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Sammanfattning 
Bakgrunden till examensarbetet är att plomberingen som försvaret 
använder idag för att skydda sina utrustningar mot intrång inte uppfyller 
försvarets krav. Den nuvarande konstruktionen är bl.a. tidskrävande och 
har en hög kostnad ur ett livscykelperspektiv.  
Vid undersökning av problemet framkom även brister i de riktlinjer som 
finns runt plomberingen. Detta gäller framförallt utbildning och 
användarskyldigheter. Genom att utveckla en ny plombering för 
utrustningar i försvaret kommer eventuell hemlig information skyddas 
bättre. 
För att systematiskt få fram bra koncept gjordes en omfattande förstudie. 
Förstudien innehåller utvärderingar av olika tekniker och material samt 
en teoridel om etiketter. I förstudien inkluderas även en behovsanalys 
som är baserad på intervjuer. Analysen användes sedan som hjälpmedel i 
de olika utvärderingarna i examensarbetet. 
För att underlätta framtagningen av en kravställning vid upphandling har 
olika metoder för verifiering och validering utvärderats.   
Genom konstruktionskriterielistan och den morfologiska matrisen 
skapades 27 koncept. Även om alla dessa koncept inte gick vidare till 
konceptutveckling bör de betraktas som en del av resultatet. 
Resultatet av arbetet redovisas i två koncept. Det första konceptet bygger 
på 2D-streckkod, termokromfärg och dubbelt etikettmaterial varav det 
understa materialet är sprött. Det andra konceptet bygger på aktiv RFID 
med tydliga användarriktlinjer som är skyddat med sprött material.  
Anledningen till att två koncept valdes som resultat beror på att båda 
visades vara lämpliga lösningar på problemet men även för att förberedda 
sig på eventuella osäkerheter runt RFID. 

 





 

 

Abstract 
The background for this degree thesis is a need to replace the existing 
seal used to protect equipment containing secret or sensitive equipment 
used by Swedish Defence. The target design should satisfy both the need 
for tamper evidence and reduce Life Cycle Cost. In developing a new 
design for a seal, additional benefits such as improved logistics support 
and indication of attack methods such as heat and solvents have been 
considered.  
The lack of guiding principles for end users of seals became evident 
during the interviews. Major concerns for the future are education of 
users, information about actions if a seal is broken and user liability. 
The design work was divided into several phases. A feasibility study was 
performed including investigation of theory of labels, materials and 
possible technologies. The feasibility study also includes a requirement 
analysis based on interviews. This analysis was later used as a tool for 
evaluating different concepts.  
Using the list of construction criteria and the morphologic matrix 27 
different concepts where created. All of these concepts did not go further 
in the concept development but are described in the thesis as part of the 
result. Evaluation of methods for validation and verification was done to 
get a deeper understanding of material properties and facilitate the 
requirement process in future work. 
The final result of the design process is two concepts. The first concept is 
based on 2D-barcode, thermocromic material and a double foil label in 
which the material at the bottom is brittle. The second concept contains 
active RFID protected by a brittle material and with clear guiding 
principles. Both concepts are suitable solutions. The reason for presenting 
two concepts is some remaining uncertainties with RFID technology used 
in the second concept. 
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1 Inledning 
I detta kapitel introduceras läsaren för uppgiften och problemet beskrivs 
kort. Här redovisas även hur arbetet lagts upp samt vilka metoder som 
används. 
Rapporten vänder sig främst till FMV som underlag till framtida 
beställningar av plomberingar. Rapporten riktar sig naturligtvis även till 
dem som har allmänt intresse från totalförsvaret och universitetet. Det 
ställs dock vissa krav på tekniska baskunskaper samt kunskap om 
metoden systematisk konceptutveckling.  

1.1 Bakgrund 
Redan på forntiden användes tamper evident, manipulativ identifikation1 
t.ex. försågs breven med sigill för att bevisa att de inte varit öppnade sen 
de skrevs. Liknande teknik används fortfarande idag. 
I den vanliga vardagen utsätts man ofta för manipulativ identifikation 
t.ex. när en glasburk öppnas och ljudet av vakuum hörs. 
I försvaret finns det ett stort behov av att skydda information som färdas 
med hjälp av olika kommunikationer. Om informationen hamnar i fel 
händer är det viktig att få reda på det för att omedelbart kunna stoppa 
kommunikationen. För detta mål använder sig försvaret av plomberingar 
med manipulativ identifikation. 
I dagsläget uppfyller inte plomberingen försvarets krav och därför önskar 
FMV att få ett underlag för omkonstruering av deras plombering. Av 
denna anledning arrangerades ett examensarbete baserat på uppgiften. 
Examensarbetet omfattar 20 poäng och genomförs som en obligatorisk 
och avslutande del av civilingenjörsutbildningen i maskinteknik vid 
Linköpings universitet. 

                                         
1 En metod som inte hindrar intrång men upplyser användaren om detta inträffat. 
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1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att för FMV skapa en vision om en 
framtida plombering. 

1.3 Företagsbeskrivning 
FMV, Försvarets Materielverk är en myndighet tillhörande 
försvarsdepartementet. 
FMV utvecklar framtidens materiel för totalförsvaret2 och andra kunder. 
De har fokus på nationellt och internationellt samarbete, affärsmässighet 
och avancerad systemutveckling som stärker Sveriges totala 
försvarsförmåga. 
FMV har mycket kompetent personal som omsätter försvarets taktiska 
krav till tekniska krav. Tillverkningen läggs sedan ut på entreprenad till 
olika företag. För att garantera att produkterna och tjänsterna uppfyller de 
krav som ställs verifierar och validerar FMV levererade produkter.  

1.4 Problembeskrivning 
För att garantera att ingen obehörig öppnar eller hanterar utrustning på 
felaktigt sätt plomberas olika försvarsmateriel. I många fall är även 
utrustningen märkt med exempelvis typbeteckning och individnummer. 
Höga krav ställs på märkningar och plomberingars kvalité, livslängd och 
indikationsförmåga. 
En plombering appliceras på en yta och går inte att ta bort utan att den 
skadas och bryts. Detta ställer höga krav på ingående material och 
limmer. 
Examensarbetet omfattar utvärdering av olika tekniker och material 
utgående från behovsanalyser för att resultera i designförslag för 
framtidens plombering. 
För att skapa ett bra underlag till fortsatt arbete efter examensarbetet har 
olika provmetoder undersökts.  

                                         
2 Totalförsvaret består både av militärt och civilt försvar t.ex. Rikspolisstyrelsen, Kris 
och beredskapsmyndigheten, Utrikesdepartementet och olika EU/FN sammanhang. 



 
 

Inledning 

 

3 

1.5 Avgränsningar 
FMV vill ha en plombering som sätts på en yta i form av en etikett. Detta 
beror på att all utrustning ser olika ut och en etikett går att applicera på 
alla sorters utrustningar. Ytterligare en anledning är att det på nya 
utrustningar finns plats avsatt för en etikett av måttet 75x25 mm. Denna 
begränsning minskar omfattningen på kommande arbete och fungerar 
som en avgränsning.  
Beroende på utrustningens varierande storlek på den avsatta ytan för 
plombering finns ett behov av minst två olika storlekar på plomberingen. 
Det fortsatta arbetet kommer att handla om den stora plomberingen 75x25 
mm, men designförslaget kommer även att anpassas till den mindre 
plomberingen 33x16 mm. Detta redovisas först i kapitel 7. 

1.6 Metod 

1.6.1 Systematisk konceptutveckling 

Företrädesvis har Ulf Liedholms tolkning [2] av Vladimir Hubkas och 
Morgens Myrup Andreasens metoder och idéer för systematisk 
konceptutveckling använts för att utveckla koncept. Metoden omfattar 
alla aktiviteter från undersökning av vilka behov och möjligheter som 
finns till att produkten är tillverkad, levererad och såld. 
Metoden består av tre faser: 
 Konceptfas1 

Arbetet från problem till en specifikation i form av en 
konstruktionskriterielista. 

 Konceptfas 2 
Genererar alternativa medel och lösningsprinciper för att produkten 
skall kunna lösa uppgiften. Resultatet presenteras i ett funktions/medel-
träd. 

 Konceptfas3  
Kombinerar valda dellösningar genom att välja medel i 
funktions/medel-trädet till olika koncept. Slutligen utvärderas 
koncepten och de som ska vidareutvecklas väljs ut. 

I början av varje kapitel finns det teori om hur varje steg i metoden går 
till och vad målet med fasen är. 
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1.6.2 Behovsanalys 

Intervju 
För att samla in rådata från kunder användes intervjuer. Detta gav en bra 
bild av de behov som ställs på plomberingen och vilka kriterier som 
måste uppfyllas.  
Parvis jämförelse 
För att kunna prioritera de behov som uppkommer genom intervjuerna 
utfördes en parvis jämförelse. Resultatet visar hur stor inverkan de olika 
kriterierna har på utvärderingen, alltså vilka kriterier som anses vara 
viktigare att uppnå än andra. 

1.6.3 Konceptgenerering 

Utvärderingsmatris 

En utvärderingsmatris används för att objektivt jämföra de olika 
alternativen och med hjälp av resultatet fås en vägledning till vilka 
koncept som ska utvecklas mer. 

Extern utvärdering 

Eftersom produkten ska intrigeras bland olika målgrupper 
sammankallades en utvärderingsgrupp. Gruppen gav utvärderingen ett 
brett omfång vilket skapade bra grunder till konceptelimineringen. 

1.6.4 Konceptutveckling 

Datummetoden 

Med hjälp av datummetoden rangordnas olika koncept baserat på 
jämförelse. Koncepten jämförs mot en referenslösning med olika 
utvärderingskriterier. Processen repeteras med olika referenskoncept tills 
resultatet konvergerar mot ett koncept.
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2 Problemgranskning  
Problemgranskningen är den första av tre faser i metoden systematisk 
konceptutveckling. Målet med denna fas är att upprätta en 
konstruktionskriterielista. Konstruktionskriterielistan redovisar vilka 
egenskaper produkten bör inneha.  

2.1 Nuvarande konstruktion 
Idag används två olika sorters plomberingar. Vilken plombering som 
används beror på storleken och utformningen på den yta som är avsatt för 
en plombering på en utrustning. 
Vid stor avsatt plomberingsyta på utrustningen använder totalförsvaret sig 
av en pappersetikett med färgad transparent tejp över. Pappersetiketten 
består av en vit vinyl och tejpen av en cellulosaacetatfilm som använder 
sig av akryl som adhesiv. I tejpen är det flera perforeringar gjorda 
manuellt på diagonalen och kanterna består av små skåror för att etiketten 
ska gå sönder vid borttagning, därmed förhindras återapplicering.  
Tejpen har vågräta streck tryckta i fyra rader medan pappersetiketten har 
sju lodräta tryckta streck. När tejpen och pappersetiketten förs samman 
dokumenteras det var strecken möts vilket ger varje etikett ett unikt 
utseende. 
Tejpen finns i två färgutförande: 

- Röd avser utrustning uteslutande för nationellt bruk 
- Blå avser utrustning för såväl nationellt som internationellt bruk 

 

 
Figur 2.1 Etikett för stor avsatt plomberingsyta 
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Appliceringen av etiketten sker i sex steg enligt nedan: 
1. Dokumentera datum, signatur, kod och nummer på 

pappersetiketten 
2. Applicera tejpen över pappersetiketten 
3. Dokumentera var tejpens och pappersetikettens streck möts  
4. Rengör utrustningen  
5. Montera plomberingen 
6. Skär perforeringsmönster 

Vid liten avsatt plomberingsyta på utrustningen använder totalförsvaret 
sig av vandalsäkra pappersetiketter av vit vinyl. Pappersetiketterna 
smular sönder vid borttagning, vilket gör det svårt att lossa etiketten i ett 
stycke för återplacering.  
Appliceringen av etiketten sker i tre steg enligt nedan: 

1. Dokumentera myndkod och signatur 
2. Rengör utrustningen 
3. Montera plomberingen 

 
 

 
Figur 2.2 Etikett för liten avsatt plomberingsyta 

I båda storleksfallen sätts plomberingen över skruvar, diagonalt, över en 
skarv eller i ett uttag i höljet. Var den sätts avgörs av vilken del av höljet 
som måste användas/avlägsnas för att kunna öppna höljet och komma in i 
utrustningen. Det tre vanligaste placeringarna illustreras i figuren nedan. 
 

 
Figur 2.3 Skarv horisontellt, skruvhål och skarv vertikalt 
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Plombering används på utrustningar som t.ex.: 
- faxar 
- modem 
- telefoner 
- RÖS3-verifierad PC, skrivare, videoprojektor 
- kortläsare 

Den som hanterar plomberad utrustning skall regelbundet kontrollera att 
utrustning eller plomberingen ej utsatts för åverkan. Skulle så vara fallet 
skall apparaten omedelbart tas ur drift och anmälan skall omgående ske 
till säkerhetsansvarig samt Högkvarteret/TSA. Apparaten skall sändas till 
verkstad för kontroll och hanteras på det sätt som föreskrivs för hemlig4 
signalskyddsmateriel. 

2.1.1 Logistik 

Det finns tre verkstäder i Sverige som arbetar med att plombera 
utrustningar. Den största verkstaden ligger i Växjö och där plomberas 
nya, reparerade och modifierade utrustningar.  
I Enköping ligger en verkstad som bara plomberar vid utbyte av enheter i 
komplexa utrustningar. De tar också emot utrustning som skall repareras 
och modifieras för att sedan skicka dem till Växjö. I Enköping finns det 
ett mindre lager. Detta gör att det går att lämna in sin utrustning i 
Enköping och få en ersättningsenhet medan den ordinarie skickas för 
modifiering eller reparation.  
Den tredje verkstaden ligger i Sollefteå, KBM5, där plomberas bara eget 
material. 
 
 
 

                                         
3 Röjande signaler 
4 Ex. förvaring inlåst i säkerhetsskåp och transport med auktoriserad kurir 
5 Kris och beredskapsmyndigheten  
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2.1.2 Nackdelar med nuvarande konstruktion 

Den största nackdelen med nuvarande plombering är att det tar lång tid att 
utföra förberedelsearbetet och dokumentation för plomberingen innan 
applicering. 
Den större plomberingen färgar av sig på vissa typer av material. 
Missfärgningen på ytan är permanent och går inte att få bort utan att slipa. 
Detta lämnar spår kvar på utrustning som kan medföra att delar måste 
bytas ut för fortsatt användning.   
Att plombera en utrustning innebär totalt en hög kostnad. Materialet utgör 
endast en liten del av den totala kostnaden men en ny plombering skulle 
kunna innebära en sänkning av kostnaden ur ett livscykelperspektiv. 

2.1.3 Manipulationsresistens 

Vid utveckling av en ny produkt gäller det att fastställa en nivå av 
produktens manipulationsresistens.  
De nivåer som fastställts för plomberingar har tagits fram baserat på en 
artikel om IBM:s produkters indelning av angripare [4]. Nivåerna har 
delats upp i fyra klasser till skillnad från IBM som har tre klasser. 

- Klass 1, vanliga användare som utan onda avsikter råkar bryta en 
plombering. 

- Klass 2, användare som efter manipulation försöker dölja intrång.   
- Klass 3, kunniga outsiders som har teknisk utbildning och 

erfarenhet.  
- Klass 4, finansierade organisationer som kan samla hela team av 

specialister med relevanta kunskaper.   
Den kritiska frågan är mot vilken klass vi ska skydda oss mot, ty detta 
påverkar vilka åtgärder som ska vidtagas i det fortsatta arbetet.  
Att skydda sig mot klass 4 är svårt då det finns oändliga resurser. En 
eftersträvandsvärd nivå av produktens manipulationsresistens är att 
försvåra för klass 3 och på detta sätt vinna tid mot klass 4. Detta ger den 
blivande konstruktionen det största möjliga skyddet ur olika 
infallsvinklar.  
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2.2 Problemformulering 
Vad är problemet? 
Som det ser ut idag har totalförsvaret inte tillräckligt säkert skydd mot 
åverkan på sin utrustning. Det finns möjligheter att avlägsna dagens 
plombering och sedan återplacera den utan att lämna tecken på intrång. 
Vem har problemet? 
FMV, som är angelägna att öka säkerheten på plomberingen samt införa 
sekundära användningsområden.  
Vad är målet? 
Målet är att åstadkomma designförslag för framtidens plombering. 
Vilka bieffekter skall undvikas? 

- minska användarvänligheten 
- försvåra tillverkning och montering 
- öka totalkostnaden 
- suboptimering 

Vilka begränsningar finns? 
- lösningen ska följa de standarder och regelverk som gäller för 

FMV och totalförsvaret, se bilaga 1. 
- företaget som ska tillverka plomberingen måste finnas i Sverige för 

att skydda tryckplåten 
- företaget som ska tillverka plomberingen måste vara  

SUA6-godkänd på lämplig nivå 

                                         
6 Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal 
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2.3 Befintliga lösningar 
I detta kapitel ges det svar på frågor som:  
Hur har liknande problem lösts tidigare? Finns det andra aktörer som har 
liknande produkt eller behov? Finns det produkter som löser liknande 
uppgifter inom helt andra områden?   

2.3.1 Tekniker 

RFID 

Radiofrekvensidentifikation, RFID, är en teknik som använder sig av 
radiovågor för att identifiera och lagra information om ett objekt.  
RFID har funnits i tillämpningar sen 1944 men först nu har marknaden 
börjat få upp ögonen för tekniken. 
Ett RFID-system består av tre komponenter: 
- transponder eller tagg 
- läsare 
- databehandlingsdelsystem 
Mer fakta om de olika komponenterna finns i bilaga 2. 
Antennen som sitter på läsaren skapar ett elektromagnetiskt fält som 
svänger med en viss frekvens. Transpondern aktiveras av fältet och 
sänder ut en kod tillbaka till antennen. Läsaren översätter och tolkar 
signalen. Därefter lagras och bearbetas informationen i ett 
databehandlingsdelsystem.  
Informationen på taggen kan låsas, skrivas och läsas om vartannat men 
informationen går aldrig att låsa upp. 
För att systemet ska kunna utföra rätt saker programmeras varje tagg för 
sig. I programmeringen kan det införas kryptering7 och användarnivåer 
som säkrar systemet. RFID skyddar även mot förfalskning genom att 
varje etikett har en kiselkrets som är helt unikt numrerad. 
I vilken hastighet data överförs beror frekvensområdet, antennernas 
storlek, läsarens uteffekt, omkringliggande miljö och på hur hög energi 
vågorna tillåts ha. Frekvensområdet och vågornas energi påverkar på 
samma sätt, ju högre frekvens/energi desto bättre läsbarhet.  

                                         
7 Hemligt språk 
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I Sverige tillåts bara en energi på 0,5 Watt hos läsaren medan det i t.ex. 
USA används energi som uppgår till 4 Watt.  
Transpondern och läsaren måste ställas in för att arbeta på samma 
frekvens för att kunna överföra data. Idag används ungefär 30 olika 
frekvenser. Frekvensen varieras i taggen genom att olika mycket material 
av kondensatorn skärs bort. På detta sätt kan alla frekvenser skapas fram. 
Alla frekvenser är dock inte lika användbara. För rätt val av frekvens som 
etiketten ska arbeta i ska det vägas in många faktorer. Ju högre frekvens 
som används desto bättre blir läsbarhet och räckvidd. Högre frekvens är 
dock mycket känsligare för omliggande faktorer och ändrar lätt frekvens. 
Detta gör att de olika kraven uppfylls bäst på en mellanliggande frekvens 
t.ex. 13,56 MHz som är godkänd frekvens av NATO.  
Som nämndes i det övre stycket påverkar omkringliggande miljön RFID 
läsbarhet. För att etablera RFID krävs det att två problem med tekniken 
besegras. Det första problemet är att RFID är känslig för montering mot 
metallytor. En tunn aluminiumfilm kan störa så mycket att strömmen inte 
kan färdas runt antennspolens trådar till kondensatorn. Därmed förhindras 
läsarna att kommunicera med transpondern. Detta kan lösas genom att 
RFID-taggen bäddas in i isolerande material vilket medför att taggen får 
en tjocklek på cirka en millimeter. Detta är ett problem då etikettens 
möjlighet att böjas försämras radikalt. 
Det andra problemet är vinklar. Det krävs av plomberingen att den ska 
klara av att sitta i en vinkel. Att en tagg sitter över en kant påverkar inte 
läsbarheten men det kan göra att etiketten kommunicerar på fel frekvens. 
Det kan vanligtvis justeras genom att tillverka taggen i en högre frekvens 
där vinkeln sedan anpassar den till läsaren. I detta fall ska taggen kunna 
sitta på både plana och vinklade ytor. Detta är svårt att lösa i en enda  
RFID-tagg.  
Läsbarheten kan även påverkas av närvaron av vatten och 
elektromagnetiska störningar som kan sänka läsavståndet.  
RFID används redan idag inom många områden t.ex: 

- betalningssystem 
- dokumentverifiering 
- liftkort  
- spelmarksidentifiering och antiförfalskningssystem 
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- bokidentifiering och självbetjäning vid in/utlåning på bibliotek 
- spårning av kurirförsändelser och dokument 
- temperaturövervakning under transport av känsligt gods 
- tidtagning vid t ex maratonlopp, skidtävlingar 
- märkning av djur som hjälpmedel vid t.ex. utfodring 

Chipless RFID 

Chipless RFID baseras på samma teknik som RFID, men behöver inget 
halvledarchip. Istället används mikroskopiskt små partiklar som 
slumpmässigt sprids på en yta eller inuti ett material. Avläsningen av 
läsaren sker på samma sätt som med RFID, med undantaget att den läser 
av fördelningen av fibrerna istället för frekvensen.   
Nackdelen med chipless RFID jämfört med vanlig RFID är att det bara 
går att skriva i minnet en gång och att minnet bara är så stort att ett 
identifikationsnummer precis får plats. 

Streckkod 

En streckkod består av en kombination av tecken som återges i form av 
olika breda streck med olika avstånd i mellan sig. När en fotocell dras 
över kombinationen känner den av mönstrets kontrast och läser av koden.  
De siffror som ofta står under strecken beskriver koden om streckkoden 
av någon andledning inte går att läsa av. 
Storleken på streckkoden avgör läsbarheten. En för liten streckkod kan 
göra att det är svårt för fotocellen att uppfatta förändringar.   
Försvaret använder sig av Kod 39 som är svensk standard, SS-EN800. 
Kod 39 är en linjär streckkod som kan använda sig av siffror, bokstäver 
(A-Z) och sju specialtecken. Koden har god säkerhet och en variabel 
längd.  

2D-streckkod 

2D-streckkod har samma egenskaper som en vanlig streckkod med 
undantag av att informationen lagras på både bredden och höjden. Detta  
gör att det får plats mer information på samma yta. 
En 2D-streckkod kan innehålla flera tusen tecken medan en streckkod 
normalt enbart innehåller ett tiotal. 
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Figur 2.4 Samma information på streckkod och 2D-streckkod 

En 2D-streckkod är uppbyggd med positioneringskoder i hörnen som gör 
att det går läsa av koden i valfri riktning. Koden är alltså läsbar i 360° och 
detta gör att läsfrekvensen höjs markant.  

Biosensor 

En biosensor mäter temperaturvariationer hos en produkt under dess 
livslängd. Tekniken är baserad på en blandning mellan elektronik och 
bioteknik. Teknikkombinationen bygger på en enzymatisk reaktion8 i 
biosensorn som minskar motståndet i kretsen. Detta gör att den avläsbara 
signalen ökar med tiden och temperaturen.  
Biosensorer används oftast på temperaturkänsliga livsmedel för att spåra, 
kvalitetssäkra och optimera livslängden.  
Bioett är ett företag som tillverkar biosensorer. Deras biosensor bygger på 
en TTB9-etikett. Etiketten innehåller förutom den unika 
teknikkombinationen också en streckkod som möjliggör spårbarhet och 
ger produkten en unik identitet. Etiketten måste aktiveras innan 
användande, vilket görs med en aktivator framställd av Bioett. 
Etiketten läses av med hjälp av en handhållen skanner som liknar en 
traditionell streckkodsläsare. Information kan läsas direkt av operatören i 
en display på skannern. Sedan skickas informationen via internet till en 
databas där producenten får en tillförlitlig bild av leverantörskedjan. 
Analysverktyget gör det möjligt att hitta leverantörskedjans styrkor och 
svagheter vilket kan leda till förbättrad livslängd hos produkten.  

Hologram 

Ett hologram är en bild i tre dimensioner som uppkommer i en optisk 
process. Det finns olika tekniker för att tillverka hologram, den vanligaste 
bygger på användande av laser, se figur 2.5 på nästa sida.  
 

                                         
8 Utför kemiska reaktioner i organismen utan att själv förändras 
9 Time Temperature Biosensor 
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Den tekniska processen börjar med att dela upp laserstrålen i två optiska 
strålar. Den ena kallas referensstråle, den förstoras och riktas direkt mot 
en fotokänslig film som täcks helt. Den andra strålen kallas objektstrålen, 
den riktas mot objektet och reflekteras sedan mot filmen. Objektstrålen 
bär på information om objektets plats, storlek, form och textur. Då de 
båda strålarna möts strax innan filmen uppstår ett komplext 
interferensmönster som spelas in. När den framkallade filmen sedan 
belyses uppkommer en tredimensionell bild av objektet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figur 2.5 Hologram 

Ett hologram har två centrala egenskaper. Den ena är att den syns väl och 
lätt lockar till sig ögat. Den andra är att den är praktiskt omöjlig att 
förfalska. De mikroskopiska små säkerhetselementen hindrar försöken till 
förfalskning genom kopiering och skanning. Med blotta ögat går det att 
skilja på kopior och original. 

Kinegram 

Ett kinegram är en optisk märkning som varierar beroende på synvinkeln. 
Kinegrammet är skrivet med optiskt föränderligt bläck som vid höga 
ljuskontraster mellan vinklarna kommer att visas eller inte visas. Detta 
gör att det i olika synvinklar går att få se olika dimensioner och färger. 
Ändringarna beroende på vinkeln gör att bilden uppfattas som om den är i 
rörelse. 
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Kinegram har ungefär samma egenskaper som ett hologram. Olikheterna 
är att hologram produceras optiskt och avbildar ett solid objekt medan 
kinegram skapas i datorn och visar många olika bilder. I båda fallen är 
förfalskning praktiskt taget omöjligt. 

Guillocher 

Guillocher skapar med sitt exakta, originella och geometriska mönster ett 
bra skydd mot förfalskning. Mönstret skapas av minst två böjda linjer 
som sammanflätas i en repeterbar cirkulär design. 

 
Figur 2.6 Guillocher 

Figuren ovan visar samma guilloch i polära och Cartesian koordinater 
som genereras av en serie additioner och multiplikationer av sinusvågor 
med varierande amplitud. 
Guilocher används till säkerhetstryck på sedlar och viktiga dokument. 
Den moderna tekniken i dagens samhälle har dock sänkt säkerheten mot 
förfalskning. Därför trycks nu guillocher i regnbågstryck som ger 
skiftningar i färgen vilket gör den svårare att kopiera. 

Termokrom färg 

Termokrom färg reagerar på värme och vid förändringar i temperaturen 
ändrar färgen nyans. Färgens ursprungliga nyans blir vid uppvärmning 
transparent eller vit. Med hjälp av den ursprungliga nyansen och olika 
permanenta färger kan olika skiftningar fås fram. 
Termokrom kan bygga på två olika fenomen, metallkomplex eller 
interferensfenomen.  
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Metallkomplexet består av en metall eller metalljon med positiv laddning 
omgiven av ett antal negativa joner. De metaller som innehåller färgade 
komplex tillhör övergångsmetallerna. När de negativa jonerna binder till 
metallen kommer elektronbanan att få olika energier och övergångar 
mellan nivåerna. Detta ger ljusabsorption som vi upplever som färg. 
Beroende på ingående material kan våglängden som absorberas variera. 
Interferensfenomenet uppträder i kolesteriska flytande kristaller. Flytande 
kristaller är en mellanform mellan oordnad och ordnad fas. Med att de är 
kolesteriska menas att molekylerna ligger i parallella skikt.  I närliggande 
skikt är molekylernas längdaxel svagt vridna i förhållande till varandra. 
Efter ett visst antal skikt blir de parallella igen, detta ger en periodicitet. 
Om avståndet mellan två sådana skikt motsvarar en ljusvåglängd kommer 
ljuset att totalreflekteras, vilket ger uppkomst till färgförändringar. 
Termokroma färger används mycket i industrin eftersom den har stora 
fördelar jämfört med en vanlig termometer. Termokrom färg är billig, 
klarar av att mäta temperaturen på produkter i rörelse och kan visa var 
temperaturförändringen har skett. 
Den termokroma färgen finns i olika utföranden, den kan vara irreversibel 
eller reversibel10. Är den irreversibel kommer färgen permanent ändras 
när produkten passerar den fasta temperaturgränsen. Om färgen istället 
var reversibel skulle färgen vid en kommande temperatursänkning gå 
tillbaka till sin ursprungsfärg. Färgen finns i olika temperaturintervall och 
kan användas som bläck vid tryck. 
Ett udda användningsområde där kromiska färger använts är i Sofia 
Lagerkvist värmekänsliga stol som ändrar färg då en person sitter på den. 
Stolen fungerar som kommunikatör och placeras den utomhus kan den 
visa temperatur, är den blå är det kallt och är stolen röd är det varmt.11 

                                         
10 Omvändbar 
11 http://www.skonahem.se/artiklar/design/arets_ljusa_ide_2001/ 
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Temperaturindikator 

Temperaturindikator består av många små fält av termokrom färg. Varje 
fält har en egen märktemperatur som vid uppnådd temperatur skiftar från 
vitt till svart. Med hjälp av temperaturindikatorer går det att få fram om 
produkten passerar olika temperaturer inom ett visst temperaturintervall. 
Temperaturindikatorer kan vara irreversibla eller reversibla beroende på 
indikatorns användningsområde 

Perforering 

En perforering är ett skuret mönster på en yta. Mönstret kan bestå av allt 
från ett streck och till en avancerad figur. Perforeringen skärs igenom 
ytan och gör att etiketten går sönder vid manipulation. Detta gör att 
perforeringen motverkar återplacering efter etikettens borttagning.  
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2.3.2 Pågående svensk forskning och 
produktutveckling 

Flera företag och institutioner i Sverige bedriver forskning och utveckling 
inom området som tryckt elektronik, ledande polymerer och  
RFID-tillämpningar. 
Forskningsföretaget Acreo med placering i Norrköping trycker elektronik 
på papper med hjälp av ledande polymerer. Läs mer om Acreo och en 
intressant lösning på problemet med förfalskning i bilaga 3. 
Ett annat företag med intressanta produkter är Cypak. Cypak specialiserar 
sig på att göra enkla objekt smarta, säkra och moderna. De skapar på 
kundens begäran och letar sedan reda på en tillverkare för att lansera 
produkten. Läs mer om Cypak och två av deras produkter i bilaga 4. 
Mitthögskolan håller på med många olika forskningsprojekt runt RFID 
t.ex. ett projekt vid namn ”printed RFID tag antennas with minimal 
performance degradation when bent”12. Genom kontakter med forskare på 
högskolan har några av dessa projekt studerats. 

                                         
12 Tryckta RFID-transpondrars funktions minskning vid böjning 
http://einstein.miun.se/publik/visaPublikation.php?soktID=762&PHPSESSID=b747c
50a3003154922d52ead9815a314 
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2.4 Allmänt om etiketter 
Historien säger att det var en man vid namn Salem Label som år 1862 
skapade den första etiketten. Etiketten var gjord av papper som penslades 
med gummi. Efter att gummit torkat applicerades etiketten med hjälp av 
lim på t.ex. glasburkar för att lättare identifiera innehållet.  
År 1935 producerades de första självhäftande etiketterna. Idéen kom från 
Stan Avery som på sent 1950-tal även förde in etikettindustrin i Sverige. 
Etiketter kan förbättra ett företags verksamhet på många plan t.ex. skydd, 
logistik och information.  
En typisk etikett är uppbyggd i tre skikt. Det yttersta skiktet kallas 
frontmaterial (1) och där trycks informationen. Det andra skiktet består av 
adhesiv (2), häftämne. Adhesiv finns i två olika sorter som gör etiketten 
permanent eller löstagbar. Det sista skiktet är ett underpapper (3) och är 
bärare till etiketten under produktionen. Underpappret har en yta som gör 
det lätt att avlägsna etiketten innan den ska appliceras på det underlag där 
den sedan ska nyttjas. 

 
Figur 2.7 Etikettens olika skikt 

Vid val av en etikett finns det olika saker att tänka på. För att inte 
glömma någon del använder sig många företag av en checklista vid 
nyproducering. Skanem är ett svenskt företag som tillverkar etiketter och 
använder sig av checklista. Deras checklista finns att se i bilaga 5.  
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2.4.1 Plomberingsetiketter 

I dagens samhälle blir det mer och mer nödvändigt att garantera äkthet. 
Detta görs ofta med hjälp av plomberingar av olika sorter. Exempelvis 
har Ericsson en etikett med hologram som plombering på sina batterier 
för att vid reparation vara säkra på att det inte är kopior. Det finns fler 
problem som har lösts på liknande sätt, här är några exempel: 

Kontrollmärke 

Kontrollmärket är gjort av en vit syntetisk 
reflex. Materialet är en spröd folie som gör 
att kontrollmärket efter applicering blir 
petsäkert på de flesta underlag. Detta gör 
att det inte går att få bort kontrollmärket i 
ett stycke. Märket har även en extra 
funktion med material som går att skrapa 
bort för att dölja en unik 
identifikationskod.  

Vandalsäker 

Om en angripare försöker ta bort en 
vandalsäker etikett faller den i små bitar 
vilket gör att den inte går att återanvända. 
Etiketten består av en vit vinylfolie med ett 
häftämnesskikt. 
  

”Void”  

Etiketten använder sig av 
polyetylentereftalat (PET) eller polyester-
film som gör att etiketten separerar när 
den avlägsnas. Därigenom lämnar filmen 
ett budskap t.ex. void på både etiketten 
och utrustningen. Budskapet är permanent 
vilket gör att en ny etikett inte kan 
placeras direkt ovanpå. 

Figur 2.8 Kontrollmärke 

Figur 2.10 ”Void” 

Figur 2.9 Vandalsäker 
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”Stop” 

Denna etikett har samma funktion som 
”Void” men skiljer sig på några plan. 
”Stop” använder sig av ett annat adhesiv 
som inte lämnar kvar några spår på 
utrustningen. Etiketten är behandlad med 
silikon på vissa ställen, detta gör att den 
släpper olika vilket ger ett mönster på 
etiketten. Mönstret förstör etiketten och 
gör att den inte går att återanvända. 

Water Gum Tape 

Detta är en billig och mycket stark tejp 
som används vid frakt via fartyg. Tejpen 
består huvudsakligen av nylon och kan 
appliceras manuellt eller med maskin. Det 
unika med tejpen är att den en timme efter 
intrång producerar ett budskap. Att detta 
fungerar beror på att tejpens yta innehåller 
flera mikrokapslar med färg. 
Mikrokapslarna har ett lösningsbart skal 
vilket gör att när det appliceras en ny tejp 
över den gamla för att dölja intrång löser 
skalet upp sig pga. den nya tejpens 
adhesiv. Fördröjningen av indikationen 
gör att angriparen blir lurad att tro att 
ingen kommer att märka intrånget.  

Hologram 

Genom att använda hologram på etiketten 
minskas risken för förfalskning. Läs mer 
om hologram i kapitel 2.3.1. 
 

 
 

 

Figur 2.12 Water Gum Tape
  

Figur 2.11 ”Stop” 

Figur 2.13 Hologrametikett
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2.4.2 Fel och brister med dagens etiketter 

Världens kunskaper om etiketter är stora och det finns många företag som 
aktivt jobbar med att förbättra de existerande etiketterna och skapa nya. 
Trots detta finns det vissa problem som är svåra att lösa. 
Här är några exempel: 
Miljö 
Beroende på i vilken miljö etiketten ska användas beter den sig olika. 
Styrande miljöfaktorer såsom värme, kyla och fukt påverkar framförallt 
etiketternas livslängd. 
För att undvika påverkan av solljus måste etiketten tryckas med ett 
hållbart tryck som inte förändras vid exponering av mycket solljus. Att 
tänka på är var etiketten ska sitta, i vilket klimat. Sverige eller 
Saudiarabien gör stor skillnad i antal timmar solljus. 
Vissa typer av etiketter fungerar sämre vid höga temperaturer än i 
rumstemperatur. Redan vid så låga temperaturer som 40°C kan 
egenskaperna påverkas negativt. Detta beror på etikettmaterialens olika 
egenskaper vid olika temperaturer. 
Material 
En grundläggande fråga är vilket material etiketten ska sitta på? Det styr 
valet av rätt material till etiketten, adhesiv och färg. Det material som 
innebär mest problem är pulverlackade ytor. De har en yta som ett 
apelsinskal med låg ytenergi. Den apelsinskalsliknande ytan ger 
ojämnheter som gör att det kommer in luft under etiketten. Detta torkar ut 
adhesivet och ger etiketten en kortare livslängd. 
Vinklar 
Att få en etikett att fästa längs ett hörn är svårt då fästytan blir mindre. 
Adhesivet behöver en viss yta för att garantera full vidhäftning beroende 
på vilket adhesiv och ingående material som används. 
Dubbelkrökta ytor 
När en etikett ska sättas över t.ex. ett skruvhuvud bildas dubbelkrökta 
ytor. Risken är då stor att luft kommer in och torkar ut adhesivet. Vid 
dubbelkrökta ytor används inte etikettens hela fästyta vilket kan leda till 
att etiketten lossnar.  
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Livslängd 
Etiketten måste anpassas efter den förväntade användningstiden. Vid lång 
livslängd måste etiketten motstå åldring. Åldring är svårt att prova 
realistiskt, därför baseras livslängden på resultat från accelererande 
försök. 
Som en sammanfattning av denna information, är varje applikation unik 
och kräver sin egen kombination av frontmaterial, färg och adhesiv för att 
tjäna sitt syfte. 

2.5 Teknisk och ekonomisk genomförbarhet 
Bedömning av problemet är teoretiskt möjligt att lösa.  

2.5.1 Teknisk genomförbarhet 

Vid skapandet av en framtidsvision behöver inte tekniken vara 
kommersiellt tillgänglig idag men inom en viss tid. Utifrån detta 
bedömdes det att studien var teknisk genomförbar. 

2.5.2 Ekonomisk genomförbarhet 

Det anses att den ekonomiska genomförbarheten finns då en lösning på 
problemet skulle öka säkerheten och skydda information med mycket 
högt värde.  
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2.6 Behovsanalys 
En behovsanalys gjordes för att få reda på de behov som ligger till grund 
för de krav som måste finnas på en plombering. 
För att få ett bra djup i analysen genomfördes cirka 20 intervjuer med 
personer ur fyra olika målgrupper: 

- Användare, de som använder utrustningen i sitt arbete 
- Verkstäder, de som monterar plomberingen på utrustningen 
- Utbildare, de som utbildar användaren i hur de ska använda sin 

utrustning och undersöka plomberingen 
- Beställare, de på FMV som kravställer nya plomberingar 

Det fanns fasta frågor men annars utnyttjades metoden ”Go with the 
flow”. Metoden går ut på att låta intervjun spåra iväg utöver frågorna. 
Frågorna och de behov som uppkom vid intervjuerna finns i bilaga 6. 
För att bestämma den relativa betydelsen av de behov som uppkom 
genom intervjuerna genomfördes en parvis jämförelse som användes för 
viktning av behoven. Först formulerades behoven om till kriterier. Av de 
olika kriterierna som kom fram i första delen av behovsanalysen valdes 
tio ut med hjälp av diskussioner och egen analys:  

- Motstå förfalskning, förhindrar att plomberingen kopieras 
- Uppge riktlinjer, ge klara instruktioner om vad som ska göras vid 

användning 
- Tilltala ögat, inneha ett tilltalande yttre 
- Bära information, innehålla viktiga upplysningar 
- Klara av olika miljöer, funktionsmässigt fungera i olika miljöer 
- Motstå värme, klara av höga temperaturer13 
- Lätt att inspektera, smidigt att upptäcka manipulativ påverkan 
- Motstå beröring, klarar av normala stötar och skador 
- Förbättra logistik, underlätta vid produktion och transport 
- Indikera intrång, visa att manipulativ påverkan har skett 

                                         
13 Behov finns att klara av både höga och låga temperaturer 
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Kriterierna fördes sedan in i en tabell, se tabell 2.1. Raderna i tabellen 
jämfördes med kolumnerna och betyget fördes in där rad och kolumn 
möts.  
Bedömning skedde enligt: 
2-viktigare än 
1-lika viktig som 
0-mindre viktig 
Den relativa betydelsen erhölls genom att raderna för kriterierna 
summerades och adderades till en korrektionsterm. För att lättare kunna 
se betydelsen normerades värdena så att summan blev 1,00.  
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 A B C D E F G H I J + Pi Ki n 
A 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 5 0,06 7 
 B 0 2 1 0 0 1 1 2 0 2 9 0,1 4 
  C -4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 9 
   D -1 0 0 1 2 2 0 6 10 0,11 3 
    E 0 1 2 2 2 0 8 15 0,17 2 
     F -1 2 2 2 0 10 15 0,17 2 
      G -6 1 1 0 12 8 0,09 5 
       H -9 1 0 14 6 0,07 6 
        I -12 0 16 4 0,04 8 
         J 0 18 18 0,2 1 
          Summa 90 1  

Tabell 2.1 Parvis jämförelse mellan kriterier 
Baserat på viktfaktorerna och poängsumman skapades en rangordning för 
att lättare se vilka kriterier som var viktigast att uppnå. Notera att 
rangordningen inte har med viktfaktorn att göra utan att den endast 
beskriver inbördes ordningen mellan kriterierna.  
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Rangordningen mellan kriterierna kan ses i figur 2.14, där kriterierna står 
i rangordning med högst rang först. 
Slutsatsen av behovsanalysen kan beskrivas i några punkter. Det 
viktigaste kriteriet att uppnå är Indikera intrång. Kriteriet Tilltala ögat 
har inte någon relativ betydelse. De övriga behoven ligger jämnt fördelat 
där kriterier som Förbättra logistik, Motstå förfalskning och Motstå 
beröring anses vara mindre viktiga medan kriterier som Motstå värme 
och Klara av olika miljöer är kriterier som är viktiga vid framtagning av 
nya koncept. 
Tilläggas kan att de kriterier som fått en låg procentsumma inte är helt 
oviktiga utan bara mindre viktiga jämfört med de andra kriterierna.  
Anledningen till att logistik och förfalskning hamnat så långt ner på listan 
är att de flesta som deltagit i studien varit användare. Dessa kriterier är 
inte lika relevanta för användare. 

 
Figur 2.14 Kriteriers påverkan 
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2.7 Konstruktionskriterielista 
För att lösa ett problem måste produktens egenskaper uppfylla de mål 
som krävs, därför utarbetas en konstruktionskriterielista (KKL). En KKL 
fyller två funktioner, den ger riktlinjer för produktutvecklingsprocessen 
och information som är nödvändig för utvärderingen. 
Egenskaperna delas in i två grupper, krav och önskemål. Kraven skall 
gärna vara kvantifierade eller mätbara för att lättare kunna se om de 
uppfylls. Efterhand som projektet fortgår kommer 
konstruktionskriterielistan bli mer och mer produktspecifik.  
KKL:n har skapats efter en checklista från Ulf Liedholms kompendium 
Systematisk konceptutveckling [2], se bilaga 7. KKL:n utgår från kriterier 
i behovsanalysen, gamla krav och genom en egen analys. 
Alla krav går att läsa om i bilaga 8, varav de viktigaste kraven följer 
enligt nedan: 

- Plomberingens huvudfunktion är att indikera intrång. 
- För att kunna garantera att plomberingen indikerar intrång måste 

plomberingen motstå förfalskning och återplacering. Gör den inte 
det är skyddet ofullständigt. 

- Beroende på de nya utrustningarnas avsatta yta för plombering 
finns det ett önskemål om att dess storlek ska vara inom ramarna 
75x25x0,5 mm. 

- Utrustningarna kan ge ifrån sig värme på upp till 55°C. Därför 
måste plomberingen klara av alstrad värme från objektet på 55°C. 
Detta ställer höga krav på plomberingens ingående material. 

- Vissa utrustningar används inte kontinuerligt utan kan få tillbringa 
större tid i lager. Detta resulterar i en önskad livslängd på minst 15 
år. Ytterligare en anledning till önskad lång livslängd beror på den 
kvantitet av utrustningar som finns och det arbete som krävs för att 
plombera om en utrustning. 

- För säkerheten i försvaret är det viktigt att utrustningarna bara 
används i områden där de är tillåtna. Utrustningen signalerar detta 
genom plomberingen och därför är det i KKL:n kravsatt att 
plomberingen ska ha olika utseende beroende på 
användningsområde.  
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3 Funktionsanalys 
Funktionsanalysens uppgift är att klargöra vad produkten skall utföra. För 
att göra detta tas produktens funktioner fram och sedan etableras ett 
flertal olika medel för att realisera dessa funktioner. Funktionsanalysen 
sker i fyra steg som slutar i ett funktions/medel-träd. Funktions/medel-
träd är en trädstruktur som beskriver produktens funktioner och medel. 

3.1 Black-box 
En black-box representation av problemet syftar till att hitta problemets 
kärna. Vid skapandet av en black-box fastställ först en huvudfunktion, 
operand, intillstånd och uttillstånd. Huvudfunktionen bestäms med hjälp 
av konstruktionskriterielistan. Utifrån konstruktionskriterielistan tas 
produktens huvuduppgift fram och med hjälp av den kan 
huvudfunktionen fastställas. En operand är det som omvandlas vid 
användandet av produkten alltså när huvudfunktionen uppfylls. Intillstånd 
och uttillstånd klargör vad som ska hända med operanden. 
Vid betraktande av vårt problem framkommer det att plomberingens 
huvudfunktion är att skydda utrustningen. Huruvida detta är helt korrekt 
kan diskuteras då plomberingen i sig själv inte hindrar intrång, tamper 
proof14, men varnar om detta har skett, tamper evident, förutsatt att 
användaren följer givna direktiv. Skyddandet är alltså inte bara i 
plomberingens händer. 
Operanden är plomberingen då det är denna som ska skydda utrustningen. 
Operandens in- och uttillstånd är i lager respektive manipulerad på 
utrustning. 
 

                                         
14 En metod som hindrar intrång vid manipulation genom att förstöra det som den 
skyddar. 
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Huvudfunktion: skydda utrustning 
Operand: plombering 
Intillstånd: lager 
Uttillstånd: manipulerad på utrustning 
 
 
 
 

Figur 3.1 Black-box  
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3.2 Tekniska principer 
En teknisk princip löser problemet på en grundläggande nivå. Detta 
etableras i tre steg. I det första steget tas de tekniska principerna fram som 
produkten skall bygga på. Det andra steget består av en utvärdering av de 
tekniska principer som tillkom i första steget. Med hjälp av utvärderingen 
tas sedan de principer som är lämpliga fram. Till sist förs de tekniska 
principerna in i ett funktions/medel-träd och kontrolleras i black-box så 
att rätt operand är vald. 
Förslag på tekniska principer: 
- etikett 
- tejp 
- blyplomb 
- vajer 
- plattor som vid separationen slår av utrustningen 
- skruvförband 
- sensorer på insidan av utrustningen som indikerar manipulation 
- plåtlåda med hänglås 
- o.s.v. 
Enligt avgränsningar i kap. 1.5 valdes etikett som den enda möjliga 
tekniska principen. 
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3.3 Transformationssystem 
Ett transformationssystem kan kortfattat beskrivas som en detaljerad 
black-box. Teknisk process kallas den deklaration som beskriver vad som 
händer mellan in- och uttillståndet. Den tekniska processen beskriver hur 
problemet ska lösas, det vill säga det som utförs i en black-box. Den 
tekniska processen delas in i förberedelse-, utförande- och avslutningsfas.   
Transformationssystemet utgår från black-box i kap 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.2 Transformationssystem 
Transformationssystemet innehåller sex stycken olika tekniska system 
(TS). I figur 3.2  visas hur de olika systemen är delaktiga i 
transformationerna. Det är möjligt att de olika tekniska systemen kan slås 
ihop då det kan finnas medel som kan lösa flera funktioner. 
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3.4 Funktions/medel-träd 
Syftet med att skapa ett funktions/medel-träd är att på ett strukturerat sätt 
ställa upp de funktioner och medel som måste lösas för att produkten ska 
uppfylla de krav som finns i konstruktionskriterielistan. En funktion 
beskriver det tekniska systemets uppgift och ett medel utgör en 
realisering av en funktion.   
Eftersom funktions/medel-trädet blev mycket stort och svåröverskådligt 
redovisas några av de lägre funktionerna och tillhörande medel i en 
morfologisk matris, se bilaga 9. Det gäller funktionerna identifikation, 
information, indikation och förhindra förfalskning/återanvändning. De 
medel som realiserar funktionerna i den morfologiska matrisen togs fram 
under idégenerering och med hjälp av de befintliga lösningarna. 
Funktions/medel-trädet och medel till de tre övriga funktionerna ses i 
figur 3.3. 

    
Figur 3.3 Funktions/medel-träd 
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4. Provmetoder 
Att objektivt kunna bedöma olika tekniker och teorier om plomberingar 
är viktigt i det kommande arbetet med konceptgenerering, utvärdering 
och även för framtida upphandling. Därför har olika provmetoder 
utvärderats och provats. 
De provmetoder som använts har valts ut av relevans och 
genomförbarhet. Detta för att underlätta den kommande arbetet i 
rapporten och det fortsatta arbetet efter examensarbetet. Proverna har 
genomförts på existerande lösningar på marknaden. Provobjekten finns 
att läsa om i bilaga 10. 

4.1 Dragprov 
Dragprov är ett statiskt prov som ligger till grund för olika 
hållfastighetsberäkningar.  
Provresultat redovisas med en kurva enligt figur 4.1. 
 

  
Figur 4.1 Dragprovskurva 

Genom den första delen av kurvan, när spänningen är proportionell mot 
töjningen, fås materialets elasticitet. Om spänningen avlägsnas i detta 
område kommer provobjektet återta sin gamla form. Elasticitetsmodulen 
räknas ut genom ekvationen nedan. 

Y = σ/ε = (F/A)/(Δl/l) 

där σ = (F/A) = spänning 
ε = (Δl/l) = töjning 
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Materialets flytgräns, σf definieras som den spänning vid vilket 
begynnande flytning börjar inträda. Först efter flytgränsen kommer den 
permanenta formändringen att få betydelse.  
Materialets brottgräns, σm är den högsta använda kraften dividerat med 
provets tvärsnitt. Brottgränsen berättar hur mycket ett material klarar av 
att stå emot innan brott uppkommer. 
För att få ett mått på materialets plasticitet, seghet och tänjbarhet mäts 
provstyckets förlängning, δ. Förlängningen kan ge en osäkerhet då den 
varierar beroende på hur långa mätlängder som används och hur lång 
mätsträckan är från brottet. För att få jämförbara resultat rekommenderas 
att ha likartade förutsättningar vid alla prov. 

4.1.1 Prov 

För att undersöka metodens förmåga jämfördes två olika material. 
Vanliga standardetiketter är ofta gjorda i papper eller plast, därför valdes 
det att undersöka vilket av dessa material som lämpar sig bäst vid olika 
applikationer. 
Metoden genomfördes i en Lloyd dragprovare i 
materialanalyslaboratoriet på FMV. Varje material drogs tre gånger för 
att få ett statistiskt underlag. De tre resultaten medelvärdesbildades och 
infogades i en graf tillsammans med det andra materialet, se figur 4.2. 

 
Figur 4.2 Papper vs plast 

Ur figuren fås att plast har mycket bättre elastiska egenskaper medan 
papper kan motstå en högre kraft innan brott uppstår.   



 
 

Provmetoder 

 

37 

Papper har jämfört med andra material dåligt motstånd mot kemikalier 
och värme men kan köpas till ett lågt pris. Papper som etikettmaterial 
använd oftast i engångsetiketter som inte utsätts för dagliga påfrestningar. 
Plast tål i de flesta fall mer än papper, men är oftast dyrare.  
Livslängden är längre för plast och därför passar materialet till etiketter 
som ska tåla mycket under en lång tid. Att tänka på är att det finns många 
olika typer av plast och att inte alla tillfredställer alla behov.  

4.1.2 Utvärdering 

Vid tillgång till en dragprovare är provet smidigt och lätt att genomföra. 
Provet ger en bra jämförelse av etiketternas förmåga att motstå 
dragkrafter. Detta ger bra underlag för att välja rätt etikettmaterial till rätt 
applikationer. Vid jämförelse av plomberingsetiketter blir dock inte 
provet rättvist pga. att etiketternas funktion inte vägs in i provet. 

4.2 90° Peel Strenght 
För att kunna mäta vidhäftningen av etiketten används en metod som 
baseras på att alltid dra etiketten i 90° mot underlaget. Istället för att 
använda sig av två hållare i dragprovaren byts den ena ut mot en 
roterande cylinder. Cylindern roterar med etiketten när dragprovaren 
applicerar en dragkraft. På detta sätt fås en mer rättvis metod än om 
etiketten skulle dras bort för hand. Manuellt uppkommer lätt olika vinklar 
vilket ger olika förutsättningar.  

4.2.1 Prov 

För att kunna prova metoden tillverkades en utrustning på FMV:s 
verkstad till dragprovaren, se figur 4.3 på nästa sida. Utrustningen består 
av en cylinder monterad på en gaffel. Cylindern innehåller två kullager 
för att åstadkomma en jämn rotation. 
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Figur 4.3 Tillverkad utrustning 

Etiketten appliceras på cylindern som är monterad i den nedre hållaren 
och knips fast av den övre hållaren på dragprovaren.  
Cylindern är innan montering tvättad och rengjord med sprit. 
Dragprovaren var programmerad att dra en sträcka av 8mm i fem olika 
draghastigheter enligt figur 4.4. Hastigheterna valdes för att efterlikna 
olika sätt att avlägsna etiketten från underlaget. De låga hastigheterna 
efterliknar när etiketten sakta lyfts bort medan de höga hastigheterna 
efterliknar våldsam och kraftig avlägsning. 

 
Figur 4.4 Draghastigheter 

Provet utfördes på fem olika etiketter med nummer 1, 3, 4, 6, 7 av 
provobjekten i bilaga 10.  
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För att kunna analysera resultatet har en graf sammanställts. Grafen visar 
kraften som funktion av hastigheten, se figur 4.5. Kraften är ett 
medelvärde som tagits fram av tre värden under en hastighet. De separata 
graferna för varje etikett finns i bilaga 11. 

  
Figur 4.5 Kraften som funktion av hastigheten 

Genom att undersöka grafen i figur 4.5 ovan fås ett förhållande hur de 
olika etiketterna skiljs åt. Kurvan för etikett 7 går ner till noll beroende på 
att etiketten gick av vid en hastighet på 100 mm/min.  
Provets draghastighet anbringades på en konstant area över etikettens 
bredd vilket ledde till att etikett 1, 3 och 4 etikettfunktioner inte fungerade 
i provet. 
De flesta etiketter kräver tid för att uppnå full vidhäftning. Detta gör att 
det föregående provet inte var helt representativt.  
Efter att etiketterna varit applicerade på utrustningen i över 24 h i 55°C 
fick grafen ett nytt utseende, se figur 4.6 på nästa sida. 
För de ursprungliga graferna för varje etikett i provet, se bilaga 11. 
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Figur 4.6 Kraften som funktion av hastigheten efter 24 h 

Figur 4.6 visar hur de olika etiketterna skiljer sig åt och hur 24 h 
vidhäftning påverkar den erfordrade kraften. En skillnad är att 
etikett 4 har en tydlig topp som beror på att etikettfunktionen började 
fungera på halva etiketten vid 25 N. Ytligare en skillnad är att etikett 6 
har en tydligare puckel i början av kurvan som sjunker när etikettens 
funktion började fungera.  
Sammanfattningsvis ger tid för häftämnets härdning upp till 3 gånger 
högre vidhäftning.  

4.2.2 Utvärdering 

Provet ger etiketterna samma förutsättningar vilket är nödvändigt för att 
kunna basera framtida utvärdering på provresultatet.  
Provet var lätt att genomföra och resultatet var lätt att tolka. 
Provet krävde en specialtillverkad provutrustning, vilket gör att provet 
inte är ekonomiskt försvarbart i små upplagor. 

4.3 Droppmetoden 
Metoden används för att jämföra uthålligheten i provobjekten. Genom att 
applicera en kraft på etiketten under vidhäftning kan tiden mätas till dess 
att vidhäftningen upphör. Därigenom fås ett förhållande mellan olika 
etiketter.   
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Utrustningen till provet består av en rektangulär materialstav, objekt och 
vikter, se figur 4.7. Provningen börjas med att en remsa klipps ut av 
objektet och formas till en droppe med adhesivet utåt. Sedan appliceras 
droppen på en materialstav med rektangulär form. Vidhäftningsytan 
bestäms av stavens bredd respektive etikettens bredd. Detta ger samma 
förutsättningar för alla droppar. Sist tillförs en vikt på droppen och tiden 
tills den lossnar från materialet mäts. Tiderna från flera prov jämförs och 
utvärderas.  
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.7 Droppmetoden 
Istället för att använda vikter kan en dragprovare utnyttjas. Dragprovaren 
drar med en konstant kraft tills droppen lossnar. Fördelen med detta är att 
ett bättre förhållande mellan tid och kraft erhålls. 

4.3.1 Prov 

Vid undersökning av metoden sammanställdes en provutrustning med två 
olika materialstavar med samma geometri. Den ena materialstaven var en 
plastlinjal och den andra ett stycke aluminium. De vikter som 
applicerades var muttrar i olika storlekar. Muttrarna vägdes och tre lika 
tunga vikter användes vid provet. Materialstaven monterades i en hållare 
och de tre vikterna sattes fast på tre provobjekt med hjälp av klämmor.  
Vid provet dokumenterades inga tider då begränsningen av vikt och den 
för stora ytan gav för bra vidhäftning. Vid rätta vikter och dimensioner är 
metoden ett bra sätt att prova uthålligheten på olika etiketter i förhållande 
till varandra.  

Materialstav 

 

Objekt 

 

Vikt 
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4.3.2 Utvärdering  

Metoden är billig och kan genomföras utan speciell utrustning. Metoden 
är dock inte exakt, men är ett bra verktyg att använda när olika etiketter 
och material ska jämföras. 

4.4 Röntgen 
I en röntgen undersöks skillnader i densiteten hos en etikett applicerad på 
en utrustning och därmed upptäcks defekter i adhesivet. Vid röntgen är 
det främst etiketter med låg densitet som provas. Detta pga. att det är 
lättare att upptäcka förändringar i låg densitet än hög vid röntgen. Om en 
defekt i adhesivet finns ger det sig till känna genom olika svärtningsgrad 
på röntgenbilden. Det kan vara svårt att avläsa fel i adhesivet då dessa 
ligger i normalplanet mot röntgenstrålen. Däremot är blåsor och defekter 
inne i fogen möjliga att detektera. 

4.4.1 Utvärdering 

Metoden är dyr och kräver vissa säkerhetsföreskrifter. En av de största 
svårigheterna med att detektera defekter är att det måste blandas i 
fyllmedel i adhesivet pga. att adhesivet oftast är transparent för 
röntgenstrålningens våglängdsområde.  
Röntgen är en oförstörande provning för etiketten vilket gör att det finns 
möjligheter att prova större serier.  

4.5 Ultraljudsprovning 
I ultraljudsprovning sänds en ultraljudsvåg genom provet. Ekot mäts upp 
på andra sidan av provet och med hjälp av det kan det avgöras om 
adhesivet har någon defekt. 
Ultraljudsvågor är mekaniska vågor, dvs. vågen fortplantar sig i elastiska 
material genom att atomerna eller molekylerna svänger kring sitt 
jämviktsläge. 
För att kunna sända och mottaga ljudvågor krävs en sändare och en 
mottagare. Sändaren och mottagaren kan placeras på olika sätt. Antingen 
används en kombinerad sändare/mottagare på en sida av provobjektet 
eller så placeras en sändare och en mottagare på var sin sida av 
provobjektet, se figur 4.8 på nästa sida.  
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      sändare/mottagare (reflective mod.) sändare  
(transmission mod.) 

 

mottagare       

 
 
 
 
 

Figur 4.8 Sändare och mottagares placering 
Vid mätning i luft krävs det att sändare och mottagare ligger an mot 
provobjektet. Detta pga. att vid ultraljudsprovning används väldigt höga 
frekvenser och amplituden dämpas kraftigt i luft. I vissa fall kan det vara 
svårt att komma åt ytan, då kan provet föras ner i vatten. I vatten kan 
ljudvågorna sändas i valfria vinklar och avstånd mot provobjektet.  
Vid provning används frekvenser över det hörbara området som skickas i 
pulser med frekvenser på hundratals MHz. 

4.5.1 Utvärdering 

Metoden är komplicerad och kräver avancerad utrustning. Det finns stora 
osäkerheter i metoden pga. känsligheter i ytan och omkringliggande 
miljö. 

4.6 Användarprov 
Försökspersoner används för att genomföra användarprov för att få en 
utvärdering av fler parter då det är svårt att vara objektiv vid analys av sitt 
eget material. På detta sätt kan information tas fram som kanske inte 
annars skulle ha förmedlats.  
Det finns olika typer av användarprov: 
Observation – innebär att det som försökspersonen observerar noteras av 
provledaren som infinner sig i samma rum som försökspersonen när 
produkten provas. 
Videokamera – innebär att det som försökspersonen observerar noteras 
med en videokamera. Videokameran underlättar analysarbetet men kan 
leda till att försökspersonen uppträder annorlunda med en kamera riktad 
mot sig.  
Enkät – innebär att försökspersonen efter att ha tittat på produkten får 
fylla i en enkät med frågor runt produkten. 
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Tänka högt – innebär att försökspersonen får berätta vad han/hon tycker 
om produkten genom att tänka högt. 
Oavsett vilken metod som används kommer metoden generera feedback 
som sedan måste utvärderas.  

4.6.1 Prov 

Användarprovet användes på olika provobjekt i bilaga 10 och 
provresultatet redovisas fullständigt i bilaga 12 under prov 1. 
Två försökspersoner ur målgruppen ”FMV anställd utan erfarenhet av 
plomberingar” genomförde ett användarprov med observation. Uppgiften 
var att ta bort etiketter från ett plastmaterial. En av försökspersonerna fick 
använda sig av ett verktyg i form av en skalpell. 

4.6.2 Utvärdering  

Provmetoden är ett bra sätt att vidga utvärderingen genom att införa 
externa försökspersoner. Försökspersoner kan generera feedback och 
därigenom information som annars inte hade förmedlats.   
För att resultatet ska bli trovärdigt krävs det ganska många 
försökspersoner ur samma målgrupp. Det gäller att försökspersonen 
matchar målgruppen samt inte har förkunskaper eller har gjort provet 
tidigare. Vid förkunskaper kan externa personer lära sig plomberingens 
för- och nackdelar. Detta kan leda till ett felaktigt utgångsläge. 
Viktigt att tänka på vid användarprover är att försökspersonen ska 
uppmuntras att säga sin åsikt och inte ledas till att säga det provledaren 
vill höra genom att få rättelser. Försökspersonen kan inte på något sätt 
tänka eller göra fel. 

4.7 Mekaniska prov 
Vid framtagning av en ny produkt sammanställs krav som produkten 
måste uppfylla. Vissa krav är mer kritiska än andra, alltså svårare för 
produkten att uppnå. För att prova etiketten är det ett bra underlag att se 
om produkten klarar de kritiska kraven genom olika mekaniska prov.  

4.7.1 Prov 

En plomberings kritiska krav baseras på vidhäftningen i olika miljöer. 
Plomberingen ska klara av att sitta på olika material, klara av värme och 
ha en god vidhäftning vid vinklade ytor.  
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Dessa kritiska krav provades på olika provobjekt, se bilaga 10. De 
fullständiga provresultaten finns att läsa om i bilaga 12 under prov 2-6.  

Prov 2 

Prov 2 användes för att pröva etiketternas förmåga att sitta i en vinkel 
som är ett krav från konstruktionskriterielistan. Detta provades genom att 
etiketterna applicerades på ett material som var bockat i 90° och sedan 
studerades det hur etikettens funktioner förändrades i förhållande till 
plana ytor.   

Prov 3  

Det svåraste materialet för en etikett att fästa på är en pulverlackerad yta. 
En pulverlackerad yta gör att delar av etiketten lyfter och släpper in luft 
vilket torkar ut adhesivet. I prov 3 applicerades etiketter på en 
pulverlackerad yta i två dygn. Därefter undersöktes det om etiketternas 
funktioner fortfarande fungerade. 

Prov 4 

Etiketter kan få sänkta egenskaper vid ändring av temperaturen. I provet 
värmdes etiketterna i olika intervaller. Sedan studerades skillnader i 
egenskaper jämfört med etiketter som varit applicerade i rumstemperatur. 
Provet utfördes på pulverlackerad yta som i prov 3. 

Prov 5 

I första konceptfasen undersöktes olika existerande tekniker på liknande 
problem. Där undersöktes bland annat temperaturindikatorer som kan 
skydda etiketten mot lättare manipulering vid högre temperaturer. I prov 
5 provades indikatorerna för att undersöka hur de beter sig vid passering 
av märktemperaturerna.  

Prov 6 

Den nuvarande konstruktionens mest kritiska placering är på en 
utrustning med dubbla vinklar. Vinklarnas utformning ses i bilaga 12, 
figur 6. Det gäller för den nya konstruktionen att klara av denna kritiska 
placering. 
Detta provades genom att en plåt bockades med de rätta vinklarna. 
Etiketter applicerades på plåten och tiden tills de lossnade mättes.  
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4.7.2 Utvärdering 

Proven gör att det på ett smidigt sätt framgår om plomberingen klarar de 
kritiska förutsättningar som är satta för konstruktionen. 
Prov 2-6 provar de kritiska förutsättningar plomberingen måste klara för 
att uppfylla alla kraven i konstruktionskriterielistan. Om inte 
plomberingen uppfyller kraven blir det ingen förbättring jämfört med den 
nuvarande konstruktionen.  

4.8 Sammanfattning 
Av de provmetoder som utvärderades lämpade sig 90° Peel Strenght bäst 
till provning av plomberingsetiketter. Med 90° Peel Strenght provas 
etikettens alla egenskaper i ett prov och det ger en grundlig utvärdering 
att arbeta vidare på. 
Om plomberingsetiketterna ska provas i en liten serie och ett exakt 
resultat inte är nödvändigt kan droppmetoden ersätta 90°C Peel Strenght. 
Droppmetoden har en lägre kostnad och blir i små serier mer prisvärd.  
Röntgen och ultraljudsprovning är bra sätt att upptäcka defekter i 
adhesivet. De är båda oförstörande prov och därmed repeterbara. 
De mekaniska proven måste genomföras för att garantera att den nya 
konstruktionen uppfyller kraven i konstruktionskriterielistan. Dessa bevis 
är nödvändiga att ta fram för att stötta konstruktionen vid 
koncepteliminering. De mekaniska proven kan förstärkas genom att 
kompletteras med användarprov. 
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5. Konceptgenerering 
I konceptframtagningsfasen är syftet att etablera de koncept som skall 
utgöra grunden till det fortsatta utvecklingsarbetet.  

5.1 Skapa koncept 
För konceptframtagningen användes de medel som realiserar 
funktions/medel-trädets lägre funktioner. Medlen är tagna ur den 
morfologiska matrisen, se bilaga 9. 
Genom att kombinera ett medel från varje funktionsnivå i morfologiska 
matrisen skapas ett koncept. Att tillägga är att ett medel kan uppfylla flera 
funktioner. 
Den största vikten i koncepten ligger på tekniken. Utseende och design är 
preliminärt och kan sedan ändras i konceptutvecklingen. Tekniken kräver 
även vissa komplement och kan ändras i nästa fas. 
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5.1.1 Koncept 1 

 

         
               Figur 5.1 Koncept 1  

Beskrivning 

Plomberingen består av ett plomberingsområde i mitten av etiketten. 
Plomberingsområdet består av en tunn plastfilm som vid manipulering 
rullar ihop pga. att området inte är behandlat med något adhesiv. Detta 
gör att det inte går att återanvända etiketten efter manipulering.  
Identiteten måste lösas manuellt pga. att storleken på ytan begränsar 
andra tekniker. Identifikationsnumret, A12345 knappas in i ett datasystem 
och systemet returnerar information om utrustningen. 
För att visa vilken tillhörighet utrustningen har är fältet till vänster om 
plomberingsområdet färgat rött för uteslutande nationellt bruk eller blått 
för nationellt och internationellt bruk. I fältet finns också Sveriges 
riksvapen för att visa ursprungsland. 
Fältet till höger innehåller ett kinegram för att motverka förfalskning.  

För- och nackdelar 

+ Enkel lösning 
+ Går att tillverka till ett lågt pris 
- Fungerar inte lika bra för olika plomberingsbehov 
- Manuell identifikation 
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5.1.2 Koncept 2 

 

 
Figur 5.2 Koncept 2 

Beskrivning 

I koncept 2 är plomberingens adhesiv behandlat med olika mängd silikon 
för att vid manipulation skapa ett mönster i etiketten och på utrustningens 
yta. Etiketten är färgsatt efter i vilket område den ska användas, röd eller 
blå. Mönstret är i en färg som tillsammans med rött eller blått ger en stor 
och tydlig färgförändring. 
Etiketten är utrustad med RFID som på ett smart och smidigt sätt 
identifierar utrustningen. 
För att förhindra förfalskning är etiketten utrustad med ett hologram. 
Hologrammet är placerat på diagonalen för att angriparna inte ska kunna 
använda sig av det befintliga hologrammet vid återanvändning eller 
förfalskning. För ett extra skydd mot förfalskning kan mönstret som 
uppkommer vid manipulation varieras.  

För- och nackdelar 

+ RFID är utrustad med ett minne  
+ RFID kan utrustas med en temperaturindikator 
- Avancerad teknik 
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5.1.3 Koncept 3 

 

   
Figur 5.3 Koncept 3 

Beskrivning 

Plomberingens yta innehåller små bubblor med bläck. Bubblornas skal är 
gjorda av ett lösningsbart material som gör att bubblorna löser upp sig när 
ett nytt adhesiv tillförs. Därigenom skapar bläcket ett budskap.  
Till vänster i figur 5.3 finns två fält. Det stora innehåller den färg som 
anger i vilket område utrustningen ska användas, röd eller blå. Den lilla 
innehåller identifiering i form av ett nummer. Resten av etiketten är 
plomberingsområde där bubblorna kan verka.  

För- och nackdelar 

+ Lurar fienderna 
+ Budskapet kan varieras och vara unikt 
- Fungerar bara när nytt adhesiv används vid återanvändning  
- Känslig för värme 



 
 

Konceptgenerering 

 

51 

 

5.1.4 Koncept 4 

 

   
Figur 5.4 Koncept 4  

Beskrivning 

När plomberingen ska sitta över en skarv mellan två ytor använder sig 
angriparna ofta av skalpell och skär ett snitt i etiketten. Snittet blir ofta 
väldigt diskret och svårt att upptäcka. Genom att placera en bläckampull 
av känsligt material där snittet skulle ske kan detta undvikas. Ett snitt 
skulle göra att ampullen brister och bläcket rinner ut. Ytterligare en sak 
som kan göra att ampullen brister är när den utsätts för en hög temperatur. 
Detta ger en säkerhet mot adhesivets brister vid uppvärmning. Bläcket 
innehåller UV-färg som ger ett osynligt spår på utrustningen även efter 
borttagning av bläcket. 
Identifikationen sker genom RFID som appliceras mellan adhesivet och 
ytan med bläckampullen.  
Etiketten är vit för att lätt se bläcket förutom två fält i kanterna som anger 
om utrustningen får användas utanför Sveriges gränser, rött eller blått.  
De tre kronorna finns på etiketten för att visa varifrån utrustningen 
kommer. 

För- och nackdelar 

+ Tydlig indikation 
+ Enkel 
- Löser inte alla plomberingsproblem  
- Extra utrustning för att tyda UV 
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5.1.5 Koncept 5 

 

   
Figur 5.5 Koncept 5 

Beskrivning 

Idén med detta koncept är att lämna kvar spår på utrustningens yta. 
Etiketten innehåller ett antal hål. Efter appliceringen läggs det på en 
märkvätska över etiketten som skapar en kemisk etsning på utrustningen. 
Märkvätskan kan vara färgad eller osynlig UV-vätska. Vid borttagning av 
etiketten fastnar hålen med märkvätska kvar på ytan. Färgen har etsats sig 
fast på utrustningens yta och gör det svårt att återplacera eller sätta dit en 
ny plombering.   
För att kunna identifiera sig består etiketten av en streckkod som är 
placerad centrerad i etikettens nederkant.  

För- och nackdelar 

+ Enkel teknik 
+ Slitstark 
- Komplicerad applicering  
- Begränsad information i streckkoden 
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5.1.6 Koncept 6 

 

   
Figur 5.6 Koncept 6 

Beskrivning 

Plomberingen består av koldioxidfilm på en plastyta med lim av akryl. 
Detta gör att etiketten lätt flisar sig och lossnar i remsor i fiberriktningen. 
Vid manipulering lämnas adhesivet och en del av plastfilmen kvar på 
ytan. Resterna på ytan skimrar beroende på hur ytan bryter ljuset och är 
därför lätt att upptäcka. Ytans skimmer gör att det inte kan placeras en ny 
etikett ovanpå resterna av den gamla.  
För att lättare upptäcka manipulation går det att färga adhesivet så att 
skimret får en annan lyster. 
Etiketten är utrustad med chipless RFID som är applicerad vid etikettens 
tillverkning. RFID sköter etikettens identifiering och bär information om 
utrustningen. Chipless RFID fungerar också som ett skydd mot 
förfalskning då metoden nästan är omöjlig att förfalska. 
Riksvapnet finns på etiketten för att vid användning utomlands kunna 
identifiera utrustningens ursprung. Riksvapnet kommer att vara rött eller 
blått. 

För- och nackdelar 

+ Temperaturtålig 
+ Förhindrar återplacering 
- Chipless RFID är en ny och inte så använd teknik 
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5.1.7 Koncept 7 

 

   
Figur 5.7 Koncept 7 

Beskrivning 

Grundtanken med detta koncept är att dela in plombering i tre olika delar. 
Fältet längs till vänster ska innehålla ett riksvapen, identifikationsnummer 
och myndighetsnamn. Fältet i mitten är ett hologram som ska skydda 
plomberingen mot förfalskning. Det sista fältet längs till höger är själva 
plomberingsområdet. Här ska vid manipulation ett kryss uppkomma för 
att indikera intrång för användaren.  
Etikettens färg kommer att vara röd eller blå beroende på var den får 
användas. Är etiketten blå kommer manipulationen att visa sig som ett 
rött kryss och tvärtom. För att detta ska kunna ske ska adhesivet och 
frontmaterialet ha olika färger. 
För att skydda sig mot att funktionen inte fungerar vid höga temperaturer 
används termokrom färg, där etiketten skiftar från blått till rött och 
tvärtom vid temperaturer över etikettens användningstemperatur. 

För- och nackdelar 

+ Temperaturtålig 
+ Tydlig indikation 
+ Lätt att förstå 
- Manuell identifikation 
- För användaren röriga färgskiftningar 
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5.1.8 Koncept 8 

 

   
Figur 5.8 Koncept 8 

Beskrivning 

Att få bort hela etiketten kan förhindras genom att på etikettens ändar 
göra perforeringar i sicksackmönster. Därmed förhindras även 
återanvändning. 
Plomberingen innehåller en dold kod, se bilaga 3, som är tryckt mellan 
adhesivet och frontmaterialet. Den dolda koden fungerar även som skydd 
mot förfalskning då den inte kan ses med blotta ögat. 
Centrerat på etiketten sitter Sveriges riksvapen. Riksvapnet är färgat i 
blått eller rött. 

För- och nackdelar 

+ Perforering är en smidig, effektiv och mycket prisvärd teknik 
+ Svårt att applicera ny etikett pga. rester 
- Dold kod är svår att etablera på ledande material



 
 

Konceptgenerering 

 

56 

 

5.1.9 Koncept 9 

 

 
Figur 5.9 Koncept 9 

Beskrivning 

Plomberingen har en unik form som utgör identifikationen. Varje etiketts 
geometri skiljs åt och kompletteras med ett individuellt nummer centrerat 
på etiketten. Plomberingen ska signeras för att ge ett extra skydd. 
På etiketten finns två runda fält som består av hologram respektive 
termokrom färg. Den termokroma färgen finns för att visa när etiketten 
blivit utsatt för temperaturer över sitt användningsområde. Färgen är inte 
reversibel och stannar därför i färg efter att en gång passerat gränsen. 
Materialet i etiketten är en vit vinylfolie som gör den vandalsäker. 

För- och nackdelar 

+ Enkel 
+ Varje etikett är unik 
- Omfattande dokumentation 
- Komplicerad tillverkning
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5.1.10 Koncept 10 

 

 
Figur 5.10 Koncept 10 

Beskrivning 

Konceptet kombinerar streckkod, perforering och termoindikatorer i ett 
designförslag. Streckkoden är placerad mitt på etiketten för att bära 
information. Det har placerats ut åtta temperaturindikatorer som alla 
indikerar på olika temperaturer för att lättare kontrollera när utrustningen 
är i närheten av den högsta användningstemperaturen. Etiketten har två 
perforeringar som på bilden ovan illustreras med två streck.  

För- och nackdelar 

+ Estetisk 
+ Temperaturindikatorer 
- Underlättar kopiering pga. spegling från mitten 
- Rörigt utseende
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5.1.11 Koncept 11 

 

   
Figur 5.11 Koncept 11 

Beskrivning 

Funktionen på plomberingen är att etiketten är gjord av ett sprött material 
t.ex. vinylfolie som gör plomberingen vandalsäker. Hologrammet som 
placeras i fältet uppe i mitten gör etiketten säker mot förfalskning. 
De två fälten på kanterna upptill innehåller riksvapnet och har färgen blå 
eller röd.  

För- och nackdelar 

+ Hindrar intrång genom ”pill” från användarna 
- Kan med tid och skalpell avlägsnas oberörd 
- Funktionskänslig i höga temperaturer
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5.1.12 Koncept 12 

 

 
Figur 5.12 Koncept 12 

Beskrivning 

Koncept 12 använder guillocher för att motstå förfalskning. Guillocher är 
ett avancerat mönster som sätts samman på ett unikt sätt. I massan av 
guillocher har det placerats ut perforeringar som i mönstret blir svåra att 
upptäcka. 
Identifieringen sker genom RFID som gör etiketten säker mot 
förfalskning. RFID bidrar även till förbättrad logistik på grund av att den 
kan läsa och skriva information under användningen.  
Färgen på guillocherna och etiketten kommer ha toner i blått eller rött. 

För- och nackdelar 

+ Förvirrande för fiender 
+ RFID 
- Vid försiktighet och tålamod kan perforeringen undvikas 
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5.1.13 Koncept 13 

 

   
Figur 5.13 Koncept 13 

Beskrivning 

Plomberingen förses med en plastfilm som fylls med bläck. Vid 
manipulation eller kraftig beröring spricker plastfilmen och färgen läcker 
ut. Detta lämnar ett permanent spår på etiketten och utrustningen.  
Identifieringen sker med RFID som gör att det inte behövs tryckas 
information på den känsliga plastfilmen. 
Plastfilmen och etiketten är blå eller röd. 

För- och nackdelar 

+ Svår att ersätta 
+ Permanenta spår 
- Känslig
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5.1.14 Koncept 14 

 

   
Figur 5.14 Koncept 14 

Beskrivning 

Inne i etiketten finns det en metalltråd. Metalltråden ger olika utslag 
beroende på om den är hel eller trasig när etikettens induktans mäts. På 
detta sätt kommer det att märkas om etikett varit manipulerad. 
Metalltråden kan varieras i tre dimensioner vilket ger möjligheter att ge 
varje etikett ett unikt utseende. 
Frontmaterialet är utrustad med en halv ram i färgen rött eller blått och ett 
hologram i mitten. Hologrammet innehåller information som visar vilket 
land utrustningen kommer ifrån.  

För- och nackdelar 

+ Enkel teknik 
- Kräver instrument för kontroll 
- Yttre magnetfält kan påverka utrustningen
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5.1.15 Koncept 15 

 

 
Figur 5.15 Koncept 15 

Beskrivning 

Konceptet är uppbyggt för att vara så enkelt och smidigt som möjligt. 
Plomberingen använder sig av termokrom färg för att eliminera risken för 
att få bort etiketten oförändrad med värme. 
Runt etiketten finns en ram i rött eller blått. I övrigt är etiketten enkelt 
färgad med skiftning till en stark färg vid passage av temperaturbarriären.  
Som identifierare används streckkod. För att komplettera streckkoden 
finns ett manuellt identifikationsnummer under streckkoden. 

För- och nackdelar 

+ Enkel 
+ Tydlig färgändring 
- Extra utrustning för streckkodsläsning 
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5.1.16 Koncept 16 
 

 
Figur 5.16 Koncept16 

Beskrivning 

Streckkoden på denna plombering lämpar sig bara till att etablera på 
datautrustningar. Streckkoden måste läsas av datorns läsare som en intern 
funktionalitet i datorn. Avläsningen måste göras för att datorn ska starta. 
Detta görs varje gång innan användning vilket leder till att användaren är 
tvungen att kolla att alla plomberingar stämmer överens.  
Rutan i det högra hörnet kommer att innehålla den färgkod som 
bestämmer om utrustningen får användas utan för Sveriges gränser eller 
inte. 

För- och nackdelar 

+ Garanterar inspektion 
+ Unik streckkod skyddar mot förfalskning 
- Kan bara etableras på datautrustning
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5.1.17 Koncept 17 
 

 
Figur 5.17 Koncept 17 

Beskrivning 

Som alternativ för att motverka att identifikationen förstörs vid 
manipulering utrustas etiketten med två identifikationsnummer. Numren 
är placerade på två platser med olika linjer för att förbättra chanserna att 
efter manipulering inneha minst ett intakt nummer. 
Identifikationsnummret måste inte läsas av manuellt utan kan läsas med 
en optisk läspenna. Pennan dras över numret som skannas in och klistras 
direkt in i datasystemet. 
Rutan till höger innehåller ett hologram för att skydda etiketten mot 
förfalskning.  

För- och nackdelar 

+ Smidig teknik 
+ Lätt att tillverka 
- Brister i säkerhet 
- Manuell identifikation
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5.1.18 Koncept 18 
 

 
Figur 5.18 Koncept 18 

Beskrivning 

Koncept 18 är uppbyggt på kemljus. Området i mitten av etiketten är 
utrustad med två vätskor som vid manipulation blandas och bildar ljus. 
Materialet som håller samman vätskorna har färgen blått eller rött. 
På båda sidorna av kemljuset finns det fält med nummer för manuell 
identifikation.  

För- och nackdelar 

+ Existerande teknik 
+ Tydlig 
- Känslig mot krafter 
- Tidsbegränsad 
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5.1.19 Koncept 19 

 

  
Figur 5.19 Koncept 19 

Beskrivning 

Denna plombering består av dubbla filmer vilket gör att etiketten måste 
avlägsnas i två lager. Det översta lagret innehåller tryckt information 
medan den andra innehåller en varning. På detta sätt innehåller etiketten 
två funktioner och täcker upp behovet av att slippa manipulerade 
plomberingar pga. klåfingriga användare. De som är klåfingriga skadar 
bara första lagret vilket gör att det går att applicera en ny etikett på 
utrustningen. Detta kan göras utan full genomsökning eftersom det andra 
lagret finns som garanti för att intrång inte skett.  
Det andra lagret har en röd färg för att associera till varning. Det övre 
lagret har en neutral färg med ram av den färg som avgör utrustningens 
användningsområde, blå eller röd. 
Identifiering sker med en 2D-streckkod som kan innehålla upp till 
motsvarande en A4-sida med information. 

För- och nackdelar 

+ Bra funktion 
+ 2D-streckkod, billig och smidig teknik 
- Förfalskning 
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5.1.20 Koncept 20 

 

 
Figur 5.20 Koncept 20 

Beskrivning 

Detta koncept grundar sig på RFID-tekniken med en extra detalj. 
Antennspolarna är gjorda i ett tunt material. Detta gör spolarna känsliga 
för beröring och som därför lätt går sönder vid försök till manipulation. 
När tråden gått sönder ger RFID ingen identifikation och etiketten är ur 
funktion.  
Etiketten har en ljusgrå färg med inslag av rött eller blått. För att i 
utlandet kunna veta utrustningens härkomst skrivs SWE på etikettens 
framsida. 

För- och nackdelar 

+ Bra teknik 
+ Två i ett 
- Lite dyrare 
- RFID kräver mycket arbete innan etablering 
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5.1.21 Koncept 21 

 

  
Figur 5.21 Koncept 21 

Beskrivning 

Konceptet går ut på att med hjälp av ledande material skapa en krets där 
det genom att mäta motståndet kan avgöras om plomberingen är bruten. 
Kretsen av ledande material trycks på papper med en bläckstråleskrivare. 
För att kontrollera motståndet finns en avläsare som inte är större än en 
nyckelring. Läsaren består av tre lampor som säger om resistansen är 
över, rätt eller under det värdet som är angivet. Om det är rätt värde lyser 
mittenlampan grönt. 
Plomberingens utseende består av en rektangel uppdelad i tre fält. I fälten 
finns termokrom färg, hologram och en färgkod beroende på 
användningsområdet. 

För- och nackdelar 

+ Smidig teknik 
+ Snabb avläsning beroende på antal plomberingar  
- Avläsningsutrustning
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5.1.22 Koncept 22 

 

 
Figur 5.22 Koncept 22 

Beskrivning 

Detta koncept liknar koncept 21 med undantag för hur kretsen är 
uppbyggd. Denna krets består av en parallellkoppling som ger en mer 
komplex indikationsutrustning än i koncept 21.  Användaren kan med 
hjälp av indikationsutrustningen avgöra var kretsen gått sönder. 
Etikettens front ser likadan ut som i koncept 21. 

För- och nackdelar 

+ Går att ta reda på exakt var manipulation skett 
- Avläsningsutrustning 
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5.1.23 Koncept 23 

 

 
Figur 5.23 Koncept 23 

Beskrivning 

Detta konceptet är konstruerat med samma teknik som i en kondensator. 
Etiketten består av dubbla metallfolier med en isolator emellan. Vid 
manipulation kommer isoleringen spricka och metallfolierna att mötas. 
Vid mätning av resistansen efter manipulation uppkommer kortslutning. 
Mätinstrumentet har två lampor, en röd och en grön, vid kortslutning 
lyser den röda lampan och vid hel isolering lyser en grön lampa. 
Etikettens front ser likadan ut som i koncept 21. 

För- och nackdelar 

+ Känd teknik 
- Osäkerheter vid tryck av etiketten 
- Känslig för vassa föremål 
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5.1.24 Koncept 24 

 

  
Figur 5.24 Koncept 24 

Beskrivning 

Detta koncept består av en passiv RFID tagg som är kopplad till en 
sensorledning i utrustningen. Sensorledningen bryts när utrustningen 
öppnas. Detta leder till att RFID slutar att fungera. 
Färgkod för identifiering av tillhörighet finns på höger respektive vänster 
sida av etiketten. 

För- och nackdelar 

+ Livslängd 
- Talar ej aktivt om sitt läge 
- Ledning i utrustningen 
- Komplicerad applicering
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5.1.25 Koncept 25 
 

  
Figur 5.25 Koncept 25 

Beskrivning 

Koncept 25 bygger, till skillnad från koncept 24 på RFID med aktiv tagg.  
Att taggen är aktiv bidrar till att etiketten i sig kan larma till en 
centralpunkt. Taggen kan även svara på tilltal för att berätta att den finns 
och inte blivit manipulerad. RFID-tekniken ser ut som i koncept 20 med 
tunna antennspolar. 
Med en aktiv tagg kan det införas att användaren måste kommunicera 
med taggen för att få tillgång till utrustningen. På det sättet går det att 
kontrollera vilka som använder utrustningen och att de har utbildning för 
att få göra det.  
Färgkod för identifiering av tillhörighet finns i överkant respektive 
underkant av etiketten.  

För- och nackdelar 

+ Ständig inventering 
+ Talar om när den blivit manipulerad 
- Batteri 
- Livslängd 
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5.1.26 Koncept 26 

 

   
Figur 5.26 Koncept 26 

Beskrivning 

Inspirationen till detta koncept kommer från en gummisnodd. Adhesiv 
används vid etikettens kortsidor. När etiketten appliceras dras etiketten ut 
så det skapas en spänning. Vid ett brott i etiketten kommer spänningen att 
släppa och etiketten förstöras.  
Etiketten består av tre lika stora fält innehållande hologram, färg för 
användningsområde och termokrom färg med manuell identifiering.  

För- och nackdelar 

+ Unik teknik 
- Känslig 
- Svår att applicera 
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5.2 Utvärdera koncept 
Utvärderingen sker i fyra steg. Först undersöks huruvida koncepten 
uppfyller kraven enligt konstruktionskriterielistan. Efter det jämförs 
koncepten genom att etablera en utvärderingsmatris och därefter 
utvärderas koncepten muntligt i grupp. Slutligen väljs ett fåtal koncept ut 
för att vidareutvecklas. 

5.2.1 Konstruktionskriterielistan 

Enligt konstruktionskriterielistan i bilaga 8 finns det cirka 30 krav som 
plomberingen måste uppfylla. Av de skapade koncepten finns det inget 
koncept som uppenbart inte klarar av kraven. Vid utveckling av 
koncepten ska vidare prover göras för att bevisa att kraven uppfylls. 

5.2.2 Utvärderingsmatris 

Varje koncept betygsätts efter hur väl de uppfyller behoven på en 
betygskala mellan ett och fyra, betyg ett är dåligt och betyg fyra bra. 
Betyget och viktfaktorn multipliceras för varje behov varpå dessa 
summeras för varje koncept. Behoven framtogs i kap. 2.6. Behovet 
Tilltala ögat har dock ingen påverkan på resultatet, men har tagits med 
för att bedöma konceptets utseende. 
Utvärderingsmatrisen i bilaga 13 är en summering av flera 
utvärderingsmatriser som gjorts på skilda håll för att matrisen ska få en 
större bredd. Summan har räknats ut med absoluta värden på viktningen 
och inte av de avrundade värdena i matrisen.  
I matrisen visas även den procentuella summan av förhållandet till det 
koncept med högst betyg.  
Resultatet av de fem koncept som har flest poäng redovisas i tabell 5.1 
nedan.  
 
 
 
 
 

Tabell 5.1 Resultat från utvärderingsmatrisen 

1. Koncept 25 
2. Koncept 12 
3. Koncept 19 
4. Koncept 15 
5. Koncept 4 
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För att få ett förhållande till de gamla koncept som FMV tagit fram, har 
dessa koncept inkluderats i utvärderingsmatrisen i bilaga 13. 

- A, plombering för stora avsatta plomberingsytor i kapitel 2.1 
- B, provobjekt nr 1 i bilaga 10 
- C, plombering för små avsatta plomberingsytor i kapitel 2.1 

Vid framtagningen av ett nytt koncept hoppas FMV på att åstadkomma 
största möjliga förbättring med avseende på den nuvarande 
konstruktionen. I figur 5.27 jämförs de nya koncepten mot den nuvarande 
konstruktionen (A) genom att visa deras resultat från 
utvärderingsmatrisen. Den nuvarande konstruktionens resultat visas med 
ett rött streck. De koncept som innebär en förbättring befinner sig över 
strecket och är i antalet 10 stycken. 

 
Figur 5.27 Jämförelse med nuvarande konstruktion 

5.2.3 Extern utvärdering 

För att bedöma vilka koncept som ska vidareutvecklas sammankallades 
en utvärderingsgrupp. Gruppens samlade åsikter och synpunkter utgjorde 
en av grunderna till val av koncept för vidareutveckling. Stolpar från den 
externa utvärderingen finns att läsa i bilaga 14.  
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Nytt koncept - Koncept 27 

   
Figur 5.28 Koncept 27 

Under den externa utvärderingen framkom ett nytt koncept som är en 
blandning mellan koncept 15 och 20. 
Genom att se på de tre vanligaste placeringarna av en plombering i 
kapitel 2.1 kan det tas fram en plomberingszon som är viktig att skydda 
mot manipulation, se figur 5.29. 
 
 
 
 

Figur 5.29 Plomberingszon 
Tekniken RFID med antennspolar i ett tunt material från koncept 20 
används i det nya konceptet. Inom plomberingszonen i figur 5.29 ska det 
finnas mer tät förekomst av det tunna materialet. Det ska inte gå att utföra 
ett snitt i plomberingszonen utan att skära av och bryta RFID.  
Teknik med ram i rött eller blått och ett stort fält med termokrom färg 
från koncept 15 används. Undantaget är att färgomslaget vid passering av 
temperaturgränsen inte blir till rött eller blått utan en annan färg. Detta 
pga. paralleller till den gamla etiketten som tas upp i den externa 
utvärderingen i bilaga 14. 
För att komplettera de två koncepten har även hologram och 
identifikationsnummer införts.
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5.2.4 Välja koncept 

Valet av koncept baseras dels på resultatet från utvärderingsmatrisen och 
den externa utvärderingen men även av en allmän granskning av 
koncepten genom t.ex. de olika provmetoderna i kapitel 4. 
Utvärderingsmatrisen och utvärderingsgruppens åsikter stämde väl 
överens även om vissa undantag förekom. Efter diskussion med 
handledare på FMV valdes det att arbeta vidare med koncept 4, 12, 15, 
19, 25 och 27. 
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6. Konceptutveckling 
I detta kapitel utvecklas de valda koncepten från föregående avsnitt. 
Varje kvarvarande koncept ska undersökas ytterligare, kompletteras och 
korrigeras. Ekonomin för koncepten ska undersökas genom att studera 
tillverkningskostnaden. 
Till sist ska ett slutligt koncept väljas för att detaljutvecklas och resultera 
i ett designförslag för framtidens plombering.  

6.1 Koncept 4 

6.1.1 Layout 

Bläckampull 

Bläckampullen måste täcka de vanligaste placeringarna av en 
plombering, se kapitel 2.1.  Därför placeras bläckampullen mitt på 
etiketten, se figur 6.1, då skyddar den mot manipulation vid alla de tre 
vanligaste placeringarna. 
 
 
 

Figur 6.1 Bläckampulls placering 
Ampullen kommer att tillverkas i ett känsligt material t.ex. mjukplast. 
Materialet har termiska egenskaper dvs. löses upp vid temperaturer över 
etikettens maximala användningstemperatur. Vid diskussion med 
material- och etikettillverkare anser dessa att det är möjligt att framställa 
ett sådant material.  
Vid manipulation där hela etiketten försöks dras bort ska bläckampullen 
med hjälp av adhesivet gå sönder. Adhesivet fastnar på ytan och håller 
kvar delar av ampullen som gör att bläcket rinner ut. 



 
 

Konceptutveckling 

 

80 

 

RFID 

För att etablera RFID i detta koncept krävs det att de två problemen i 
kapitel 2.3.1 löses. Plomberingen ska nämligen sitta på en metallyta i 
vinkel.  
För att lösa detta skapades ett delkoncept. Konceptet går ut på att taggen 
placeras i ena änden av etiketten och behöver därför inte vinklas, se figur 
6.2 på nästa sida. På det sättet gör det inget att taggen är tjockare eftersom 
den aldrig behöver böjas. RFID-taggen kapslas sedan in i ett sprött 
material försedd med en termoindikation för att skydda mot manipulation 
vid alla temperaturer.  
Den aktuella transpondern som används är mini Tag-it från Texas 
Instruments. Den har rätt storlek och har kondensatorn placerad så att den 
kan förhindra manipulation i delar av den kritiska plomberingszonen. Vid 
snitt i kondensatorn kommer transpondern inte att reagera på samma 
frekvens vilket talar om för läsaren att något har hänt. Vid snitt på 
antennspolarna kommer RFID-taggen sluta att fungera helt och läsaren 
får ingen information. De två faktorerna ger bra indikation på 
manipulation. Mer information om transpondern finns i bilaga. 15. Vid 
montering på metall måste transpondern isoleras. Information om den 
transpondern finns i bilaga 16. 
Läs mer om RFID i kapitel 2.3.1 och i bilaga 2. 

Tillägg 

Mindre ändringar på konceptet har gjorts sedan kap 4.1.4. Texten har 
förändringats då det fattades viktig information. SWE indikerar samma 
sak som de tre kronorna och förstärker utrustningens ursprung.  
För att kunna genomföra manuell identifikation har ett 
identifikationsnummer införts.  
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Med följande kompletteringar kommer den nya versionen av konceptet se 
ut som figur 6.2 visar. 
 

 

 
Figur 6.2 Koncept 4 med tillägg 

6.1.2 Inspektion  

Plomberingen undersöks manuellt efter fasta riktlinjer. Riktlinjerna lärs ut 
vid utbildning för användning av RÖS-godkänt material. Med varje 
utrustning följer en manual som visar hur utrustningens inspektion skall 
genomföras. 
Inspektionen kompletteras med att säkerhetsansvarig utför kontroller och 
inspekterar RFID med en läsare. På så vis kontrolleras att RFID 
fortfarande fungerar och stämmer överens med utrustningens identitet. 

6.1.3 Ekonomi 

Transpondern kostar cirka 3 kr/st. Vid metall måste transpondern isoleras 
och med isolering kostar transpondern cirka 30 kr/st. 
En handdator med tillhörande läsare som behövs kostar  
10 000-15 000kr/st. Det antas att cirka sex stycken läsare behövs för att 
kunna lösa logistikbehoven på verkstäder och företag. Utöver detta krävs 
läsare till säkerhetsansvariga för utrustningarna. 
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Verktyg är en fast kostnad som uppträder vid framtagning av den 
tryckform etiketten ska tillverkas med. Material är det som krävs för att 
göra en etikett t.ex. frontmaterial.  
 

Fasta kostnader: kr/st 

RFID, handdatorer och läsare 7 

Verktyg 0,2 

Rörliga kostnader:  

RFID-tagg 3-30 

Material 1 

Bläckampull 0,5 

Totalt  11,7-38,7 

Tabell 6.1 Kostnad för koncept 4 per styck vid tillverkning av 30 000 st 
 

6.2 Koncept 12 

6.2.1 Layout 

Guillocher 

De flesta möts av guillocher dagligen på sedlar och andra värdefulla 
dokument. Guillocher skapar med sitt exakta, originella och geometriska 
mönster ett bra skydd mot förfalskning 
Guillocherna innehåller information om att utrustningens hemmanation är 
Sverige. Detta framgår genom att guillocherna bildar ett svenskt 
riksvapen. 
Det geometriska mönstret bildar även en form som känns betydelsefull 
för försvaret och kan symbolisera säkerhet.  
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Perforering 

För att upptäcka manipulation finns det gömda perforeringar i etiketten. 
Guillocherna gör att perforeringarna inte lika lätt kan ses med blotta ögat.  
Vid försök till borttagning av etiketten rivs perforeringarna sönder och 
etiketten går inte att återanvända.  
Perforeringarna är placerade strategiskt med avseendet att etiketten inte 
ska kunna tas bort ur någon riktning utan att passera en perforering. 
Perforeringen ska även följa guillochernas mönster. 
Vid olika placering av perforeringarna ges ett extra skydd mot 
förfalskning och återanvändning. 

RFID 

Se kapitel 6.1.1 under RFID. 

Tillägg 

Koncept 12 behövde lite ändringar från konceptgenereringen. Konceptet 
saknar en manuell identifiering för att komplettera RFID. 
Kompletteringen sker genom att det infogas en ram i nedre vänstra hörnet 
där det inte förekommer guillocher. Inne i ramen infogas en slinga med 
fem siffror och en bokstav beroende på etikettens användningsområden.  
I ramen skrivs även SWE som är förkortningen till Sweden i NATO. 
Detta ger en ytterligare information om utrustningens härkomst.  
Med följande kompletteringar kommer den nya versionen av konceptet se 
ut som figur 6.3 visar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.3 Koncept 12 med tillägg 
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6.2.2 Inspektion 

Se kapitel 6.1.2. 

6.2.3 Ekonomi 

Guillocherna görs i en invecklad maskin med många olika mekanismer, 
pressar och drev. Maskinen är dyr men de flesta värdetryckerier äger en 
och kan själva utveckla nya guillocher. Försvaret behöver därför inte 
själva köpa maskinen utan får betala en ny mönsterplåt på tryckeriet för 
cirka 3000 kr. 
RFID har samma kostnader som i koncept 4, se kapitel 6.1.3. 
 

Fasta kostnader: kr/st 

RFID, handdatorer och läsare 7 

Guilocher, mönsterplåt 0,1 

Verktyg, perforering 0,2 

Rörliga kostnader:  

RFID-tagg 3-30 

Material 1 

Totalt  11,3-38,3 

Tabell 6.2 Kostnad för koncept 12 per styck vid tillverkning av 30 000 st 
 

6.3 Koncept 15 

6.3.1 Layout 

Streckkod 

Streckkoden ska innehålla en bokstav för beteckning om utrustningen ska 
användas uteslutande nationellt eller både nationellt och internationellt. 
Efter bokstaven följer ett löpnummer på minst sex siffror. För att 
förstärka identifikationen finns även numret i klartext tryckt på framsidan 
av etiketten. 
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Varje utrustning är märkt med en etikett bestående av två streckkoder, se 
figur 6.4. En streckkod med ett m-nummer som säger vilken sorts 
utrustning det är och en streckkod med ett individnummer som berättar 
exakt vilken utrustning det är. Vid införningen av en utrustning med 
plombering i ett datasystem kan det dras nytta av att både utrustningen 
och plomberingen består av streckkoder. 
Med en läsare dokumenteras de tre streckkoderna ihop i systemet. På det 
sättet fås vilken plombering som hör till vilken utrustning.  

 
Figur 6.4 Utrustningsetikett ned två streckkoder 

Termokrom färg 

Termokroma färger finns att etablera i alla färger och temperaturer på 
etiketter. Färgen kan appliceras innan eller efter etiketten trycks. 
I detta koncept ska färgen utgå från att vara transparent eller vit till att bli 
svart för att indikera en tydlig färgförändring. När denna färg visas har 
plomberingen blivit manipulerad och kontakt med säkerhetsansvarig ska 
fattas omgående.  

Tillägg 

Koncept 15 fick genom externutvärderingen några ändringar. Den 
termokroma färgen slår inte längre om till blått eller rött för att undvika 
förvirring med likheter med den gamla etiketten. 
Konceptet visade innan inga tecken vid manipulation i rumstemperatur. 
Därför infördes vit vinyl som etikettmaterial. Vit vinyl smular sönder vid 
manipulation. 
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Med följande kompletteringar kommer den nya versionen av konceptet se 
ut som figur 6.5 visar. 
 

 
Figur 6.5 Koncept 15 med tillägg 

6.3.2 Inspektion  

Inspektion görs manuellt av användaren genom att undersöka 
plomberingen innan användning efter fasta riktlinjer. Riktlinjerna lärs ut 
på utbildning. Med varje utrustning följer en manual som visar hur 
utrustningens inspektion skall genomföras. 

6.3.3 Ekonomi 

Det bör investeras i minst sex stycken streckkodsläsare. En 
streckkodsläsare kostar mellan 1000-10 000 kr beroende på funktion. Det 
som skiljer priserna mest åt är om läsaren är sladdlös eller stationär. 
Eftersom den termokroma färgen ska ändra färg till svart vid höga 
temperaturer kan det användas en redan framtagen färg, vilket sänker 
kostnaden för termokrom färg. 
 

Fasta kostnader: kr/st 

Streckkod, läsare 2 

Verktyg 0,2 

Rörliga kostnader:  

Termokrom färg 0,2 

Material 1 

Totalt  3,4 

Tabell 6.3 Kostnad för koncept 15 per styck vid tillverkning av 30 000 st 
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6.4 Koncept 19 

6.4.1 Layout 

2D-streckkod 

En 2D-streckkod kan innehålla mer information på mindre yta än en 
vanlig streckkod. För att detta ska vara lönsamt behövs det en 
etikettskrivare på varje verkstad som kan programmera och trycka koden 
på etiketten. Detta gör att informationen som lagras handlar om den 
utrustningen som etiketten ska vara applicerad på. Observera att det bara 
är koden som trycks på verkstaden. 

Termokrom färg 

Se kapitel 6.3.1 under termokrom färg. 

Dubbla filmer 

Plomberingen består av dubbla filmer. Den övre filmen kommer att 
fungera som informationsbärare medan den andra fungerar som en 
varnande upplysning. Detta ger bra skydd mot klåfingriga 
olyckshändelser. 
Tekniken med dubbla filmer som används i detta koncept var inte 
tillräckligt säkert i rumstemperatur. Därför kommer konceptet att 
kompletteras med att den understa filmen kommer vara i vitvinyl dvs. 
sprött material. 

Tillägg 

Koncept 19 saknade skydd mot förfalskning och möjlighet till manuell 
inläsning av identifikationsnumret.  
För att skydda plomberingen mot förfalskning infördes ett hologram som 
baseras på det existerade hologrammet som finns på provobjekt nr 1, 
bilaga 10. Samma tryckplåt kan användas eftersom provobjekt nr 1 inte 
finns i bruk idag. Identifikationsnummret infogades i etikettens vänstra 
hörn. 
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Med följande kompletteringar kommer den nya versionen av konceptet se 
ut som figur 6.6 visar. 
 

 

 
Figur 6.6 Koncept 19 med tillägg 

6.4.2 Inspektion  

Se kapitel 6.3.2 

6.4.3 Ekonomi 

Det behövs en skrivare till varje verkstad a 10 000 kr för att på alla ställen 
i logistikkedjan kunna framställa 2D-streckkoder. Det krävs även några 
läsare för extra kontroll av säkerhetsansvarig. 
För hologrammet används en existerade tryckplåt. 
 

Fasta kostnader: kr/st 

Skrivare, Läsare 2 

Hologram - 

Verktyg 0,2 

Rörliga kostnader:  

Termokrom färg 0,5 

Material 1 

Totalt  3,7 

Tabell 6.4 Kostnad för koncept 19 per styck vid tillverkning av 30 000 st 
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6.5 Koncept 25 

6.5.1 Layout 

RFID 

Aktiv RFID skiljer sig från passiv RFID genom att den aktiva 
transpondern kan kommunicera själv medan den passiva bara kan 
kommunicera genom att använda sig av läsarens energi. Genom att 
använda en aktiv transponder undviks det att lägga kontrollen på 
användaren. Istället finns ett system som sköter inspektionen. På en 
central plats i förhållande till utrustningarna placeras en 
kommunikationscentral. Hit skickar transpondern signaler om den blivit 
utsatt för manipulation. Centralen kan även kommunicera med 
transpondern för att kontrollera att allt står rätt till. 
Det går att aktivera ett användarskydd i RFID som kräver att användaren 
ska identifiera sig innan han/hon har möjlighet att använda sig av 
utrustningen. Detta sker genom en RFID-tagg som är personlig för 
användaren och bara används vid sådana tillfällen.  
RFID kan även utrustas med en temperaturlogg som mäter plomberingens 
temperatur. Vid passeringen av temperatur över användarkraven slår 
systemet larm. 

Tillägg 

I kap. 5.1.25 hade inte konceptet ett klart utseende. Tack vare att RFID 
innehåller all information och utgör ett skydd mot förfalskning behövs 
inte mycket tryckt information på etikettens frontmaterial. 
Om RFID skulle sluta fungera infogades ett manuellt 
identfikationsnummmer. För att visa vilket land utrustningen tillhör har 
förkortningen SWE skrivits i plomberingens vänstra hörn. 
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Med följande kompletteringar kommer den nya versionen av konceptet se 
ut som figur 6.7 visar. 
 

 
Figur 6.7 Koncept 25 med tillägg 

6.5.2 Inspektion  

Inspektion sköts helt av RFID-systemet. 

6.5.3 Ekonomi 

En aktiv transponder kostad cirka 6 kr/st. Vid metall måste transpondern 
isoleras och med isolering kostar transpondern cirka 60 kr/st. 
En läsare till en aktiv transponder är billigare än till en passiv men 
datorsystemet som ska styra transpondern är dyrare att utveckla. 
 

Fasta kostnader: kr/st 

RFID, handdatorer och läsare 15 

Verktyg, perforering 0,2 

Rörliga kostnader:  

RFID-tagg 6-60 

Material 1 

Totalt  22,2-76,2 

Tabell 6.5 Kostnad för koncept 25 per styck vid tillverkning av 30 000 st 
 



 
 

Konceptutveckling 

 

91 

 

6.6 Koncept 27 

6.6.1 Layout 

RFID 

RFID i koncept 27 måste specialtillverkas eftersom det inte finns någon 
existerande lösning på marknaden. Vid diskussion med RFID tillverkare 
är det fullt möjligt att framställa ett sådant material.  

Hologram 

Det finns en tryckplåt till ett hologram med riksvapnet på som skapades 
till provobjekt nr 1, se bilaga 10. Denna går att använda till en ny 
plombering pga. att provobjekt 1 inte är i bruk. 
 

 
Figur 6.8 Tryckplåt för hologram 

Tillägg 

Konceptet behövde inga kompletteringar och ser ut som figur 6.9 visar. 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 6.9 Koncept 27 med tillägg 
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6.6.2 Inspektion  

Se kapitel 6.1.1 under RFID. 

6.6.3 Ekonomi 

Att skapa ett nytt hologram kostar runt 75 000 kr. Vid användning av 
existerande tryckplåt tillkommer inte denna kostnad. 
RFID ska specialtillverkas vilket gör att det inte finns något uppskattat 
pris på dessa transpondrar. För att få fram ett totalpris som kan jämföras 
koncepten emellan antogs det att de specialtillverkade transpondrarna 
erhålls till samma pris som för de aktiva. 
 

Fasta kostnader: kr/st 

RFID, handdatorer och läsare 7 

Hologram - 

Verktyg, perforering 0,2 

Rörliga kostnader:  

RFID-tagg 6-60 

Material 1 

Totalt  14,2-68,2 

Tabell 6.6 Kostnad för koncept 27 per styck vid tillverkning av 30 000 st 
 

6.7 Utvärdering 
De sex koncept som presenterades i kapitel 6.1-6.6  har vissa likheter men 
även skilda för- och nackdelar. För att bestämma vilket koncept som ska 
väljas för vidare utveckling jämfördes koncepten med datummetoden där 
utvärderingskriterierna var de behov som uppkom i behovsanalysen från 
kapitel 2.6.  

6.7.1 Datummetoden 

Genom datummetoden jämförs och rangordnas de olika koncepten. 
Metoden tar dock inte hänsyn till hur pass mycket bättre ett koncept är 
relativt något annat, utan bara att det är bättre.  
Datummetoden börjar med att en strukturerad beslutsmatris ställs upp 
med kriterierna som rader och koncepten som kolumner.  
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Efter detta väljs ett referenskoncept som de andra koncepten ska jämföras 
mot. Jämförelsen görs med en bedömningsskala med tre olika betyg: 
+ = bättre än 
0 = likvärdigt 
- = sämre än 
När bedömning för varje koncept mot referenskonceptet är klar summeras 
antalet plus- respektive minustecken. Detta görs för att få fram ett resultat 
som beskriver hur de olika koncepten förhåller sig till varandra.  
Efter detta väljs ett nytt referenskoncept och de första stegen repeteras. 
Detta görs till dess att resultatet konvergerar mot ett koncept.  
Eftersom bedömningen blir olika beroende på valt referenskoncept 
repeterades processen fem gånger. Resultatet konvergerade till två 
vinnande koncept, vilket finns att läsa om i bilaga 17.  
Hur referenskoncepten är tolkade i förhållande till de övriga koncepten 
redovisas nedan. 

Koncept 4 

Ur datummetoden i bilaga 17, tolkas för koncept 4 att de andra koncepten 
är bättre än referenskonceptet på kriterierna Klara av olika miljöer och 
Motstå beröring. Konceptets bästa kriterier jämfört med de andra 
koncepten är Tilltala ögat och Indikera intrång.  
När koncept 4 var referenskoncept hamnade konceptet på delad andra 
plats med koncept 25 som bästa koncept. 

Koncept 12 

Med koncept 12 som referenskoncept finns det två kriterier som uppfylls 
sämre än för de andra koncepten. Dessa kriterier är Uppge riktlinjer och 
Tilltala ögat. Det finns även fem kriterier som fått betyget plus och noll. 
Med det menas att referenskonceptet är sämre eller lika med jämförande 
koncept. Kriterier som koncept 12 är bra på att uppfylla jämfört med de 
andra koncepten är Förbättra logistik, Motstå förfalskning och Bära 
information. Anledningen till att just de kriterierna uppfylls bra av 
konceptet beror på att konceptet innehåller RFID. 
När koncept 12 var referenskoncept hamnade konceptet på sista plats med 
koncept 19 som bästa koncept. 
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Koncept 15 

De kriterier som uppfylls bättre av de andra koncepten är Motstå 
förfalskning och Bära information. Med koncept 15 som referenskoncept 
är det kriterier som Motstå värme och Motstå beröring som uppfylls bäst. 
Koncept 15 är en tålig lösning men brister i sin förmåga att identifiera 
utrustningen.  
När koncept 15 var referenskoncept hamnade konceptet på sista plats med 
koncept 19 som bästa koncept. 

Koncept 19 

Som referenskoncept blev koncept 19 varken sämst eller bäst på att 
uppfylla något utvärderingskriterie jämfört med de andra koncepten. De 
kriterier konceptet uppfyllde sämre var Bära information och Förbättra 
logistik. De bättre var Motstå värme, Klara av olika miljöer och Motstå 
beröring. Konceptet är tåligt men jämfört med de andra koncepten 
innehållande RFID har konceptet en sämre förmåga att identifiera.  
När koncept 19 var referenskoncept hamnade konceptet på delad tredje 
plats med koncept 25 som bästa koncept. 

Koncept 25 

Ur beslutsmatrisen i bilaga 17 framgår det att koncept 25 är det bästa 
konceptet på att uppfylla kriterierna Indikera intrång, Uppge riktlinjer 
och Lätt att inspektera. Konceptet är även bra på att uppfylla kriterierna 
Tilltala ögat, Förbättra logistik och Bära information.  
Som referenskoncept var koncept 25 det enda konceptet att få högsta 
rang. 

Koncept 27 

För koncept 27 gjordes ingen beslutsmatris eftersom lösningen redan 
konvergerat. Med hjälp av de andra matriserna tolkas att konceptet har 
bra skydd mot förfalskning och uppfyller de kriterier som finns runt dess 
förmåga att identifiera.  

6.7.2 Resultat 

Vid summering av beslutmatriserna fick koncept 19 och koncept 25 en 
tiopotens mer i totalt nettovärde jämfört med de andra. Det är ändå inte 
självklart att dessa är de bästa lösningarna.  
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Den värdemässigt bästa lösningen har kanske betyget minus på kriterier 
som inte går att komma till rätta med. Då kan det vara lämpligt att välja 
den lösning som har minst antal minus eller har sådana minus som går att 
åtgärda.  
Vid summering av alla minus hade koncept 25 minst antal, följt av 
koncept 19. Alltså samma två koncept som med det totalt högsta 
nettovärdet. Konceptet med mest minus och även lägst nettovärde var 
koncept 12.  
Det som inte vägs in i metoden är om det är ett starkt eller svagt minus. 
Ett starkt plus kan således elimineras av ett svagt minus. Eftersom 
metoden görs på fler än en beslutsmatris och resultatet var tydligt kan 
denna osäkerhet troligen uteslutas. 
Det går att göra datummetoden med viktfaktorer för att få en nyanserad 
bild av förhållandet mellan koncepten. Detta gjordes inte i denna 
utvärdering pga. tydliga resultat och små skillnader i viktfaktorernas 
värde. 
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7 Resultat 
Det har valt att gå vidare med två koncept för att sedan efter 
examensarbetet göra ytterligare utvärderingar. Detta beror på osäkerheten 
med att använda och etablera RFID. 
Koncept 25 med RFID är det bästa konceptet ur synvinkeln att 
användaren inte behöver inspektera plomberingen. Detta görs av ett 
datasystem. På det sättet underlättas processen efter plomberingen och 
även logistiken runt omkring blir bättre. Det blir lättare att kontrollera 
varje utrustning och följa dess historia. Med aktiv RFID får plomberingen 
en kortare livslängd men detta vägs upp av förtjänster i arbetet vid 
plombering och kontroll.  
Att införa ett aktivt RFID-system är förhållandevis dyrt, men detta måste 
även vägas mot fördelarna. 
Koncept 19 är ett smidigt koncept som består av en säker och utvecklad 
teknik. Konceptet är med stor sannolikhet genomförbart till ett bra pris. 
2D-streckkoden rymmer tillräckligt mycket information, men har 
nackdelen att den inte går att komplettera eller skriva över. Ett hologram 
ger ett bra skydd mot förfalskning och avskräcker angripare på 
manipulationsresistenta nivåer upp till klass 3 pga. att hologrammet ger 
ett påkostat och säkert intryck. 
I de följande två underkapitlena visas det färdiga resultatet och 
designförslaget anpassas till den mindre etiketten 33x16 mm. 

7.1 Koncept 19 

7.1.1 75x25 mm 

Den stora etiketten ser ut som figur 6.6 med undantaget att det manuella 
identifieringsnumret flyttats till under 2D-streckkoden på etikettens högra 
sida. 

7.1.2 33x16 mm 

Den mindre etiketten får några ändringar i utseende jämfört med den 
stora beroende på den mindre arean på frontmaterialet. 2D-streckkoden 
har blivit något mindre i storlek och rymmer därför mindre information.  
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Den är dock tillräckligt stor då streckkoden på den stora etiketten var 
överdimensionerad. Hologrammet har ändrat form och ramen består nu 
bara av två sidor. Anledningen till den minskade ramen är att 
tillfredsställa behovet Tilltala ögat. Etiketten kommer att bestå av samma 
material och inneha samma funktion som den större etiketten. 
Med ändringar ser den mindre plomberingen ut enligt figur 7.1. 
 

 
Figur 7.1 Koncept 19 33x16 mm 

7.2 Koncept 25 

7.2.1 75x25 mm 

Den stora etiketten ser ut som figur 6.7. 

7.2.2 33x16 mm 

Den mindre etiketten har samma utseende som den större men tekniken 
har ändrats. Eftersom RFID-transpondrar inte går att göra i storleken 
33x16 mm, beroende på att ytan är för liten, kan inte denna tekniken 
användas på den mindre etiketten. Istället kommer identifieringen att vara 
manuell med hjälp av identifieringsnumret som redan finns på etikettens 
frontmaterial.  
Identifikationen kommer att föras in manuellt i datorsystemet och 
inspektionen kommer att göras av användaren. Att utföra identifieringen 
manuellt ses inte som ett problem då det inte finns så många utrustningar 
som kräver en liten etikett pga. storleken på den avsedda 
plomberingsytan. 
Med ändringar ser den mindre plomberingen ut enligt figur 7.2. 
 

 
Figur 7.2 Koncept 25 33x16 mm 

.
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8 Slutsats 
I detta kapitel presenteras olika reflektioner som framkommit under 
arbetet och rekommendationer till fortsatt arbetet. 

8.1 Diskussion av arbetet 
I kapitel 3.2 utvärderas de möjliga tekniska principerna som kan lösa 
problembeskrivningen. Med avseende på de avgränsningar som finns i 
förutsättningarna för examensarbetet var en etikett den enda möjliga 
principen. Avgränsningen beror på att nya utrustningarna har en avsatt 
yta för en etikett och att etiketter kan appliceras på alla förekommande 
utrustningar. Men för att lösa problemet kan det vara möjligt att på andra 
sätt uppnå samma resultat. Detta kan göras genom att t.ex. ändra på 
utrustningen eller designa mot att en plombering inte ska behövas. Det 
kan alltså finnas andra lösningar på problemet men pga. avgränsningar 
har undersökningen av alternativ inte gjorts i examensarbetet. 
Kunskapen om hur en utrustning säkerhetsskyddas i försvaret finns hos 
ett fåtal personer som är väl spridda hos FMV och deras leverantörer. 
Mycket tid krävdes för att samla ihop den kunskap som behövdes för att 
få fram en bra förstudie. Denna tid påverkade omfattningen på det 
fortsatta arbetet, men inte på det totala resultatet. 
Under konceptgenereringen framkom många intressanta lösningar. Det är 
viktigt att inte glömma bort dessa och endast se till de slutliga koncepten 
som resultat. Resultatet bör istället ses som en sammanställning av 
problemet med plomberingar och dess lösningar. Sammanställningen 
omfattar de första faserna av rapporten fram till konceptutvecklingen. De 
slutliga koncepten är de möjliga lösningar som i denna rapport visat sig 
vara mest lämpade. 
De nya slutliga konstruktionslösningarna tar bort de nackdelar och brister 
som finns med den nuvarande konstruktionen. Koncept 19 sänker 
totalkostnaden i ett livscykelperspektiv och tiden att plombera en 
utrustning tar kortare tid. Vid användning av koncept 25 är det osäkert 
hur bra förbättringen från nuvarande koncept kommer att bli pga. RFID-
teknologin. Plomberingens initialkostnad blir inte lägre men med 
förbättringar av applicering, intrångsskydd och identifikation kommer 
plomberingen att sänka kostnaden i ett livscykelperspektiv.  
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Mycket av den utvärdering som gjorts i examensarbetet baseras på 
behovsanalysen i kapitel 2.6. Genom att bygga upp nästan all utvärdering 
runt en metod fås större konsekvenser vid felbedömning. Eftersom 
behovsanalysen gjordes i den första konceptfasen där arbetet fortfarande 
divergerade får inte analysen samma relativa påverkan som den skulle få 
om arbetet börjat konvergera. Detta beror på att kunskapen om en enskild 
lösning ökar med tiden medan den konstruktiva frihetsgraden minskar i 
samma takt.  
Visst är det möjligt att en felbedömning kunde ha skett men den relativa 
påverkan är liten och genom att använda en metod i en serie förbättras 
den totala utvärderingens resultat. 
Detta examensarbete har genomförts av en person, det innebär både 
fördelar och nackdelar. Nackdelen är att det är svårare att skapa en 
diskussion, medan fördelen är att för att skapa en diskussion måste 
personen söka sig utåt vilket ger arbetet en större bredd. 

8.2 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Examensarbetet är en förstudie med möjligheter till nya 
konstruktionslösningar gällande plombering. Detta gör att arbetet inte 
täcker alla nödvändiga steg för beslut om start av produktion. Därför 
lämnas vissa rekommendationer för fortsatt arbete. 
För allt materiel i försvaret, således även plomberingar, måste FMV 
utfärda ett säkerhetsgodkännande för produkten enligt H Systsäk 1996. 
De olika godkännandena är baserade på regelverk som reglerar att 
produkten uppfyller alla krav på säkerhet, safety, d.v.s. har en tolerabel 
risknivå med avseende på risken för skada på person, egendom och yttre 
miljö. Plomberingar godkänns inte ensamma utan i ett komplett 
materielsystem.  
När t.ex. luftvärdighetsgodkännande genomförs görs en flygprovning av 
FMV som godkänner hela materielsystemet. Denna process måste 
genomföras på plomberingen tillsammans med tillhörande utrustning. 
Behovet att uppge riktlinjer framkom under behovsanalysen. 
Användarna, utbildare och beställare pekade alla på brister som finns i de 
riktlinjer som användaren måste utföra för att plomberingens 
huvudfunktion ska fungera. Som det ser ut idag följer inte användarna de 
föreskrifter som finns och detta gör att säkerhetssystemet faller. 
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För att de nya konstruktionerna ska fungera krävs det att användaren 
sköter sin uppgift. Vad som krävs för att användaren ska göra detta måste 
undersökas och fastställas. Exempel på förslag är att förbättra 
utbildningen, skapa en manual till varje utrustning samt att användaren 
ska kvittera plomberingen för att känna mer ansvar. Att undersöka 
plomberingen ska inte var något som tar upp deras tid utan som bidrar till 
bevarandet av försvarets säkerhet.  
Som det ser ut idag finns det inte helt solklara riktlinjer för hur en 
utrustning ska plomberas. Vilken plombering som används avgörs ibland 
av slumpen och likadana utrustningar för samma ändamål kan plomberas 
olika. Framför allt bör den röda etiketten användas mer restriktivt och 
endast för utrustning där den verkligen är befogad. För att förstärka 
säkerheten samt göra användarens och verkstadens arbete lättare borde 
det tas fram tydligare och konsekventa riktlinjer för plombering. 
Beskrivningar finns inom FMV men följer inte alltid med ut till 
användaren. 
Vid validering och verifiering av de två mest lämpade koncepten för 
upphandling bör kompletta prototyper tas fram och undersökas med hjälp 
av de provmetoder som tagits fram i kapitel 4. 
Kunskapen om hur en utrustning säkerhetsskyddas, som även nämndes i 
diskussionen, är väl spridd i försvaret. För att underlätta fortsatt arbete 
med plombering och säkerhet borde det finnas en tydlig person eller 
grupp som är ansvarig. Allt angående plombering ska gå via denna person 
eller grupp. Detta ökar säkerheten och ger framtida arbete en bättre 
struktur genom att ge klara ansvarsförhållanden.  
En plombering är bara en del av det omfattande säkerhetssystem som 
finns runt utrustningarna i försvaret. Efter att ha undersökt och optimerat 
ett steg i säkerheten genom en ny plombering gäller det nu att 
omprioritera arbete. Det gäller att undersöka hela säkerhetssystemet och 
ta reda på vilket led som nu är den svagaste länken.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Standarder FMV 

Lag och författning  Innehåll 
FFS 1999:10     1 kap 5 § 
(med ändring FFS 2001:7)  Materiel som innehåller hemliga  
       uppgifter skall, där så kan ske,  
      hanteras på samma sätt som  
      hemliga handlingar. 

 
1 kap 6§ 
Hemliga uppgifter som hanteras i 
informationstekniska system (IT-
system) skall, där så kan ske, 
hanteras på samma sätt som 
hemliga handlingar. Detsamma 
gäller datamedium som avses 
innehålla eller har innehållit 
hemliga uppgifter. 
 
1 kap 19 § 

Sigill, assurantejp, 
plomberingstång och 
präglingsanordning för sigillsvets 
skall förvaras på samma sätt som 
hemliga handlingar. 
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7 kap 2 § 

… skall svara för att 
säkerhetsskyddet är 
tillfredsställande i och kring 
systemet. 
Myndigheten skall se till att 
säkerhetsskyddet upprätthålls 
under utveckling, drift, avveckling 
eller annan förvaltning. 
Den myndighet som förvaltar ett 
IT-system skall upprätta 
dokumentation avseende drift, 
programuppdatering och säkerhet. 
 
7 kap 4 § 

Varje myndighet skall se till att 
skyddet mot obehörig avlyssning 
och röjande signaler är 
betryggande. 
 

FFS 1999:11    26 § 
      Signalskyddsmaterial skall vara  
      förseglade, med plombering eller  
      lås, så att den som hanterar  
      materielen kan konstatera om  
      någon försökt manipulera den. 
      Signalskyddsmateriel, eller  
      försegling av sådan materiel, som  
      har utsatts för åverkan skall  
      omedelbart tas ur drift.  
      Sådan materiel skall hanteras på  
      samma sätt som hemlig  
      signalskyddsmateriel.  
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27 § 
Signalskyddsmateriel som inte är 
hemligt skall försändas på ett 
sådant sätt att manipulation och 
tillgrepp av materiel förhindras.  
  
28 § 
Varje myndighet som har 
signalskyddsmateriel skall 
förteckna materielen i ett register 
med angivande av individnummer. 
Om myndigheten består av flera 
enheter gäller detta varje enhet.  
 

FIB 1999:5    1 kap 4 § 
(med ändring FIB 2001:1)  Ett datamedium som genom  
      bearbetning av innehållet resulterar  
      i eller kan resultera i en hemlig  
      uppgift skall skyddas enligt vad  
      som gäller för hemlig handling i  
      Försvarsmaktens föreskrifter  
      (FFS 1999:10) om säkerhetsskydd. 
 
FIB 2001:3 29 § 

Förteckning av 
signalskyddsmateriel enligt 28 § i 
Försvarsmaktens föreskrifter (FSS 
1999:11) om signalskyddstjänsten 
inom totalförsvaret skall göras i 
redovisningssystemet LIFT.  
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Bilaga 2. RFID 

Komponenter 

Transponder 

En transponder även kallad tagg appliceras på objektet och fungerar som 
identifierare. Den är en dellänk samt databärare mellan objektet och 
datorprocessorn. Transpondern innehåller en radiosändare som är byggd 
på en elektronisk krets. I den elektroniska kretsen lagras även den 
elektroniska ID-koden.  
Minnet i transpondern kan se ut på olika sätt och beror på vilket 
användningsområde den ska brukas i. Exempel på minnen är ROM (Read 
Only Memory) och RAM (Random Access Memory). Beroende på vilket 
minne transpondern använder sig av varierar läsbarheten. Vissa 
transpondrar är bara läsbara medan vissa kan skrivas och läsas olika antal 
gånger. 
När det gäller strömförsörjning finns det två olika typer av transpondrar, 
aktiva eller passiva. De aktiva transpondrarna har en egen strömkälla i 
form av ett batteri medan de passiva transpondrarna utnyttjar kraftfältet 
som skapas av läsaren. Fördelen med de passiva är att de har en lång 
livslängd. Nackdelen att räckvidden är kortare. De aktiva är större och 
dyrare men har en bättre räckvidd. 
Datakapaciteten hos transpondrar kan ligga mellan 1 bit till 1 000 bit. En 
transponder som bara ska fungera som identifierare behöver ha 
datakapacitet på cirka 128 bit.   
När många transpondrar aktiveras samtidigt finns det risk för att 
störningar i kommunikationen kan uppstå. Detta undviks med hjälp av 
olika antikollisionsmetoder. En antikollisionsmetod består av olika 
algoritmer antingen probabilistiska eller deterministiska. I den 
deterministiska algoritmen sorteras transpondrarna baserat på deras 
identifieringsnummer medan transpondrarna med en probabilistisk 
algoritm svarar vid slumpmässig genererad tid. I praktiken är oftast 
algoritmen en blandning av probabilistiska och deterministiska. 



 
 

Bilaga 2 

 

2(2) 

Läsare 

En läsare består av en radiofrekvensmodul, en kontrollenhet och ett 
kopplingselement. Läsarens uppgift i RFID-systemet är att kommunicera 
med transpondern och återge den data transpondern ger ifrån sig till 
resten av systemet.  
Läsarna finns antingen med eller utan integrerad antenn. De handhållna 
läsarna har en liten integrerad antenn medan lite större läsare har separat 
antenn. Antennens storlek och funktion har stor påverkan på systemets 
totala räckvidd. Räckvidden kan variera från några millimeter till några 
hundra meter. Andra faktorer som påverkar räckvidden är strömstyrkan 
och mängden störningar.  

Databehandlingsdelsystem 

Delsystemens uppgift är huvudsakligen att analysera, planera och styra 
RFID-systemet. Den lagrar och bearbetar den signal som läsaren 
bearbetat och tolkat från transpondern. Hur detta redovisas beror på hur 
databehandlingsdelsystemet är programmerat.  
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Bilaga 3. Acreo 
Acreo arbetar innovativt, värdeskapande och förmedlande med forskning, 
utveckling och produktion inom elektronik- och optikområdet. Företaget 
är ett forskningsbolag som tillhandahåller resurser för att hantera hela 
kedjan från design och simulering till process och tillverkning. 
Acreos forskning har under lång tid ägnat sig åt att bevisa att ledande 
polymerer går att använda i tillämpningar som transistorer, lysdioder, 
batterier och olika elektrokemiska komponenter.  
Elektrokemiska transistorer använder sig av både joner och elektroner 
som laddningsbärare. I en elektrokemisk cell kan polymeren oxideras 
eller reduceras via en applicerad potentialskillnad vilket leder till att den 
elektriska ledningsförmågan i polymeren förändras. Detta utnyttjas i den 
elektrokemiska transistorn där strömnivån förändras beroende på vilken 
spänningsnivå som är applicerad.  

Dold kod 

Acreo har utvecklat en metod att dölja kod i papper. Metoden går ut på att 
läsa av ett mönster tryckt med elektriskt ledande polymerer. För att kunna 
läsa av koden krävs det att exakt veta var den ligger på materialet, annars 
går den inte att läsa av. Metoden ger ett bra skydd mot förfalskning för 
med blotta ögat syns inte koden. Om bedragarna på något sätt skulle få 
reda på vad plomberingen innehåller för teknik, kan de inte få reda på var 
den dolda koden sitter.  
Användaren kan läsa koden med en läsare för att försäkra sig om att det 
verkligen är rätt etikett som sitter på. Om ett utbyte har skett fungerar inte 
läsningen. Noggrannheten med att läsaren måste hitta den exakta 
positionen går att lösa med hjälp av t.ex. mått från kant på utrustning och 
applikationer på läsaren.  
Enligt Acreo är denna utrustning billig att tillverka. Att trycka koden 
kostar 15 öre och en läsare kostar 30 kr. Dessa priser grundar sig på en 
stor upplaga.  
Nackdelen med denna metod på vår applicering är att den inte fungerar på 
ledande material. Detta kan gå att lösa med t.ex. olika lacker.  
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Bilaga 4. Cypak 
Cypak är ett svenskt företag som specialiserar sig på att göra simpla 
objekt smarta, säkra och moderna. Deras verksamhet går ut på att lansera 
och tillverka patent på RFID-lösningar och billig datateknik.  
För att undersöka befintliga lösningar på problemet med plomberingen 
har undersökning av två Cypak produkter gjorts. Båda grundar sig på att 
få en säker dataanordning som kan kommunicera med en användare.  

PIN-on-Card 

PIN-on-Card är ett kort med integrerat tangentbord. Kortet kommunicerar 
via en radio med en säkerhetsdator, om koden och kortet är rätt 
kombinerat utförs en tjänst t.ex. en dörr öppnas. Radions räckvidd är 
begränsad och detta kräver direkt kontakt mellan radion och kortet.  
Med t.ex. vanliga inloggningsdosor till banktjänster på Internet finns det 
risk för att någon avlyssnar tangenttryckningarna när användaren knappar 
in koden. Om användaren istället använder ett PIN-on-Card krypteras 
koden direkt och lämnar därmed aldrig kortet. 

 

 
Figur 1 Pin-on-Card 

Kortet har samma storlek som ett vanligt kreditkort och använder sig av 
Cypak Chip som är skapt för att användas i låg kostnads produkter pga. 
att den har väldigt lågt energibehov. Det låga energibehovet grundar sig 
på att chipet har ”sleep” mode, vilket gör att när den inte aktiv dras 
väldigt lite energi.  
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PIN-on-Card behöver inga batterier utan får sin energi från CPI (Close 
Proximity Interface). CPI utgör den elektroniska kommunikationen 
mellan kortet och datasystemet. För att skicka koden används RFID, läs 
mer om RFID i bilaga 2.   
Det finns många konkurrenter till Cypak inom detta område. I nuläget 
existerar det 10-20 lösningar på problemet. En av konkurrenterna arbetar 
med fingeravtryck istället för sifferkoder. Det fungerar precis på samma 
sätt förutom att användaren istället för att trycka koden lämnar sitt 
fingeravtryck direkt på kortet. Detta är bra för dem som har lätt att 
glömma koden men det gör också lösningen lite dyrare. 

SecurePak 

SecurePak är en vanlig papplåda med inbyggd elektronik. SecurePak 
lagrar information om avsändaren, mottagaren och innehåll. Den 
inbyggda elektroniken dokumenterar manipulation och temperaturen i 
olika tidsintervaller. Detta gör att användaren kan lokalisera var och när i 
logistikkedjan som eventuell skada uppkommit.  
Den inbyggda temperatursensorn mäter kontinuerligt temperaturen för att 
dokumentera om SecurePak utsätts för värden utanför intervallet. Den 
registrerar även max och min temperatur. 
För att ha större chans att upptäcka intrång har SecurePak två sensorer, en 
sealing och en shield. Sealingsensorn upptäcker när locket öppnas och 
aktiveras när klaffarna lämnar sitt läge, se figur 2. Shieldsensorn 
upptäcker när någon försöker bryta sig in i lådan genom att t.ex. skära 
igenom lådan med kniv.  

 
Figur 2 SecurePak 
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SecurePak använder sig av Cypak Chip som får sin energi från ett litet 
batteri med livslängd på mellan 2 till 5 år beroende på graden av 
användning. 
Händelseförlopp 
Avsändaren lägger innehållet som ska sändas i lådan och stänger. Paketet 
placeras sedan på läsaren som är kopplad till en PC, se figur 3. Med hjälp 
av hårdvaran laddas data till lådan om avsändare, mottagare och innehåll. 
Efter detta aktiveras lådan och den är klar för frakt. Mottagaren använder 
Cypak:s hårdvara för att undersöka om någon varit inne i lådan eller om 
det utsatts för temperaturer utanför intervallet. Om inget syns i hårdvaran 
kan mottagaren garanteras att ingen annan än avsändaren vet innehållet i 
lådan.  

 
Figur 3 Läsaren kopplad till en PC 
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Bilaga 5. Checklista Skanem 
SYFTET 
 Informativ? Säljfrämjande? Imageskapande? 
MATERIAL DÄR ETIKETTEN SKA SITTA 
  Trä? Papper? Metall? Glas? Annat? 
YTAN DÄR ETIKETTEN SKA SITTA 
 Välvd yta? Annan egenskap? 
I VILKEN MILJÖ SKA DEN SÄTTAS FAST? 
 Ute eller inne? Är det varmt, kallt eller fuktigt? 
VAD SKA ETIKETTEN TÅLA? 
 Vatten? Fett? Lösningsmedel? Starkt solljus? 
SKA ETIKETTEN SITTA FAST ELLER KUNNA TAS AV? 
 Ska den t.ex. kunna tas av utan att det blir limrester? 
SKA YTTERLIGARE INFORMATION TRYCKAS PÅ? 
 Text? Streckkod? Vilken typ av skrivare? 
SKA ETIKETTEN HA EN VARNINGSTEXT? 
 Fråga tryckeriet vilka regler som gäller? 
HUR STOR UPPLAGA SKA BESTÄLLAS? 
  Ska vi lägga upp ett lager? 
VILKET FORMAT SKA ETIKETTEN HA? 
 Rund? Rektangulär? Annan form? 
NÄR SKA ETIKETTEN APPLICERAS? 
 När förpackningen tillverkas? Innan förpackningen fylls? 
VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN? 
 Etiketten kan i vissa fall påverkas av innehållet. 
SKA ETIKETTEN ANVÄNDAS SOM FÖRSLUTNING? 
 Välj ett häftämne som tål upprepade förslutningar. 
HUR SKA ETIKETTEN LEVERERAS? 
  På ark eller rulle? 
OM DE LIGGER PÅ RULLE, HUR SKA DE SPOLAS UPP? 
 Inåt eller utåt? 
HUR SKA ETIKETTEN ÅTERVINNAS? 
 Tillsammans med förpackningen? Andra miljöaspekter? 
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Bilaga 6. Intervju 

Fasta frågor 

Frågorna varierades beroende på vilken målgrupp intervjun gällde. 
1. I vilken omfattning arbetar du med plombering? 
2. Vilka egenskaper är viktiga hos en plombering? 
3. Vad tycker du om dagens plombering? 
4. Känner du dig säker med dagens plombering? 
5. Skulle du märka om dagens plombering skulle vara manipulerad? 
6. Vilka krav ställer du hos en eventuell ny plombering? 

Behov 

Dessa behov togs upp under intervjuer med fyra olika målgrupper. Det 
bör tilläggas att i intervjuerna var olika behov självklara för vissa 
målgrupper och nämndes därför inte under intervjun. 

Användare 

• Plomberingen går inte att förfalska 
• Plomberingen indikerar att den är ett original 
• Med plomberingen är fasta riktlinjer ställda 
• Plomberingens storlek kan anpassas till utrustningens storlek 
• Plomberingen fungerar så att den tydligt visar när den blivit 

manipulerad 
• Plomberingen kan vara lätt att inspektera 

Verkstäder 

• Plomberingen fungerar vid applicering på alla aktuella ytor 
• Plomberingen fungerar normalt vid utsättning av alstrad värme från 

utrustningen 
• Plomberingen fungerar i olika miljöer 
• Plomberingen fungerar efter transport 
• Plomberingen fungerar efter lång tid i lager 
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• Plomberingen är registrerad i ett system för att kunna spåra  
• Plomberingen fungerar normalt vid utsättning av höga temperaturer 
• Plomberingen fungerar vid applicering på vinklade ytor 

Utbildare 

• Med plomberingen är fasta riktlinjer ställda 
• Plomberingen fungerar att spåra 
• Plomberingen fungerar normalt efter utsättning av slitage  
• Plomberingen hindrar avlyssning i utrustningen 
• Plomberingen fungerar vid utsättning av värme, fukt och damm 
• Plomberingen indikerar manipulation 
• Plomberingen indikerar manipulerad utrustning inom kort tid 

Beställare 

• Plomberingen indikerar manipulation  
• Plomberingen fungerar normalt vid utsättning av alstrad värme från 

utrustningen 
• Plomberingen fungerar normalt vid utsättning av värme upp till 70°C 

vid transport 
• Plomberingen fungerar normalt vid temperaturer under 0°C 
• Plomberingen kan variera i storlek 
• Plomberingen går inte att förfalska 
• Plomberingen fungerar i olika miljöer 
• Plomberingen fungerar efter lång tid
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Bilaga 7. Checklista 
1 FUNKTION 
-  Vad är syftet med produkten, vilken är dess uppgift? 
-  Vilka extra funktioner skall finnas? 
2 FUNKTIONSBESTÄMMANDE EGENSKAPER 
-  Vilka prestanda skall produkten ha? 
-  Innebär tillverkning, montering, distribution eller användning att  
 produkten storlek eller vikt måste begränsas? 
- Vilka sekundära ”outputs” kan komma i fråga? 
-  Vilka dimensioner ska produkten ha? 
3 BRUKTIDSEGEBSKAPER 
- I vilken miljö ska produkten användas? 
-  Hur ofta ska produkten användas? 
- Viken är produktens livslängd? 
-  Är underhåll nödvändigt och möjligt? 
- Vilka delar kan behöva bytas ut? 
- Vilka delar behöver vara åtkomliga? 
- Skall produkten kunna uppgraderas i framtiden? 
-  Finns det några begränsningar i t.ex. energiförbrukningen? 
4 TILLVERKNINGSEGENSKAPER 
- Skall produkten tillverkas i nuvarande maskinpark? 
- Är det ekonomiskt lönsamt att investera i nya maskiner? 
-  Skall tillverkningen ske hos något annat företag? 
-  Skall/behöver produkten provas och vad innebär detta? 
-  Behöver produkten testas efter tillverkning? 
-  När skall produkten påbörjas? 
5 DISTRIBUTIONSEGENSKAPER 
- Vilken transport krävs under och efter produktionen av produkten? 
-  Skall produkten lagras, i så fall vilka krav ställs då på produkten? 
- Kräver produkten emballage och vad har emballaget för syfte? 
- Skall produkten monteras/installeras efter leverans (i så fall av vem)? 
 6 LEVERANS- OCH PLANERINGSEGENSKAPER 
- Hur många skall tillverkas? 
-  Ska tillverkningen ske kontinuerligt eller satsvis? 
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7 SÄKERHET/ERGONOMISKAEGENSKAPER 
- Vilka egenskaper skall produkten ha för att vara ergonomisk? 
- Vilka egenskaper krävs för att den ska vara användarvänlig? 
-  Vilka sekundära outputs finns som kan påverka användaren? 
-  Krävs det speciella anordningar för att användaren (och andra) inte  
 skall riskera att skadas? 
8 ESTETISKA EGENSKAPER 
- Vilka krav ställer användarna/kunderna? 
- Skall produkten utformas så att den följer stilen på företagets övriga  
 produkter och vad innebär detta? 
- Behöver man ta hänsyn till trender och mode för denna typ av produkt? 
9 LAGEGENSKAPER 
-  Vilka lagar skall produkten följa? 
-  För vilka typer av oförutsedda eller oavsiktliga olyckor kan företaget  
 hållas ansvarigt? 
-  Vilka standarder måste produkten följa? 
-  Innebär produkten patentintrång och hur kan detta undvikas? 
10 EKONOMISKA EGENSKAPER 
-  Vilken tillverkningskostnad är tillåten? 
- Vad får driftkostnaden vara? 
-  Försäljningspris? 
-  Skrotnings-/demonteringskostnad? 
11 SKROTNINGS- OCH ÅTERVINNINGSEGENSKAPER 
-  Skall delsystem/komponenter/material återanvändas? 
-  Skall produkten separeras i olika material och/eller delar vid skrotning? 
-  Skall produkten demonteras, vilka krav ställer detta på produkten? 
12 EKOLOGISKA EGENSKAPER 
- Vilka material skall undvikas pga. negativ miljöpåverkan under  
 tillverkning, användning eller skrotning? 
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Bilaga 8. KKL 
 
1 Funktion      
indikera intrång    K 
visa sin identitet    K 
visa sin autenticitet      K 
bära information    K 
indikera vid temperaturändringar   Ö 
indikera påverkan av olika kemikalier   Ö 
visa tecken vid beröring    Ö 
      
2 Funktionsbestämmande egenskaper 
motstå förfalskning    K 
motstå återanvändning    K 
motstå skada vid "vanlig" beröring   K 
motstå skada vid skjuvning   K 
inte kunna avlägsnas genom termisk eller kemisk påverkan K 
identiteten ska vara hel efter manipulation  Ö 
tjockleken får inte överskrida 0,5 mm   Ö 
längden får inte överskrida 75 mm   Ö 
bredden får inte överskrida 25 mm   Ö 
lätt att inspektera    K 
lätt att applicera    K 
fästa på plana, runda och vinklade ytor   K 
fästa på plast, lack och plåt   K 
fästa över skruvhål och skruvskallar   K 
totala fästegenskaper efter 24 h    Ö 
tillräckliga fästegenskaper efter 10 min   Ö 
inte påverka/förstöra magnetiska/elektriska fält  K 
inte påverka/förstöra olika typer av strålning  K 
fungera passivt utan batteri   Ö 
 
      
3 Brukstidsegenskaper     
klara av inomhus-, flyg- och tillfälliga utomhusmiljöer K 
tåla direkt solljus i minst 6 h/dag   Ö 
tåla väta utan att skadas   K 
klara av alstrad värme från objektet på 55°C  K 
klara av kyla på -20°C    Ö 
livslängden för produkten är 15 år   Ö 
underhåll skall inte behövas   Ö 
skall bytas ut vid tecken på intrång   K 
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4 Tillverkning     
tillverkningen läggs ut på andra företag  K 
skall provas efter tillverkning   K 
montering ska inte kräva extra utbildning  Ö 
montering ska inte kräva extra verktyg   Ö 
montering ska inte kräva ändringar av arbetsmiljöåtgärder Ö 
montering skall kunna ske utanför verkstaden  K 
      
5 Distributionsegenskaper    
säker transport efter applicering   K 
levereras monterad    K 
klara att ligga i lager 15 år   Ö 
klara att ligga i lager i 70°C   Ö 
klara att ligga i lager –40°C   Ö 
emballage vid transport    Ö 
      
6 Leverans- och 
planeringsegenskaper    
tillverkning sker satsvis    Ö 
tillverkning sker i satser på 100-30 000 ex  Ö 
      
7 Säkerhet/Ergonomiska egenskaper    
inte bestå av vassa kanter eller annat man kan skada sig på  Ö 
inte påverka det den skyddar   K 
inte påverka användandet av det den skyddar  K 
uppge riktlinjer    Ö 
      
8 Estetiska egenskaper     
behöver ej ta hänsyn till trend och mode  Ö 
ändra utseende för att passa skyddsobjektet  Ö 
olika utseende beroende på användningsområdet (röd, blå) K 
      
9 Lagegenskaper     
följa svensk standard    K 
följa försvarsstandard    K 
företaget som tillverkar produkten måste följa SUA-avtalet K 
      
10 Ekonomiska egenskaper    
tillverkningskostnad får inte överskrida 10 kr  Ö 
ingen driftkostnad    Ö 
      
11 Skrotnings- och återvinnings egenskaper   
materialet skall kunna återvinnas   Ö 
      
12 Ekologiska egenskaper    
de i produkten ingående material skall ha minimal miljöpåverkan  Ö 
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Bilaga 9. Morfologisk matris 
En morfologisk matris är en totallösningsgenereing och används för att 
lättare kunna skapa koncept.  
 
           Medel 

Funktion 

 

Streckkod  RFID Biosensor Manuellt Informera 

2D-
streckkod 

   

 
           Medel 

Funktion 

 

Void Open tejp Sprött 
material 

Glas- 
ampull 

Stop  Lösnings- 
bart 

material 

Perforering Område 
utan 

adhesiv 

Märkvätska Magnetism Ljud Spricklack 

Indikera 
intrång 

Elkrets Ljus Färg- 
förändring 

 

Indikera 
värme 

Färg Indikator Lösnings- 
bart 

material  

 

Indikera  
beröring 

Glas- 
ampull 

   

Indikera 
kemikalie 

pH- 
sticka 

Indikator Lösnings- 
bart 

material 
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           Medel 

Funktion 

 

Streckkod RFID Biosensor Manuellt Identifiera 

2D-
streckkod 

Dold kod   

 
           Medel 

Funktion 

 

RFID Dold kod Hologram UV-tryck Förfalskning 

Anti 
skrivare 
scanner 

Micro- 
printing 

Polariserat 
tryck 

Infra- 
rött 

tryck 

 Märk- 
vätska 

Unikt 
mönster 

Vatten- 
stämpel 

Kinegram 

 Fiber- 
mönster 

Guillocher   

 
           Medel 

Funktion 

 

Åter- 
användning 

Void Perforering Sprött 
material 

Stop 
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Bilaga 10. Provobjekt 
För att utvärdera de medel som finns för att lösa de funktioner problemet 
består av har några prover utförts. Här följer fakta och information om 
etikettens funktion.  

1. Etikett från Försvaret  

 
Figur 1 Provobjekt nr 1 

Mått: 25x75 mm 
Material: 3M vit polyester 7866, laminat transparent PET  
Annat: Hologram med riksvapnet, streckkod och identitetsnummer 
Etikettens adhesiv är behandlat med silikon. Detta görs för att 
frontmaterialet släpper olika och bildar mönster. Mönstret hamnar både 
på etikett och på utrustning i form av ordet ”void”. Etiketten har även små 
perforeringar och runda hörn för att göra det svårare att få bort etiketten. 

2. Ursprunglig etikett för små utrusningar 

 
  

  
Figur 2 Provobjekt nr 2 

Mått: 16x32 mm 
Material: vit vinylfolie med häftämnesskikt 
Drifttemperatur: - 40°C till + 90°C 
Annat: myndkod och signatur 
Vinylfolie är ett sprött material som gör att etiketten är vandalsäker pga. 
den smular sönder vid manipulation. 
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3. LR4101 

 
Figur 3 Provobjekt nr 3 

Mått: 25x75 mm 
Material: vit syntetisk reflex 
Drifttemperatur: – 40°C till + 90°C 
Annat: god reflexförmåga 
Materialet är en spröd folie vilket innebär att den efter applicering blir 
petsäker på de flesta underlag. 

4. LR4514 

 
Figur 4 Provobjekt nr 4 

Mått: 25x75 mm 
Material: matte silver TC PET film med modifierad akryl adhesiv 
Drifttemperatur: - 40°C till + 150°C 
Annat: funktionen slutar fungera över 40°C 
Etikettens adhesiv är behandlat med silikon för att frontmaterialet ska 
släppa olika från ytan. Detta bildar ett mönster på etikett och utrustning i 
form av schackmönster.  
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5. LR4502 

 
Figur 5 Provobjekt nr 5 

Mått: 50x30 mm 
Material: metalliserad matte silver PET film med modifierad akryl 
adhesiv  
Drifttemperatur: - 40°C till + 150°C 
Annat: hologram med Sonys logga, hål i pga. att den inte är i bruk 
Etikettens funktion är att skydda mot förfalskning. 

6. SKF 

 
Figur 6 Provobjekt nr 6 

Mått: 36x100 mm 
Material: Co-etruderad film, PS yta med akryl adhesiv 
Drifttemperatur: - 20°C till + 80°C 
Annat: glansigt papper 
Filmen och ytan separerar vid försök att få bort etiketten. Detta lämnar 
spår kvar på ytan. 
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7. Jinnestål 

 
Figur 7 Provobjekt nr 7 

Mått: 25x75 mm 
Etiketten består av ett sprött material som gör att etiketten är vandalsäker 
pga. att den smular sönder vid manipulation. 
8. Perforerad etikett 

       
Figur 8 Provobjekt nr 8 

Mått: 42x82 mm 
Etiketten består av perforeringar som gör att den lätt går sönder vid 
borttagningsförsök. 

9. SkanemSecurity 

 
Figur 9 Provobjekt nr 9 

Mått: 25x50 mm 
Material: lila hög densitet polyeten 
Drifttemperatur: - 40°C till + 150°C 
Annat: livslängd på 2 år 
Etiketten har en färgförändrings mekanism som fungerar genom att 
frontmaterialet behandlas med olika mycket silikon så ett mönster 
uppkommer i etiketten. Andledningen till färgförändringen är att 
adhesivet och frontmaterialet har olika färg.  
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10. Pappersetikett 

Mått: 25x60 mm 
Vanlig pappersetikett från Stämpelfabriken, Linköping. 

11. Plastetikett 

Mått: 25x50 mm 
Vanlig plastetikett från Stämpelfabriken, Linköping. 

12. 3M 76970 utan laminat 

 
Figur 10 Provobjekt nr 10 

Mått: 17x31 mm 
Material: matte vit polyester 
Skapar vid manipulation ett mönster med trianglar pga. att materialet 
mellan adhesivet och frontmaterialet behandlats med silikon som gör att 
etiketten släpper olika. Mönstret bildas på både etiketten och den yta 
etiketten är applicerad på. 

13. PAT 1 

 
Figur 11 Provobjekt nr 11 

Mått: 25x50 mm 
Material: madico void 
Etikettens adhesiv är behandlat med silikon för att frontmaterialet ska 
släppa olika och bilda mönster på etikett och utrustning i form av ordet 
”void”.  
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14. CelsiClock 

 
Figur 12 Provobjekt nr 12 

Mått: ∅ 14 mm 

CelsiClock är en temperaturindikator som är irreversibel. Indikatorn 
ändrar från vitt till svart när de olika märktemperaturerna uppnås. Den tål 
vatten-, damm- och olja på grund av att den är hermetiskt kapslad. 
Indikatorerna är beställda från Elfa och klarar 5 olika temperaturer: 40, 
43, 46, 49 och 54 °C.  

15. Fabr Spirig 

 
Figur 13 Provobjekt nr 13 

Mått: 15x45x0,3 mm 
Fabr Spirig är en temperaturindikator som är irreversibel och 
självhäftande. Den tål vatten-, damm- och olja på grund av att den är 
hermetiskt kapslad. 
Indikatorerna är beställda från Elfa och klarar 5 olika temperaturer: 40, 
46, 54, 60 och 77 °C.  
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Bilaga. 11 90° Peel Strenght 

Etikett 1 

 
Figur 1 Etikett 1  

 

Figur 2 Etikett 1 efter 24 h  
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Etikett 3 

 
Figur 3 Etikett 3 

 
Figur 4 Etikett 3 efter 24 h 
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Etikett 4 

 
Figur 5 Etikett 4 

 
Figur 6 Etikett 4 efter 24 h 
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Etikett 6 

 
Figur 7 Etikett 6 

 
Figur 8 Etikett 6 efter 24 h 
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Etikett 7 

 
Figur 9 Etikett 7 

 
Figur 10 Etikett 7 efter 24 h 
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Bilaga. 12 Användarprov och mekaniska prov 

Prov 1 

Etiketterna ska sitta på en plan ABS-plast i 48-timmar i rumstemperatur. 
Innan applicering rengjordes ytan med sprit.  

Figur 1 Provernas placering i prov 1 
För att få en bra utvärdering av provet var det tre försöksperoner varav en 
var utrustad med en vass kniv. 
  
1. Etikettens funktion fungerade bra då den lämnade spår på både ytan 

och etiketten, dock har det med utsmyckning på etiketten gjorts svårt 
att upptäcka att etiketten varit borta vid återplacering.  
Perforeringen gjorde ingen nytta. 
Etiketten lämnade mycket limrester kvar på materialet, vilket den ska 
enligt etikettfunktionen. 

2. Etiketten var väldigt svår att få bort hel med händerna. Med kniv var 
det lättare men materialet var väldigt sprött. För att få bort etiketten 
hel skulle de behövas en vass skalpell och mycket tid.  
Etiketten lämnade inga limrester. 

 
        1           2  3          4           5                 6                  7       

         8          9            10         11  

   12     13 
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3. Etiketten var svår att med hjälp av naglar få ett bra grepp i. Med kniv 
gick det bättre och det gick att få bort stora stycken i taget. Etiketten 
skulle kunna avlägsnas med hjälp av en tejp över för att hålla ihop 
materialet.  
Etiketten lämnade inga limrester. 

4. Etiketten är manuellt nästan omöjlig att få bort utan att lämna spår, 
med kniv krävs det tid och försiktighet.  
Etiketten lämnar kvar reflexfärgade limrester. 

5. Går att få bort manuellt och med kniv utan att etiketten separerar. 
Etiketten lämnar inga limrester. 

6. Denna etikett gick inte få bort oberörd med varken kniv eller naglar. 
Materialen separerade i två skikt varav ett satt kvar på ytan. Det 
gjorde det omöjlig att återapplicera etiketten. 

7. Spröd men inte omöjlig att ta bort. Det är klurigt i början men om det 
sen går att fördela kraften på en större yta går det lättare. 
Etiketten lämnade inga limrester. 

8. Perforeringens funktion fungerade bra om den drogs från det håll det 
var angivet annars var det lätt att hålla etiketten hel.  
Etiketten lämnade inga limrester kvar på ytan. 

9. Denna etikett var vi imponerade av. Inte ens med kniv gick den att 
avlägsna utan att lämna spår. Den är omöjlig att åter applicera, 
mycket pga. den starka rosa färg som uppkommer vid manipulation. 
Etiketten lämnar ett blått mönster av lim kvar på ytan. 

10. Lätt att få bort. 
Etiketten lämnade inga limrester. 

11. Lätt att få bort. 
Etiketten lämnade inga limrester. 

12. Etiketten fyllde sin funktion och lämnade spår på både yta och etikett 
i form av trianglar. Svår att återapplicera, frågan är om det med hjälp 
av vit färg kan åtgärdas. 
Etiketten lämnar limrester. 

13. Fyllde sin funktion dåligt och spår på etikett och yta skulle lätt kunna 
undvikas. 
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Prov 2 

Etiketterna ska sitta på en 90°-vinklad ABS-plast i mer än 48-timmar i 
rumstemperatur. 
Innan applicering rengjordes ytan med sprit.  
  

 
 
 
 

Figur 2 Provernas placering i prov 2 
1. Etiketten fäste bra i vinkel.  

Andra egenskaper var samma från prov 1.  
3. Etiketten fäste bra i vinkel men gick att ta bort förhand utan spår. 
4. Etiketten fäste bra i vinkel. 

Andra egenskaper var samma från prov 1. 
6. Etiketten fäste bra i vinkel.  

Andra egenskaper var samma från prov 1. 

Prov 3 

Etiketterna ska sitta på en pulverlackerad metallyta i mer än 48-timmar i 
rumstemperatur. Pulverlackerad yta anses vara den svåraste ytan att 
applicera en etikett på pga. den apelsinskalsliknande ytan.  
Innan applicering rengjordes ytan med sprit.  

 
 
 
 

Figur 3 Provernas placering i prov 3 
 
1. Adhesivet fungerade bra på ytan och etiketten satt bra. Med kniv går 

den att pilla bort fast det tar tid, men utan verktyg uppkommer 
budskapet void. 

2. Lätt att få bort med kniv och kräver inte mycket tid beroende på att 
det är en liten etikett. 

 1    3       4         6 

 1     3       4          6     7 
 2 
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3. Etiketten fungerade likadant här som i prov 1, förutom att den 
lämnade mer limrester på ytan. 

4. Går att ta bort med kniv med det tar lång tid, utan verktyg 
uppkommer ett schackmönster i reflexfärg. 

6. Går att få bort med kniv men kräver längre tid än etikett 2 pga. 
storleken. 

7. Bra i även detta prov. Går inte att få bort med kniv utan att lämna 
spår efter sig. 

Prov 4 

Etiketterna ska sitta på en pulverlackerad metallyta i mer än 48-timmar i 
rumstemperatur och sedan värmas upp till 45°, 55°, 65°, 75° och 85°C. 
Innan applicering rengjordes ytan med sprit.  
Provet utfördes i en klimatkammare, där rätt temperatur programmeras 
och regleras med hjälp av luft.  

 
 
 
 

Figur 4 Provernas placering i prov 4 

Nivå 1, 45°C 

Redan vid denna temperatur kändes det lättare att dra av etiketterna pga. 
att limmet kändes segare.  
1. Uppvisade samma beteende som i rumstemperatur. 
2. Uppvisade samma beteende som i rumstemperatur.  
3. Gick att dra bort utan verktyg och utan att materialet gick sönder. 
4. Gick att dra bort utan verktyg så att budskapet inte uppkom. 
6. Uppvisade samma beteende som i rumstemperatur. 
7. Uppvisade samma beteende som i rumstemperatur. 

   2    1       3         4           6    7 
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Nivå 2, 55°C 
1. Gick att få bort utan verktyg och utan att etikettfunktionen fungerade. 

Den översta ytan på etiketten hade en tedens att lossna från den 
övriga etiketten. 

2. Gick lätt att få bort utan verktyg. 
3. Gick att få bort utan verktyg och utan att materialet gick sönder, men 

det töjde sig vilket gör det svårt att återplacera. 
4. Har tappat sin funktion. 
6. Uppvisade samma beteende som i rumstemperatur förutom att det 

kändes som det tog lite längre tid att avlägsna etiketten. Fördelen är 
att om etiketten skulle fås bort utan att den separerar skulle det ändå 
märkas på etiketten att den blivit manipulerad. 

7. Utan verktyg separerar etiketten, med kniv kanske etikettens sprödhet 
går att undvika. 

Nivå 3, 65°C 
1. Har tappat sin funktion. 
2. Har tappat sin funktion. 
3. Etiketten går nu sönder igen men denna gång pga. att materialet är 

segt och inte sprött. 
4. Har tappat sin funktion. 
6. Samma som ovanstående nivå. 
7. Etiketten är fortfarande spröd. 

Nivå 4, 75°C 
1. Har tappat sin funktion. 
2. Har tappat sin funktion. 
3. Etiketten blir segare med ökad temperatur och går sönder i mindre 

sega bitar. 
4. Har tappat sin funktion. 
6. Samma som ovanstående nivå. 
7. Etiketten är fortfarande spröd men separerar nu i större bitar. 

Nivå 5, 85°C 
1. Har tappat sin funktion. 
2. Har tappat sin funktion. 
3. Separerar fortfarande i små bitar. 
4. Har tappat sin funktion. 
6. Samma som ovanstående nivå. 
7. Har tappat sin funktion och är bara att dra av. 
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Prov 5  

För att prova temperaturindikatorerna används samma klimatkammare 
som i prov 4. Värmen ökades och det observerades hur indikatorerna 
fungerade. 
 
 
 
 

 
Figur 5 Provernas placering i prov 5 

Båda verkar säkra och slår om vid angiven temperatur. 
14.   Fungerade bra och började bli grå för att sedan gå över till svart. 
15.   Fungerade bra och blev svart med en gång. 

Prov 6  

Utifrån aktuella utrustningars mest kritiska geometri har vi skapat en 
provutrustning med dubbla räta vinklar. Syftet är att prova vidhäftning 
under längre tid. 
 
 

Figur 6 Form för provernas placering 
1-7. Efter 2 månader hade ingen av etiketterna lossnat

 14         15 
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Bilaga 13. Utvärderingsmatris
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Viktfaktor 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,2
1 3 3,5 2 2 2 2 3 2 2 2,5 2,395 82,6
2 3 1,5 2 3 2,5 2 2,5 2 2,5 2,5 2,367 81,6
3 1,5 2,5 2 2 1 2 2,5 1 2 2 1,833 63,2
4 3 3 3 3,5 2 2,5 2,5 2 3 3 2,695 92,9
5 1,5 1 1 2,5 3,5 3 2 3,5 2 1,5 2,345 80,8
6 2 2 2,5 2 2 3 2 3 2,5 2,5 2,356 81,2
7 3 2,5 3 2 2 3,5 2,5 2 2 2,5 2,5 86,2
8 3 2 2,5 2 3 3 2 3 2 2 2,456 84,7
9 3 1,5 2,5 1,5 2,5 3,5 2 2,5 2 2 2,317 79,9
10 2 1,5 2,5 2,5 3 3,5 2,5 2,5 2 2 2,5 86,2
11 2 2,5 2,5 3 2 2 2,5 3 2,5 3 2,495 86
12 3,5 2 3 3,5 3 3 2,5 3,5 3 2,5 2,873 99
13 3 2 1,5 3 1,5 2 3 1 2,5 3 2,328 80,3
14 1,5 1,5 1,5 1 3,5 3 2,5 3,5 1 1,5 2,228 76,8
15 2 2,5 3 3 2,5 3,5 3 3 3 2,5 2,795 96,4
16 1,5 2,5 2,5 3 2,5 2,5 2 3 2 2 2,367 81,6
17 3 1,5 3 1,5 2,5 2,5 2,5 3 2 2 2,228 76,8
18 2,5 2 2 1,5 1,5 1,5 2,5 1,5 2 2 1,817 62,6
19 3 2,5 3 3 3 2,5 3 2,5 3 3 2,834 97,7
20 2,5 3 3 3 2 2,5 2 2,5 3 2 2,4 82,8
21 3 2,5 3 1 2 2,5 1,5 3 1,5 2,5 2,178 75,1
22 3 2,5 3 1 2 2,5 1,5 3 1,5 2,5 2,178 75,1
23 3 2,5 3 1 2 2,5 1,5 3 1,5 2,5 2,178 75,1
24 3 3 2 3,5 2 2,5 2 2 3 3 2,65 91,4
25 3 3 2 3,5 2 3 3,5 2,5 3 3 2,9 100
26 3 2 2,5 2 2 3 2,5 1,5 1,5 2 2,211 76,2

A 1,5 2 2 2 3 3 2 3 1,5 2,5 2,45 84,5
B 2,5 2,5 2,5 3 2 1,5 2 2,5 3 2 2,184 75,3
C 1 2 1,5 2 3 3 2 3 1,5 2,5 2,423 83,5
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Bilaga 14. Extern utvärdering 
Koncept 1 
Denna plombering skyddar bara om etiketten sitter över en vertikal skarv. 
Vid skärning horisontellt eller över ett skruvhål fungerar inte etikettens 
funktion.  
Koncept 2  
Att vid manipulation få fram ett mönster är en bra teknik men den klarar 
inte av värme så bra. Detta går att lösa med hjälp av indikatorer som 
saknas i detta koncept. 
Koncept 3 
Bra lösning men den kräver mycket prover och undersökningar om 
möjligheter och brister.  
Koncept 4 
Plomberingen saknar skydd mot förfalskning. Hur beter sig etiketten om 
angriparen lyfter upp frontmaterialet fram till bläcket, kommer han/hon 
komma åt väsentliga delar utan att plastfilmen läcker ut bläck? 
Koncept 5 
Genom att införa denna plombering vinns det ingen tid utan förarbetet 
innan applicering är fortfarande tidskrävande. Etiketten får ett positivt 
omdöme för sin slitstarkhet men märkvätskan ger sämre läsbarhet av 
streckkoden. 
Koncept 6 
Materialet på etiketten är bra men tekniken chipless RFID är ny och inte 
beprövad. 
Koncept 7 
Övergångarna mellan rött och blått kan för användaren vara förvirrande. 
Mönstret som uppkommer i form av ett kryss täcker för lite av ytan. Det 
finns mycket frontmaterial som går att lyfta på utan att det uppkommer 
mönster.  
Koncept 8 
Försvarar sig bra mot intrång från sidan men vad händer om det skärs ett 
snitt i mitten för att komma åt skarv eller skruvhuvud? 
Koncept 9 
Hur ska den unika formen dokumenteras? Ska detta ske manuellt måste 
samma dokumentation som den gamla etiketten genomföras. 
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Koncept 10 
Funktionen med många temperaturindikatorer ger ett bra skydd mot 
manipulation vid uppvärmning. 
Koncept 11 
Det finns inga klara riktlinjer att använda med etiketten. När, var och hur 
är etiketten manipulerad? 
Koncept 12 
Guillocherna finns för att bland annat gömma perforeringarna men kan de 
också gömma de snitt som kan göras för att åstadkomma manipulation? 
Koncept 13 
Hur känslig är etiketten? Klarar den av transporter? Hur beter sig bläcket 
i minus grader? Om det fryser ger bläcket inget skydd mot manipulation 
vid den temperaturen. 
Koncept 14 
Bra att hologrammet kan innehålla information och därmed fungera med 
sekundärt användningsområde.  
Koncept 15  
Förvirring kan uppkomma när etiketten vid överstigning av en viss 
temperatur blir enfärgad i rött eller blått. Detta gör att användarna kan dra 
paralleller till den gamla etiketten som alltid var helt färgad även i ett inte 
manipulerat tillstånd. Etiketten saknar även indikering vid manipulation i 
rumstemperatur.  
Koncept 16 
Negativt att den bara fungerar på vissa utrustningar och det blir svårt att 
få in denna funktion i datorsystemet. 
Koncept 17 
Dubbla identifikationsnummer ger ingen funktion när andra krav inte 
uppfylls. 
Koncept 18 
Det kanske går att vidareutveckla detta koncept och göra att det istället 
för att bildas ljus får ett färgomslag. 
Koncept 19 
Med att införa en 2D-streckkod gentemot en vanlig streckkod i detta 
koncept tjänas det enbart utrymme.  
Om det översta lagret av etiketten lyfts och det skärs i den undre för att 
komma åt utrustningen, går det då att sätta tillbaka det övre lagret 
obemärkt? 
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Koncept 20 
Bra koncept men fungerar det? 
Koncept 21-23 
Eftersom den termokroma färgen sitter i ena änden av etiketten kan 
angriparen värma halva etiketten och komma åt utrustnings innehåll. 
Sedan är det bara att återapplicera etiketten utan att manipulation märks. 
Koncept 24 
Kommer inte införas pga. sensorledningen i utrustningen. Den skulle 
komplicera både tillverkning av utrustning och applicering av plombering 
Koncept 25 
Försvaret är inte mogen för denna teknik. Den är smart men försvaret 
skulle inte kunna dra nytta av tekniken förrän om minst några år. 
Koncept 26 
En etikett av detta koncept skulle bli för känslig för omgivningen och 
miljön runtomkring.
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Bilaga 15 RFID transponder  
 
 

Texas Instruments 
www.ti-rfid.com 

Tag-it HF-I Transponder Inlay  

The Tag-it HF-I Transponder Inlay is compliant with the ISO/IEC 15693 
and ISO 18000-3 standard. With a user memory of 2k bits, organized in 
64 blocks, the Tag-it HF-I Transponder Inlays allows advanced solutions 
for a variety of applications, including product authentication, ticketing, 
library management, supply chain management etc. The thin and flexible 
Tag-it HF-I Transponder Inlays can be easily converted into paper or 
plastic labels. 
 

Part Number       RI-I03-112A  

Supported Standard ISO/IEC 15693-2,-3 
ISO/IEC 18000-3 

Recommended Operating frequency 13.56 MHz  
Passive Resonance Frequency  
(at +25°C) 

13.86 MHz ± 200kHz (includes 
frequency offset to compensate 
further integration into paper or 
PVC lamination)  

Typ. required activation field strength 
to read (at +25°C) 

107 dBμA/m 

Typ. required activation field strength 
to write (at +25°C) 

111 dBμA/m 

Factory programmed Read Only 
Number 

64 bits   
 

Memory (user programmable) 2k bits organized in 64 x 32-bit 
blocks   

Typical programming cycles (at 
+25°C) 

100,000  
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Data retention time (at +55°C) > 10 years  

Simultaneous Identification of Tags Up to 50 tags per second 
(reader/antenna dependent) 

Antenna size 22.5 mm x 38 mm  
(∼0.89 in x ∼1.5 in) 

Foil width 48 mm ± 0.5 mm  
(1.89 in ± 0.02 in) 

Foil pitch 48 mm +0.1mm/-0.4mm   
(∼1.89 in) 

Thickness Chip area 0.355mm (∼0.014 in) 

Antenna area 0.085mm (∼0.0033 in) 

Base material Substrate PET 
(Polyethylenetherephtalate) 

Antenna Aluminum 
Smallest bending radius allowed 18 mm (∼0.71 in) 

Operating temperature -25°C to +70°C 
Storage temperature (single inlay) -40°C to +85°C  

(warpage may occur at upper 
temperature range) 

Storage temperature (on reel) -40°C to +40°C 
Delivery Single row tape wound on 

cardboard reel with 500 mm 
diameter  
Reel outer width: approx. 60 
mm (∼2.36 in)  
Reel inner width: approx. 50 
mm (∼1.97 in)  
Hub diameter: 76.2 mm (3 in) 

Typical quantity of good units per 
reel 

5,000 

Note: For highest possible read-out coverage we recommend to operate 
readers at a modulation depth of 20% or higher  
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Bilaga. 16 Produktblad 

 

 
Schreiner Logidata GmbH & Co. KG 
www.shreiner-online.com 

((rfid))-onMetal-Label  

To enable consisitent use of transponder, in many areas of logistics it is 
imperative that ((rfid))-Labels (13,56MHz) can be applied directly on 
metal surfaces (e.g. marking of skeleton containers) as well as ensuring 
reliable identification afterwards. The strong interface of metal with the 
magnetic field of the ((rfid))-reading device used to prevent this 
application so far. Newly developed ((rfid))-onMetal-Labels now offer 
the solution for realizing such application. 

Product Benefits 

((rfid))-onMetal-Labels can be directly applied to metallic surfaces well 
as offering reliable read and write capabilities within the proximity range. 

Application 

((rfid))-onMetal-Labels can be used on any metallic or non-metallic 
surface. ((rfid))-onMetal-Labels are self-adhesive and can be dispensed 
manually. The labels are available either as black or as pre-printed and/or 
pre-programmed versions. 

Composition 

((rfid))-omMetal-Labels are adapted to customer specification, including 
a number of different materials and adhesives. The labels consist of a 
special composite and have an approximate thickness of 1 mm. 

Additional Information 

((rfid))-omMetal-Labels can be printed with customer-specific logos, 
codes and colours. 
((rfid))-Plasto-Label and ((rfid))-TwinPlasto-Label versions are also 
possible. As a systems supplier, we are offering suitable printing, 
dispensing and reading systems. Please use our systems consulting 
support. 
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Bilaga 17. Datummetoden 

Koncept 4 
  Koncept         

Kriterier 4 12 15 19 25 27 

Indikera intrång D - - - + - 

Motstå värme A - + + - - 

Klara av olika miljöer T + + + + + 

Bära information U 0 - - + 0 

Uppge riktlinjer M - + - + 0 

Lätt att inspektera   - 0 0 + - 

Motstå beröring   + + + + + 

Motstå förfalskning   + - + 0 + 

Förbättra logistik   0 - - + 0 

Tilltala ögat   - 0 - 0 0 

Σ +   3 4 4 6 3 

Σ 0   2 2 1 2 4 

Σ -   5 4 5 1 3 

Nettovärde 0 -2 0 -1 5 0 

Rangordning 2 6 2 5 1 2 

Tabell 1 Datummetoden med koncept 4 som referenskoncept 

Koncept 12 
  Koncept         

Kriterier 4 12 15 19 25 27 

Indikera intrång + D + + + 0 

Motstå värme + A + + + 0 

Klara av olika miljöer - T + + 0 0 

Bära information 0 U - - 0 0 

Uppge riktlinjer + M + + + + 

Lätt att inspektera +   + + + 0 

Motstå beröring -   + + 0 0 

Motstå förfalskning -   - 0 - 0 

Förbättra logistik 0   - - 0 0 

Tilltala ögat +   + + + + 

Σ + 5   7 7 5 2 

Σ 0 2   0 1 4 8 

Σ - 3   3 2 1 0 

Nettovärde 2 0 4 5 4 2 

Rangordning 4 6 2 1 2 4 

Tabell 2 Datummetoden med koncept 12 som referenskoncept 
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Koncept 15 
  Koncept         

Kriterier 4 12 15 19 25 27 

Indikera intrång + - D + + + 

Motstå värme - - A 0 - - 

Klara av olika miljöer - + T 0 - - 

Bära information + + U + + + 

Uppge riktlinjer 0 - M 0 + + 

Lätt att inspektera 0 -   + + - 

Motstå beröring - -   0 - - 

Motstå förfalskning + +   + + + 

Förbättra logistik + +   0 + + 

Tilltala ögat + -   + + + 

Σ + 5 4   5 7 6 

Σ 0 2 0   5 0 0 

Σ - 3 6   0 3 4 

Nettovärde 2 -2 0 5 4 2 

Rangordning 3 5 6 1 2 3 

Tabell 3 Datummetoden med koncept 15 som referenskoncept 

Koncept 19 
  Koncept         

Kriterier 4 12 15 19 25 27 

Indikera intrång + - - D + + 

Motstå värme - - 0 A - - 

Klara av olika miljöer - - 0 T - - 

Bära information + + - U + + 

Uppge riktlinjer + - 0 M + - 

Lätt att inspektera 0 - -   + - 

Motstå beröring - - 0   - - 

Motstå förfalskning - 0 -   - + 

Förbättra logistik + + 0   + + 

Tilltala ögat + - -   + + 

Σ + 5 2 0   6 5 

Σ 0 1 1 5   0 0 

Σ - 4 7 5   4 5 

Nettovärde 1 -5 -5 0 2 0 

Rangordning 2 5 5 3 1 3 

Tabell 4 Datummetoden med koncept 19 som referenskoncept 
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Koncept 25 
  Koncept         

Kriterier 4 12 15 19 25 27 

Indikera intrång - - - - D - 

Motstå värme + - + + A - 

Klara av olika miljöer - 0 + + T 0 

Bära information - 0 - - U 0 

Uppge riktlinjer - - - - M - 

Lätt att inspektera - - - -   - 

Motstå beröring - 0 + +   0 

Motstå förfalskning 0 + - +   + 

Förbättra logistik - 0 - -   - 

Tilltala ögat 0 - - -   - 

Σ + 1 1 3 4   1 

Σ 0 2 4 0 0   3 

Σ - 7 5 7 6   6 

Nettovärde -5 -4 -4 -2 0 -5 

Rangordning 5 3 3 2 1 5 

Tabell 5 Datummetoden med koncept 25 som referenskoncept 
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Smart plombering och märkning 
Smart seals and labels for tamper evidence applications
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The background for this degree thesis is a need to replace the existing seal used to protect equipment containing secret or 

sensitive equipment used by Swedish Defence. The target design should satisfy both the need for tamper evidence and 

reduce Life Cycle Cost. In developing a new design for a seal, additional benefits such as improved logistics support and 

indication of attack methods such as heat and solvents have been considered. 

The lack of guiding principles for end users of seals became evident during the interviews. Major concerns for the future 

are education of users, information about actions if a seal is broken and user liability.

The design work was divided into several phases. A feasibility study was performed including investigation of theory of 

labels, materials and possible technologies. The feasibility study also includes a requirement analysis based on 

interviews. This analysis was later used as a tool for evaluating different concepts. 

Using the list of construction criteria and the morphologic matrix 27 different concepts where created. All of these 
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by a brittle material and with clear guiding principles. Both concepts are suitable solutions. The reason for presenting two 

concepts is some remaining uncertainties with RFID technology used in the second concept.
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