet.  
 
3.2 Problembestämning för designprojektet 
I kapitlet bestäms vad problemet är med hjälp av frågemetoden, se bilaga 1, som har 
modifierats något för ändamålet. Detta leder sedan fram till en problemformulering. 
 

3.2.1 Problemformulering 
Ett ytterhölje som ger spårningssändaren ett intressant och tilltalande formspråk är det som 
saknas och problemformuleringen lyder därför: 
 
"Att till en spårningssändare formge en estetiskt tilltalande och vattentät kapsling för befintlig 
elektronik" 
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3.3 Problemundersökning för designprojektet 
Problemundersökningen innefattar metoden områdesuppdelning, se bilaga 2,  och även en 
kravspecifikation, se kapitel 3.3.1. Att använda denna som bakgrund underlättar 
identifieringen av problemen. 
 

3.3.1 Kravspecifikation 
Vid examensarbetets början stod företagets kravspecifikation klar och det är denna som 
använts som underlag. Då företagets kravspecifikation är sekretessbelagd så följer nedan bara 
ett utdrag ur den. 
 
• Tät IP67-kapsling av plast 
• Lucka för SIM åtkomlig utifrån 
• Lucka för kontakter. Om kontakt för laddning är monterad gäller inte längre täthetskrav 
• Liten storlek 
• Låg tillverkningskostnad 
• En tryckknapp för larm inne i kapslingen (mjuk plast så att knappen går att trycka på) 
• Två lysdioder synliga utifrån 
 
3.3.1.1 IP-klassning 
För elektrisk eller elektronisk utrustning i krävande miljöer där damm, korrosiva ämnen, fukt 
eller vatten kan tränga in krävs en bra kapsling för att minska riskerna för elchock, brand och 
explosion.  
Kapslingskrav ställs på produkter med höga krav på tillförlitlighet där inträngande av t.ex. 
damm kan medföra störningar. Dessa kapslingskrav kallas  för IP-klassning och varierar för 
olika produkter. 
En IP-klassning består alltid av IP följt av två siffror (IPXX) där den första siffran anger 
graden av skydd mot beröring och inträngande föremål, och den andra graden av skydd mot 
inträngande vatten.  
 
I det fall som rör detta arbete så är kravet IP67. Detta innebär att acceptansvillkoren för IP6X 
uppfylls om inget damm trängt in i kapslingen efter tester och att kapslingens öppningar 
klarar av att motstå den tryckkraft som anbringas under testerna.  
Acceptansvillkoren för IPX7 uppfylls om inget vatten trängt in, under test, i sådan mängd 
eller på ett sådant ställe att materialens tillfredställande drift påverkas eller säkerheten 
äventyras. 
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4 Projektgenomförande 
Beträffande kapslingens estetiska utformning hade uppdragsgivaren inga konkreta önskemål. 
Företaget saknade formspråk och gav därför fria händer. Alla slutgiltiga beslut om produkten 
har dock fattats av uppdragsgivaren. För att på ett enkelt sätt angripa alla ingående delar i 
projektet har det delats upp i ett huvudprojekt samt olika delprojekt. 
Nedan följer en närmare beskrivning av de olika projekten 
 
4.1 Huvudprojekt 
Huvudprojektet innebär själva formgivningen av kapslingen. Att ta fram en estetiskt 
tilltalande kapsling med så små dimensioner som den ingående elektroniken medger.   
   
Första steget i denna process var att hitta ett lämpligt formspråk som tilltalade företaget. För 
detta ändamål togs åtta olika modeller fram i Alias och presenterades för företaget. Tanken 
bakom de olika formmodellerna var att presentera enkla former, med utgångspunkt från 
grundformerna kvadratisk och sfärisk, men fortfarande med vissa variationer. Anledningen till 
att grundformerna använts som utgångspunkt beror på komponenternas form. Efter denna 
första gallring, som genomfördes av berörda parter på företaget, började det framträda en bild 
av det formspråk som företaget fann intressant. 
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Figur 9 De åtta olika formmodellerna 
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Efter denna första gallring återstod fyra olika modeller enligt nedan. 
 

           
 

          
 
Figur 10 De återstående formmodellerna 
 
Efter detta krävdes det att placera den elektronik som skulle finnas inuti kapslingen. Detta för 
att storleken på dessa påverkar kapslingens form då den styrs av elektronikkomponenterna i 
ganska stor utsträckning. De komponenter som i huvudsak använts som riktmärken var de 
största komponenterna d.v.s. batteriet och kretskortet. 
 

    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11 Kretskortet har placerats överst 
 och batteriet underst. 
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Figur 12 Batteriet har placerats överst och 
 kretskortet underst.  

 
På grund av det utrymme som komponenterna kräver kunde vissa modeller uteslutas direkt.  
Ytterligare en gallring följde, och endast två olika förslag återstod.  
 

       
 
Figur 13 Det två återstående formmodellerna 
       
Placeringen av de olika komponenterna fastställdes i enlighet med figur 12. Detta för att 
komponenterna kräver mindre utrymme och att minimera kapslingen storlek var önskvärt. 
Med detta klart kunde en slutlig design av kapslingen påbörjas. Med tanke på produktens 
användningsområde (kapitel 3.1.2) var det önskvärt att ge produkten en form som är enkel, då 
denna ska kunna gömmas. Att genom formen, utstråla stabilitet för användarens skull, så att 
produkten inte upplevs bräcklig var också en viktig del. Det slutliga arbetet lades ner på att 
skapa en dynamisk form. Detta för att göra produkten smidigare.  
När kapslingens form fastställts inriktades det fortsatta arbetet på konstruktionen för att kunna 
placera de olika komponenterna inne i kapslingen. 
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4.2 Delprojekt 
Totalt så har huvudprojektet delas in i sex delprojekt: 
 

• Komponenternas infästning i kapslingen 
• Tätning av kapslinghalvor och sammanfogning av dessa 
• SIM-lockets utformning och tätning 
• Kontaktlockets utformning och tätning 
• Larmknappens tätning 
• Den externa antennens utlopp och tätning 
 

För att hitta lösningar på de olika projekten, har en rad andra produkter studerats. 
Produkternas olika konstruktionslösningar har sedan modifierats för att passa kapslingen. 
Samtliga lösningar har tagits fram av mig i samråd med företaget. För att på ett enkelt sätt 
angripa de olika delprojekten har Osborns idésporrarn använts som stöd, se bilaga 3. 
 

4.2.1 Komponenternas infästning i kapslingen 
De komponenter som ingår i enheten är ett batteri, ett kretskort, en intern- och en extern 
antenn.    
Batteriets infästning och lossning styrdes till stor del av bytesfrekvensen. Då batteriet har en 
livslängd på ett år är det inte nödvändigt att göra en mobil lösning för batteriets placering i 
kapslingen. Vid ett tidigt skede diskuterades en snäppfunktion men p.g.a. svårigheter vid 
tillverkningen fick denna stå tillbaka för en enkel dubbelhäftande tejp. Denna placeras mellan 
kapslingens ”tak” och batteriet. För att med säkerhet placera batteriet i mitten av kapslingens 
övre del så har även rillor integrerats i kapslingens sidor som en hjälp för att styra batteriet 
rätt. 
 
 
 

 
     
Figur 14 Batteriets snäppfunktion Figur 15 Till vänster en rilla för att styra  
   batteriet på plats. Till höger en. 
 skruvdistans för montering 
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Viktigt vid montering av kretskortet är att det måste vila fritt och inte får utsättas för några 
laster, varken horisontella eller vertikala. En lösning som fastställdes relativt tidigt var att 
kretskortet ska vila på rillor som integrerats i sidorna på kapslingens nedre del. Rillorna har 
två funktioner. De både bär upp kretskortet och styr det på plats. 
 

 
     
Figur 16 Det första förslaget på de  Figur 17 Den slutliga lösningen på  
 integrerade rillor som kretskortet  kretskortets rillor. 
 vilar på.  
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Den interna antennen, d.v.s. GSM-antennen, måste hela tiden stå i ett upprätt läge. Detta för 
att det finns komponenter på antennens sidor som inte får täckas över. För att kunna uppnå 
önskemålet konstruerades två spår, ett på vardera sidan, som antennen placeras i.  
 
 

     
 
Figur 18 Den interna antennens infästning. Figur 19 Den slutliga lösningen på de  

spår, det ena av två, som den 
interna antennen placeras i.
                                                    

Den externa antennen, d.v.s. DF-antennen, kräver en öppning i kapslingen så att den kommer 
ut ur kapslingen. Se kapitel 3.4.2.6. 
De två lysdioderna som enligt kravspecifikationen, se kapitel 3.3.1, skulle synas från 
kapslingens utsida har inte behövt åtgärdas då de, p.g.a. sin styrka, kommer att lysa igenom 
plasten. 

4.2.2 Tätning av kapslinghalvor och sammanfogning av dessa 
Själva kapslingen består av två halvor, en övre och en nedre. För att få tätningsytorna mellan 
de två halvorna täta i enlighet med uppdragsgivarens önskemål har en del olika metoder 
diskuterats. Den första lösningen som kom fram var att täta med hjälp av en o-ring. En annan 
variant kunde vara att genom att lägga en silikonsträng av utvalt silikon, mellan de två 
halvorna och sedan pressa dem samman direkt så kunde både tätning och fogning ske i ett och 
samma steg. P.g.a. uppdragsgivarens reservation för alla typer av limning så föll valet på 
tätning, på en för ändamålet speciellt framtagen, O-ring. Ett spår där denna skall placeras 
kommer att finnas i kapslingens nedre halva. När de två halvorna sedan monteras ger trycket 
från kapslingshalvorna på O-ringen en tät lösning. 
Vad gäller monteringen av de två halvorna har olika fogningmetoder diskuterats. Då företaget 
inte var intresserade av metoder som limning och svetsning föll valet på att använda skruvar 
för att foga ihop kapslingen. 
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Figur 20 Förslag på  distanser för att   Figur 21 Det slutliga resultatet på  
  fästa skruvarna i.  skruvdistanserna. För att säkra

   hållfastheten har två distanser 
    applicerats. 

    

4.2.3 SIM-lockets utformning och tätning 
SIM-kortet skall vara åtkomligt för användaren utifrån. Denne skall alltså inte behöva öppna 
och dela på kapslingshalvorna för att komma åt SIM-kortet. Ett lock som täcker och tätar så 
att inget vatten o.dyl. kan tränga in i kapslingen behövs för att kunna uppfylla företagets krav.   
För att hitta en lösning till SIM-locket togs lite olika idéer fram. Formen på locket har 
anpassats efter formen på SIM-kortshållaren, då denna skall vara lättåtkomlig. Det mesta 
arbetet har ägnats åt att hitta alternativ för att göra luckan tät. Totalt togs det fram fyra förslag.   
 

             
Figur 22 Förslag 1. Ett koniskt formad Figur 23 Förslag 2. Ett lock som 
 lock som genom sin form tätar.  tätar genom lameller. 
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Figur 24 Förslag 3. Ett klassiskt lock som Figur 25 Förslag 4. Ett lock som  
 idag ses på många plastburkar. tätar från två håll. 
 
Det slutliga valet föll på förslag 4. Detta för dess enkelhet ur ett produktionsperspektiv. 
 

       
 
Figur 26 Förslag 4. Figur 27 Det slutliga resultatet på  
   SIM-locket. 
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Figur 28 SIM-kortet åtkomligt för  Figur 29 SIM-locket på plats i  
 användaren. kapslingen. 

4.2.4 Kontaktlockets utformning och tätning 
För att komma åt att ladda batteriet används samma princip som på en mobiltelefon, en 
kontakt i spårningssändaren och en i väggen. Kapslingens täthetskrav gör att det krävs en 
lucka för kontakten som skydd mot vatten o.dyl. 
Att ge kontaktlocket en cirkulär utformning kändes naturlig med tanke på dess funktion samt 
placering och storlek. Detta i sig underlättar även tätningen då en vanlig o-ring går utmärkt att 
använda. För att öppna och stänga locket används samma princip som hos många spargrisar, 
där en vanlig enkrona används för att vrida om och öppna luckan. Locket låses med en vanlig 
bajonettlåsning, enligt figur 32-35.   
 

     
Figur 30 Kontaktlock anpassat för att öppnas Figur 31 Kontaktlock med hakar för
 med enkrona.  bajonettlåsning. 
 
 
 

42



 
___________________________________________________________________________ 
 

        
 
Figur 32 Slutligt resultat av kontaktlock  Figur 33 Slutligt resultat av  
 sett från ovan. kontaktlock sett från 
  undersida.  
 

    
 
Figur 34 Kontakten öppen för laddning. Figur 35 Kontaktlocket på. 
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4.2.5 Larmknappens tätning 
Spårningssändaren kommer även att innehålla en larmknapp, som vid aktivering skickar ett 
SMS till avsedd mottagare. Detta startar då positioneringen. Även här gäller täthetskravet. 
För att på ett enkelt sätt göra larmknappen tät så kommer denna att dubbelsprutas (kapitel 
3.1.4.2.) i ett mjukare material samtidigt som kapslingen formsprutas. På kapslingens insida 
kommer den välvda knappen att övergå i en pinne, enligt figur 37. Denna förlängning krävs 
för att kunna trycka på knappen som är placerad på kretskortet. 
 

     
 
Figur 36 Larmknappen tillgänglig för Figur 37 Larmknappens förlängning inne  
 användaren. i kapslingen. 
 

44



 
___________________________________________________________________________ 
 
4.2.6 Den externa antennens utlopp och tätning 
För att inte på något sätt hämma antennens funktion och känslighet krävs att den kommer ut 
ur kapslingen och får hänga på utsidan. Detta kom att visa sig skulle bli den största 
utmaningen av alla delprojekten. P.g.a. att antennen har ett runt tvärsnitt bestämdes tidigt att 
en o-ring skulle placeras runt antennen och fungera som tätning mot kapslingen. Svårigheten 
blev då att hitta ett sätt att få en gynnsam tryckfördelning, enligt figur 39, för att denna 
öppning skulle bli tät. Det tryck som bildas av kapslingens kanter på antennen ligger vertikalt 
mot antennen, enligt figur 38.  
 

     
Figur 38 Trycket som bildas av kapslingen Figur 39 Den önskvärda tryck-  
 kanter. fördelningen. 
 
Mycket av arbetet har gått ut på att hitta någon typ av klämma för att uppnå detta homogena 
tryck. Det första alternativet, se figur 40, brast på både förmågan att skapa ett tillräckligt tryck 
för att täta och på den estetiska aspekten. 
Det andra alternativet, se figur 41, var av betydligt enklare natur. Valet föll slutligen på att 
pressa en ring över en anpassad distans. P.g.a. ringens utseende blir trycket som anbringas 
från denna homogent. 

     
 
Figur 40 Det första alternativet. 
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Figur 41 Det andra alternativet 
 

      
 
Figur 42 Den externa antennens utlopp. 
 

 

46



 
___________________________________________________________________________ 
 
5 Resultat 
 
5.1 Användning 
Tanken bakom produkten är att den skall kunna gömmas inuti andra produkter för att dessa 
skall kunna återfinnas.  Produktens yttermått mäter 95 x 45 x 37 mm. Dessa har minimerats så 
mycket som invändiga komponenter har medgett, men p.g.a. sändarens ändå tilltagna storlek 
blev ett viktigt steg i designprocessen ett ta fram en produkt som genom form och färg kan 
eliminera känslan av klumpighet som fanns till en början. 
 
5.2 Form och färg 
Designen utarbetades så att den skulle kunna passa in i olika miljöer, och samtidigt ge ett 
smidigt intryck. För att optimera designen har alla outnyttjade utrymmen inuti kapslingen 
tagits bort, och anpassats för att praktiskt taget följa den ingående elektroniken. Dessa 
ändringar har spelat en stor roll i det slutliga resultatet. 
 
För att produkten ska passa in i olika miljöer och smälta in i dessa så har den fått en anonymt 
grå färg och en form som uttrycker stabilitet, enkelhet och fart. 
 

 
 
Figur 43 Det slutliga resultatet 
 
 

47



 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
Figur 44 Det slutliga resultatet komplett med den externa antennen sett framifrån. 
 

 
 
Figur 45 Det slutliga resultatet sett bakifrån. 
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Figur 46 Det slutliga resultatet sett underifrån. 
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5.3 Komponenternas placering 
När ett antal komponenter skall placeras i form som skall vara så liten som möjligt krävs 
noggrann planering. Alla komponenter skall var och en ha sitt eget utrymme och får inte göra 
intrång på varandras. Hur produkten kommer att monteras måste också vägas in i placeringen, 
så att komponenternas placering inte på något sätt försvårar detta. Efter tid och mycket 
planering hade alla komponenter sin egen plats i kapslingen 
 

 
 

Figur 47 Komponenternas placering i kapslingens övre del. Den interna antennen och 
 batteriet. 
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Figur 48 Komponenternas placering i kapslingens nedre del. Den externa antennen 
 och kretskortet.  
 

 
 
Figur 49 De två kapslingshalvorna 
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6 Slutsats och diskussion 
Kommunikation mellan uppdragsgivare och uppdragstagare är a och o för ett lyckat 
samarbete. Då två parter sätter sig ner för att utbyta tankar, önskningar och idéer växer ett 
lyckat resultat fram. Detta är vad som legat till grund för detta projekt. Möten mellan mig 
själv och min uppdragsgivare har förekommit frekvent under examensarbetets gång. Detta har 
spelat en stor roll i processen att eliminera frågetecken och förtydliga uppdragsgivarens 
önskemål. 
Examensarbetet har till stor del grundas på egna antaganden som verkar ha varit korrekta då 
företaget uppfattades nöjda över resultatet. Vissa tydliga önskemål från uppdragsgivaren har 
framkommit under arbetes gång och vid dessa har det givetvis lagts stor vikt. 
Det slutliga resultatet speglar tydligt det samarbete som förekommit mellan mig och företaget.  
 
På företagets inrådan var det inte aktuellt att göra någon marknadsundersökning då företaget 
är väl insatta i vad som eftersöks på marknaden. Design är ett subjektivt ämne och vad som 
föredras varierar mellan olika målgrupper. Att försöka specificera företagets målgrupp var 
svårt då den är bred och att göra den smalare var inte aktuellt.  
Det slutliga resultatet har formgivits för att passa olika målgrupper då den är enkel i sin 
design, och avsedd att utstråla stabilitet, enkelhet och fart. 
 
De filer och det material som jag lämnade ifrån mig för prototyptillverkning innebar inte 
slutet för projektet. En prototyp har tillverkats och en vidareutveckling av produkten har 
inletts, se bilaga 4. 
Genom detta examensarbete har jag verkligen fått utnyttja alla de kunskaper som förvärvats 
under utbildningen, även om mer omfattande kunskaper i produktion hade varit önskvärt.  
Min avsikt är att följa det fortsatta prototypsarbetet för att lära mig mer om arbetet från idé till 
färdig produkt. 
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8 Bilageförteckning 
 
Bilaga 1: Frågemetoden  
                  
Bilaga 2: Områdesuppdelning 
 
Bilaga 3: Osborns idésporrar 
 
Bilaga 4: Followit Asset Tracker – FAT 
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Bilaga 1: Frågemetoden 
Vad är problemet? 
Att formge en vattentät kapsling som skall omsluta den befintliga elektroniken. 
 
Varför existerar problemet? 
Marknaden växer och blir allt större och konkurrensen likaså. Med detta kommer krav om nya 
produkter. 
 
Var finns problemet? 
På marknaden för denna typ av produkter. 
 
Varför finns det där? 
Med ökad efterfrågan kommer ökat utbud och kravet på produktdesign blir allt viktigare för 
de kunder som köper produkterna.  
 
När finns problemet? 
Designen kan vara en avgörande faktor vid användarens inköp av produkten. 
 
Varför finns det just där? 
Kunden presenteras för en rad likvärdiga produkter vilket gör det viktigt att fånga kunden 
blick.  
 
Vem berörs av eller är inblandade i problemet? 
De som berörs av problemet är i första hand användarna, men tillverkarna är också 
inblandade. 
 
Varför är dessa inblandade eller berörda? 
Kunden/användaren berörs vid inköp av produkten och tillverkarna vid produktion av 
produkten. 
 
Hur vanligt är problemet? 
Problemet är vanligt, då design idag är ett försäljningsargument. 
 
Varför är det av denna omfattning? 
Klassisk produktutformning finns idag, praktiskt taget, inom alla industrier och blir bara 
viktigare för att kunna konkurrera på marknaden. 
 
Vilka beståndsdelar finns i problemet och hur hänger de ihop? 
Kapslingen skall formges runt den ingående elektroniken.  
 
Varför finns dessa delproblem? 
Elektroniken skall rymmas i kapslingen men skall inte utgöra och bestämma formen på 
kapslingen. 
 
Varför är deras samband sådant? 
Kapslingen skall skydda elektroniken mot vatten och damm och andra yttre påfrestningar. 
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Bilaga 2: Områdesuppdelning 
Processaktivitet: 

• Inköpa kapsling 
• Använda kapsling 
• Förvara kapsling 
• Öppna kapsling 
• Tillverka kapsling 

 
Processföremålet: 

• Skydda elektronik 
• Skydda föremål 

 
Omgivningsuppdelning: 
  
 Position: 

• Rymma elektronik 
 
Plats: 

• Dolt i det objekt som skall kunna spåras upp 
 
Miljö:  
 Inomhusmiljö: 

o Mekanisk påverkan 
o Elektrisk påverkan 

 
Utomhusmiljö: 

o Mekanisk påverkan 
o Kemisk påverkan 
o Strålningspåverkan 
o Elektrisk påverkan 
o Biologisk påverkan 
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Bilaga 3:  Osborns idésporrar 
För att hitta lösningar på de delproblem som genererats under examensarbetet har Osborns 
idésporrar använts som ett stöd till idéverksamheten.  
Samtliga frågor har ställts för att hitta de mest optimala lösningarna på alla delproblem. 
 

• Förstora? 
• Förminska? 
• Ersätta? 
• Omplacera? 
• Göra tvärtom? 
• Kombinera? 
• Andra användningar? 
• Bearbeta? 
• Modifiera? 

 
Ett antal frågor rörande de olika delproblemen formulerades enligt följande: 
 
Komponenternas placering: 

• Kan dessa placeras på ett annat sätt? 
• Kan lösningen hittas genom att göra tvärt om? 
• Går det att kombinera placeringen av olika komponenter? 

 
Komponenternas infästning i kapslingen: 

• Måste något förstoras? 
• Kan något förminskas? 
• Kan en infästning ersättas med en annan? 
• Kan lösningen hittas genom att göra tvärt om? 
• Går flera infästningar att kombinera? 
• Kan lösningarna modifieras? 

 
Tätning av kapslinghalvor och sammanfogning av dessa: 

• Måste något förstoras? 
• Kan något förminskas? 
• Finns alternativ att ersätta tätningen? 
• Kan tätning och fogning kombineras? 
• Kan andra användningar hittas för tätning och/eller fogning? 
• Kan tätning och/eller fogning modifieras? 

 
SIM-lockets utformning och tätning: 

• Måste något förstoras? 
• Kan något förminskas? 
• Behövs mer bearbetning? 
• Kan lösningarna modifieras? 
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Kontaktlockets utformning och tätning: 

• Måste något förstoras? 
• Kan något förminskas? 
• Går det att kombinera lösningar? 
• Behövs mer bearbetning? 
• Kan lösningarna modifieras? 

 
Larmknappens tätning: 

• Måste något förstoras? 
• Kan något förminskas? 
• Kan lösningen för knappens tätning ersättas med en annan? 
• Behövs mer bearbetning? 
• Kan lösningarna modifieras? 

 
Den externa antennens utlopp och tätning: 

• Måste något förstoras? 
• Kan något förminskas? 
• Kan tätningen ersättas med en annan lösning? 
• Finns det möjlighet att göra tvärt om? 
• Går olika lösningar att kombinera? 
• Behövs mer bearbetning? 
• Kan lösningarna modifieras? 
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Bilaga 4: Followit Asset Tracker – FAT  
Företaget har efter examensarbetets slut först tagit fram en prototyp efter de filer som 
genererats under examensarbetets gång. Därefter har företaget valt att gå vidare med projektet 
och tagit fram produkten i sitt verkliga utförande. Produkten har formsprutats i en transparent 
polymer. Nedan följer några bilder på Followit Asset Tracker. 
 

 
 

Figur 1 Followit Asset Tracker – FAT. 
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Figur 2 FAT sett snett framifrån. 
 

 
 

Figur 3 FAT sett snett bakifrån. 
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Figur 4 FAT med luckorna och knappen synliga. 
 

 
 

Figur 5 De två kapslingshalvorna med utsidan upp. 
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Figur 6 De två kapslingshalvorna med insidan upp. 
 

 
 

Figur 7 Demonstration av storleken på FAT. 


