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Abstract

Storage of breathing appliance in fire trucks

Arvid Erksson

This thesis for 15 credits were executed at Sala Brand AB in Sala, 
Sweden. Sala Brand Ab develop, manufacture and install bodywork for 
firefighter trucks in the nordic countries.

This thesis assumes from a report called “Friska brandmän” or 
“Healthy Firefighters”, written by Magnusson and Hultman (2014). They 
visualize a problem regarding the uncertainties of what chemicals 
firefighters are exposed to. After the report was published some of 
the clients to Sala Brand AB started their work towards better 
working conditions, and how their breathing appliance could be stored 
outside the firetruck cabin. The thesis mainly focuses on what needs 
and demands the customer has regarding storage of the breathing 
appliance. Sala Brand also has an issue with this new working 
standard, as many of their clients have different needs. Which 
results in high amounts of variation in their manufacturing and 
increasing cost as a result. These can be saved if the client makes 
right choice.

The work towards finding customer needs started with designing two 
concepts Sala Brand AB thinks the clients wants, which later was 
showed for the clients during the interviews. Two customers were paid 
a visit, Nerikes Brandkår, Örebro and Räddningstjänsten Dala Mitt. 
The results from these interviews was then presented in tables with 
their needs and importance for the function of the concept. Later, 
conclusions were made on the results gathered from the interviews on 
what type of concept the costumers prefer. Then concepts and 
solutions were generated to study which concept who satisfied the 
needs and properties the costumers expressed. Bergman and Klefsjö 
(2007) means that quality of a product is based on what the costumers 
expect of the product in the first place.

The result became a concept developed from an already existing 
concept, mainly because it satisfies Sala Brands needs to reduce the 
variation in the production. The concept is a box with a lifting 
construction that lifts the breathing appliance up towards an angle 
of 30-40 degrees to make it easier for the firefighter to put it on. 
Then on the way home from an accident the breathing appliance can be 
stored in the same boxes without negatively affecting the 
firefighters working conditions. The breathing appliance can then, 
when the firefighters has returned to the fire department, be 
replaced with a clean one.
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Sammanfattning 

Examensarbetet utfördes i samarbete med Sala Brand AB i Sala. Arbetet är ett 15 

högskolepoängsarbete, det vill säga cirka 10 veckors arbete. Sala Brand AB är ett företag 

som är påbyggare av brandbilskarosser med uppdrag i norden. Arbetet grundar sig från att 

Myndigheten för samhällsbyggnad och beredskap (MSB) påbörjade ett arbete med ”friska 

brandmän” (Magnusson & Hultman, 2014). Där presenterar de en rapport om 

brandmännens arbetsmiljö och ovissheten om vilka kemiska ämnen de utsätts för. Efter att 

rapporten släppts började vissa kunder till Sala Brand fundera över förvaringen av 

tryckluftsapparaterna som då var inne i kupén att de lika väl kunde förvara dem i 

påbyggnadsdelen av brandbilen, vilket var tänkt att det skulle ha positiva effekter på 

arbetsmiljön. Examensarbetet handlar därför om att finna kundernas behov är på att 

förvara tryckluftsapparaterna på utsidan och hur förvaringen skulle kunna lösas på ett mer 

effektivt sätt för att minska variationen i produktionen åt Sala Brand AB. En minskad 

variation är att föredra för Sala Brand då det uppstått byggnationer med mycket hög 

variation vilket i sin tur leder till höga kostnader.  

Arbetet började med att skapa modeller på tänkta lösningar för att sedan besöka två utav 

företagets innovativa kunder, för att lyssna och studera vilka behoven är. Dessa behov 

sammanställs och presenteras i tabeller för att reflektera över relationen mellan behov och 

egenskaper på de olika koncepten som presenteras. När behoven är samlade och 

egenskaperna framtagna genomförs en konceptgenerering för att studera vilka 

konceptförslag som skapar störst kundvärde och tillgodoser Sala Brands krav att minska 

variationen i produktionen.  

Resultatet blev ett derivat av en befintlig konstruktion med liggandes förvaring i en 

utskjutbar låda. Grundkonstruktionen har redan tillämpats av många kunder. Med ett 

tillägg på en aluminiumkonstruktion som vinklar upp tryckluftsapparaterna 30–40 grader 

för att optimeras brandmännens arbetsställning när de ska ta på sig dem. Efter avslutad 

insats och färd tillbaka till brandstationen kan de kontaminerade tryckluftsapparaterna 

förvaras i samma låda och bytas ut mot nya väl hemma på brandstationen igen. 
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Förord  

Examensarbetet har utförts i samarbete Sala Brand AB där en stor del av arbetet varit besök 

hos räddningstjänsterna i Örebro och Borlänge, Falun.  

Handledare för examensarbetet var produktionsledare Christoffer Gustavsson. Hos Sala 

Brand kände jag mig väldigt uppskattad och respekterad för mitt arbete trots den upplevda 

komplexiteten i uppgiften 

Jag vill rikta ett stort tack till Christoffer som varit ett bra stöd i arbetet och för all avsatt tid 

för utvecklingsarbete. Även ett stort tack till ämnesgranskare Lars Degerman som varit ett 

stort stöd. Ett stort tack riktas till hela organisationen på Sala Brand för att ha välkomnat 

mig med öppna armar från dag ett.  

Ett stort tack riktas även till alla som varit inblandade i arbetet och fört diskussioner för att 

kunna säkerställa att kundbehoven har samlats. Ett speciellt tack till Mats på Nerikes 

Brandkår som dagen efter sin pensionsavgång kommer tillbaka för att delta på mötet.  

Slutligen vill jag tacka alla nära och kära som bidragit efter bästa förmåga.  

 

Uppsala, Maj 2018 

Arvid Eriksson  

 



 

 

Ordlista  

Tryckluftsapparater – Det andningsskydd, eller det som förser brandmännen med luft vid 

rök- eller kemdykning. (AFS 2007:7) 

Bas-bil – Brandbilar som finns i tre olika koncept, bas 1, 2 och 3. (MSB, 2009) 

Behov – Upplevd brist på befintliga produkter (Kotler, Armstrong, & Parment, 2013). 

 

BOM lista – Bill of materials, vilka produkter som ingår sammanställning (Slack, 

Chambers, & Johnston, 2016). 
 

Jalusi – De ytterväggar som är på påbyggnaden. 
 

MSB – Myndigheten för samhällsbyggnad och beredskap 
 

Personlig skyddsutrustning – Skyddsutrustningen, larmställ som brandmännen använder för 

att motstå de föroreningar som förekommer vid rök- eller kemdykning, beroende på insats. 

(AFS 2007:7) 
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1. Inledning 

1.1  Uppdragsgivare 

Salabrand är ett företag som är påbyggare av brandbilar. Sala brand AB köper in lastbilar 

med endast chassi och hytt, där de sedan bygger på skåpmodulerna för att kunna förvara 

material, vatten och sådant som behövs för att en räddningstjänst ska klara sina uppdrag. 

Sala Brand är enligt företagsledaren Kai Hedlund ett innovativt företag där de står i 

framkant med den senaste tekniken vad gäller byggen av brandbilar.  

1.2  Bakgrund 

Under de senaste tio åren har Myndigheten för samhällsbyggnad och beredskap (MSB) 

påbörjat ett projekt ”friska brandmän” (Magnusson & Hultman, 2014). Friska brandmän 

utgår från att brandmän löper större risk att drabbas av sjukdomar på grund av att de 

utsätts för kemiska föreningar som ingen egentligen kan fastställa vad de innehåller 

(Magnusson & Hultman, 2014). Av den anledning började Nerikes Brandkår att fundera 

över varför tryckluftsapparaterna ska sitta monterade inne i kupén. Funderingarna 

brandkåren hade grundades i att använt material, kontaminerat med rökgaser och andra 

hälsofarliga ämnen, hamnade inne kupén vid färd ifrån skadeplatsen. Deras befintliga 

system med tryckluftsapparater hade snabbventiler som gjorde att andningsmasken som 

brandmännen har på sig, lätt kan separeras från tryckluftssystemet. Detta i sin tur medför 

att tryckluftsapparaterna lika gärna kunde förvaras i påbyggnadsdelen i brandbilen.  

Räddningstjänsterna som kontaktats har alla olika syn på hur koncepten skall se ut och 

fungera. Nerikes brandkår är ett förbund som är förhållandevis stort, sett till antal 

medlemskommuner och antalet utryckande larm. Enligt Morgan Johansson hos Nerikes 

Brandkår åker deras heltidsstation i Örebro på cirka 2000 larm per år. Heltidstationerna i 

Borlänge, Falun åker på cirka 750 respektive 600 larm. 

(S. Fröbom, Personlig kommunikation. 2018) Skillnaden i antalet och framförallt vad för 

sorts av uttryckande larm som de olika kunderna har, gör att de ställer olika krav på hur 

deras brandbilar är utformade och konstruerade.  

1.2.1 Lagen om offentlig upphandling. 

All räddningstjänstverksamheten, idag, i Sverige är kommunal, vilket medför vissa 

följder. Vid en upphandling får de påbyggare som är godkända av MSB lägga anbud 

utifrån den kravspecifikation som kunden kommer med. Utifrån de direktiv som finns i 

Lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) innebär att den påbyggare som lägger 

lägst pris vinner upphandlingen och får bygga brandbilen. Hur påbyggaren skall bygga 

bilen regleras också enligt den ”tekniska specifikation” som MSB har gett ut för att 

underlätta arbetet för räddningstjänster att investera i en ny brandbil (MSB, 2015). 

1.2.2 Konkurrenter  

Det finns idag tre företag som uppfyller MBS:s krav på brandbilsbyggnationer. Det är 

Autokaross Rescue Systems i Floby, Sala Brand i Sala och Ruberg, Wawrzaszek, Polen.  
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1.2.3 Arbetsmetoder räddningstjänsten förvaring på utsida 

Tidigare arbetsrutiner när andningsskydden förvarades inne i kupén klädde sig 

brandmännen klara för insats i bilen på vägen mot skadeplatsen. Vid förvaring på utsidan 

blir arbetsrutinen annorlunda, vid ett eventuellt larm om rök- eller kemdykning klär sig 

brandmännen med sin personliga skyddsutrustning, med den säkerhetsklass som krävs för 

insatsen, på stationen innan avfärd. I brandbilen på väg mot skadeplatsen tas 

andningsmasken på och rökdykarna förbereder sig för insats. Väl framme kliver 

brandmännen ur bilen och öppnar det skåp som tryckluftsapparaterna förvaras och tar på 

sig apparaterna på ryggen och kopplar snabbventilen till masken, i steget fram emot 

objektet. Brandmännen jobbar enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:7) alltid 

parvis (läs två rökdykare) med en rökdykledare och en arbetsledare. Rökdykledaren har 

som uppgift att leda rökdykarinsatsen och arbetsledaren är den person som bär ansvaret på 

skadeplatsen. Rökdykarledaren är den personen som ansvarar för säkerheten om det 

uppstår något oförutsett med brandmännen/rökdykarna som befinner sig inne i 

bygganden. Dessa föreskrifter ställer krav på att det ska finnas tre kompletta 

andningsskydd lättillgängliga i brandbilen för att gruppen snabbt skall kunna göra 

livräddande insatser (AFS 2007:7). För att brandmännen skall få påbörja en rökdykning 

krävs det att trycket i luftpaketen skall vara så nära 300 bars tryck som möjligt (AFS 

2007:7). För att säkerställa detta kontrolleras trycket dagligen vid skiftbyte.  

De nya arbetsmetoderna har många fördelar men också några nackdelar, exempelvis att 

brandmännen behöver cirka 20–60 sekunder för att klä på sig luftpaketet och remstället 

när de kommit fram till skadeplats.  

Ett komplett andningsskydd/tryckluftsapparat illustreras i figur 1.1.  

 

Figur 1.1 Andningsskydd/tryckluftsapparat för räddningstjänst, modell Interspiro 

1.3  Problembeskrivning 

De nya rutinerna med att förvara tryckluftsapparaterna i påbyggnadsdel har ställt krav på 

Sala brand som påbyggare. Konstruktionen där luftpaketen skall förvaras måste göras om 

och en omprioritering måste göras i skåpen. Konstruktionen skall dessutom fungera med 

det övriga nödvändiga materialet som finns på en brandbil och uppfylla rökdykarnas krav 

på tillgänglighet och ergonomi. Dessa olika krav gör att kunderna väljer olika 
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konstruktioner beroende på dess förutsättningarna, vilket medför att variationen i 

produktion blivit större än vad som är hållbar för Sala Brand AB.  

1.4  Syfte och frågeställning  

Syftet med examensarbetet är att utveckla ett konceptförslag som tar hänsyn till både 

kundernas behov och tillverkarens önskan om reducerad variantflora gällande luftpaketens 

förvaring i brandbil.  

Frågeställning som examensarbetet skall besvaras är: 

➢ Vilka är kundernas behov på förvaring av andningsapparater? 

➢ Hur kan tillverkarens krav på begränsad variantflora i produktion tillgodoses? 

➢ Är det möjligt att både öka kundtillfredsställelsen samtidigt som variantfloran i 

produktion minskas? 

➢ Vilket konceptförslag eller befintlig konstruktion är mest lönsam för Sala Brand 

med avseende på att tillfredsställa kundernas behov? 

1.5  Mål  

Syftet operationaliseras genom målen: 

➢ Ta fram ett konceptförslag som tar hänsyn till kundernas behov och tillverkarens 

krav.  

➢ Utifrån konceptförslaget generera digitala modeller och ritningar på en 

konstruktion.  

1.6  Avgränsningar  

Uppdraget kan ses som relativt komplext, därför kommer utvecklingsprojektet att 

genomföras med ett nära samarbete med kunderna till Sala Brand AB. Avgränsningarna 

blir således att inte blanda in för många olika samarbetsparters utan de räddningstjänster 

som kommer att besökas är heltidsstationerna i Örebro (Nerikes Brandkår) och Borlänge, 

Falun (RDM). Valet faller på dessa kårer på grund av att de visat intresse för innovation 

och en vilja att utveckla sina brandbilar mot en säkrare vardag för brandmännen.  

Avgränsningar sker också genom att bortse ifrån de organisationer som förvarar sina 

luftpaket inne i kupén. Arbetet kommer heller inte att innehålla någon prototypgenerering.  

1.7  Metodik  

Arbetet utgår från de teorier som presenteras av Ulrich och Eppinger (2014) med 

identifiering av kundbehov, produktspecifikationer, konceptgenerering och konceptval för 

att finna kundernas och tillverkarens behov. Ulrich och Eppinger (2014) betonar att ett 

produktutvecklingsarbete med fördel kan ses som process. 

För att eftersträva en effektiv produktutveckling genomförs föreligger arbetet på liknande 

sätt som presenteras i litteraturen. Processen som presenteras i litteraturen kommer att 

förenklas så till vida att vissa processteg kommer att bortses från i arbetet.  

I det föreliggande arbetet kommer arbetsprocessen att genomföras enligt figur1.2. 
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Figur 1.2 Produktutvecklingens steg 

Processen som presenteras i figur 1.2 utgörs av ett tillägg i processen, detta genom en loop 

för att kunna gå tillbaka i processen och utvärdera vissa val systematisk som är gjorda på 

konceptet som väljs ut, för att uppnå maximal kundtillfredsställelse (se pilen som pekar 

tillbaka i steg fyra och steg tre).  

1.7.1 Förstudie  

I projektets uppstart analyseras befintliga konstruktioner som tillämpas i brandbilarna idag 

av Sala Brand. Kotler, Armstrong och Parment (2013) beskriver att marknadsföring idag 

handlar om att tillfredsställa kundernas behov framför att sälja produkter. Bergman och 

Klefsjö (2007) menar att det komplexa begreppet ”kvalitet" är när kundernas behov och 

förväntningar tillfredsställs och allra helst överträffar dem.  

För att kunna basera beslut på fakta kommer en kvalitativ tidsstudie att genomföras med 

de konstruktioner där det inte redan finns dokumenterat resultat hur lång tid det tar för 

brandmännen att klä sig med det befintliga konceptet som används idag.  

1.7.2 Insamling av krav  

I ett inledande skede i projektet sätts en hypotes upp om vad kunden eftersträvar för 

lösning, utifrån de interna kunskaper som finns inom Sala brand. Det skapas två olika 

konceptförslag med olika egenskaper som användas som visuella stimuli där kundbehoven 

lättare ska kunna uttryckas (Ulrich & Eppinger, 2014). Vid insamlingen av kundkrav sker 

intervjuerna i fokusgrupper1 enligt teorier givna av Ulrich och Eppinger (2014).  

Det empiriska materialet av intervjuerna tolkas i en behovsmatristabell, enligt Ulrich och 

Eppinger (2014). Behovens betydelsefaktor för kunden viktas på en skala 1–5, där ett är 

inte alls viktigt för funktionen och fem måste uppfyllas för funktionen (Ulrich & Eppinger, 

2014). Genom statistiska hjälpmedel beräknas ett medelvärde mellan de två olika 

fokusgrupperna, för att samla kundernas gemensamma värde på betydelsefaktorn.   

För att få vidare individuell återkoppling på kundbehoven och om upplevd 

kundtillfredsställelse genomförs en digital enkätundersökning med deltagarna i 

fokusgrupperna, enligt teorier given av Ulrich och Eppinger (2014). Enkäten skickas ut 

efter att intervjun har genomförts, för att deltagarna skall ha förståelse för projektets syfte. 

Materialet tolkas för att gå vidare med de behov som skapar kundvärde och som påverkar 

kvalitéten. Detta för att studera vilka lösningar som skapar kundvärde och kundnöjdhet då 

nöjda kunder tenderar att komma tillbaka och missnöjda kunder sprider ofta sin 

missnöjdhet (Kotler, et.al. 2013). 

Sala Brands krav på de konceptförslag som skall presenteras fyller en viktig del av 

uppgiften och bör tas i beaktande. Behoven samlas i en liknande tabell som tidigare. För 

                                                 

1 En grupp om 8–12 personer som leds av en moderator, där diskussioner sker om upplevda behov i cirka 2 

timmar.  
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att Sala Brand AB skall kunna nyttja resultatet av arbetet skapas en dimensionstabell, 

vilket presenterar olika mått och dimensioner som måste tas i beaktande i 

konstruktionsarbetet.  

När kund- och tillverkarbehoven är presenterade, formuleras målspecifikationer i en 

tabell, för att visualisera mätbara egenskaper (Ulrich & Eppinger, 2014). För att studera 

vilka behov och vilka egenskaper som är mest kritiska för kvaliteten och hur de relaterar 

till varandra skapas en behov- och egenskapsmatris, enligt Ulrich och Eppinger (2014) 

Detta för att kunna veta vilka behov och vilka egenskaper som fokus skall ligga på vid den 

vidare konceptutvecklingen.  
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1.7.3 Konceptgenerering  

Konceptgenereringen sker enligt teorier givna av Ulrich och Eppinger (2014) och 

tillvägasgångssättet presenteras i figur 1.3.  

1. Klargöra 

problemen 

Nedbrytning av 

problem 

2. Söka Externt:

Spetsanvändare

Fokusgrupper

Brainstorming

3. Söka internt 

Brainstorming

4. Reflektera över 

lösningarna och 

processen

 

Figur 1.3 Konceptgenerering fyra steg 

Första steget i konceptgenerering bryts den relativt komplexa problematiken som Sala 

brand har i sin produktion ner mindre delproblem. I följande två steg påbörjas arbetet med 

att generera koncept. Koncepten är framtagna dels av fokusgrupperna i den externa 

brainstormingen och vid det interna arbetet inom Sala Brand.  

Slutligen i steg fyra görs en reflektion över den genomgångna processen, för att kunna 

lägga tid åt reflektion på kundernas behov och det presenteras en tabell med de eventuella 

behov som finns hos kunden som klassas som omedvetna.  

1.7.4 Konceptval 

Vid konceptval genomförs en betygsättning mellan konceptförslag och det 

konstruktionsalternativ som genererar störst kundtillfredsställelse. Detta skapas för att 

visualisera vilket koncept som generar störst kundvärde av de samlade behoven och 

tillverkarens krav. Utifrån denna viktning kommer resultatet att formuleras.  
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Vidare beskrivs det vinnande konceptet ytterligare och illustrationer om dess fulla 

funktion och dess kompabilitet till det övriga materialet beskrivs. Det genomförs en loop 

tillbaka till konceptgenereringen för att systematiskt studera val på konceptet 

noggrannare. Slutligen presenteras sammanställningsritningar vilket är den metod som 

används för att presentera resultatet av målsättningen.  

1.7.5 Tillverkningskostnad 

När konceptet är valt, skapas en BOM-lista (se ordlistan) på ingående komponenter i 

konceptet. Detta gör att ett ungefärligt pris kan presenteras. Priset anges i ”pris ut till 

kund” och exklusive mervärdesskatt (moms).  

För att fortsättningsvis basera beslut på fakta skapas en värdeanalystabell med de 

värdeskapande funktioner och den viktfaktor som tagits fram i fokusgrupperna (Olhager, 

2013). Värdeanalystabellen skapas för att studera om de kostnader som den nya 

konstruktionen medför skapar ett värde för kunden och om den således är lönsamt att 

tillämpa för företaget, enligt teorier givna av Olhager (2013). Poängsättningen sker mellan 

de presenterade koncepten och det konstruktionsalternativ som generar störst 

kundtillfredsställelse. Kvoten mellan kundvärde och respektive totalkostnad på 

konstruktionen studeras ur ett tekniskt- ekonomiskt perspektiv, detta gör att reflektioner 

kan genomföras om konstruktionen skapar ett värde för företaget att tillämpa.  
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2. Litteraturstudie 

2.1  Kundvärde och kundtillfredsställelse  

Kotler et.al, (2013) menar är marknadsföring idag inte fokuserar på att försöka sälja 

produkter utan marknadsföring idag handlar istället om att upprätthålla goda relationer 

med leverantörer och kunder. Enligt Kotler et.al, (2013) skapas kundvärde genom att 

leverera produkter som förstår marknaden och kundernas behov. De tar även upp vikten 

av att ha goda relationer med rätt sorts kunder, de relationer som skapar värde för alla 

parter. De belyser vikten av att inte bara det enskilda företaget skall tjäna pengar utan 

bygga lönsamma relationer med kunder för att tillsammans bidra till nöjda slutkunder 

(Kotler, et.al, 2013). 

Även Bergman och Klefsjö (2007) diskuterar kvalitetsutveckling och begreppet Lean 

vilket inkluderar vikten av goda affärsrelationer. Lean är ett begrepp som härstammar från 

Toyota och dess produktionssystem med att minimera all form av slöseri i produktionen. 

Ett av de olika sorters sölerierna är ”inkorrekta processer”, vilket kan tolkas som att 

felaktiga produkter inte genererar kundvärde och är således en form av slöseri (Bergman 

& Klefsjö, 2007).    

2.2  Kansei Engineering  

Kansei Engineering är enligt Bergman och Klefsjö (2007) ett arbetssätt att jobba med 

produktutveckling i tre steg. I det första steget skall kundernas olika uttryckta behov 

samlas in. Exempel på dessa behov är sådana som är svåra att göra mätbara för att skapa 

produkter uppfyller känslomässiga krav. Steg nummer två i Kansei Engineering är att 

fråga kunderna om hur olika konstruktionsalternativ uppfyller de känslomässiga kraven. 

Utgångspunkten i systemet är att underlätta konstruktionsarbete på egenskaper som inte 

kan göras mätbara egenskaper, men som är viktiga för kunden att de uppfylls på ett 

tillfredsställande sätt. Vid konceptgenerering är dessa behov svåra att uppfylla då 

konstruktören inte kan säga om konstruktionen uppfyller kundens känslomässiga krav. I 

det sista steget skall en sammanställning tas fram av det insamlade materialet och med 

hjälp av statistiska metoder ta fram den mest attraktiva modellen som uppfyller flest av 

kundernas behov, vilket i rapporten tolkas som konceptval (Bergman & Klefsjö, 2007). 

Förändringar i produktutvecklingsfasen menar Bergman och Klefsjö (2007) är en relativt 

billig förändring. Senare när produkten tillverkas ökar kostnaden för förändringar 

linjärartat, beroende på var i produktionen som förändringen sker. 

Enligt Ulrich och Eppinger (2014) är konceptgenerering någonting som görs vid 

produktutveckling och det utgår ifrån att välja mellan 10–20 olika produkter, utifrån vad 

en kundgrupp eller framförallt externa kontakter, gällande vad kunden har för behov.  

2.3  Kano-modellen 

En modell som enligt Bergman och Klefsjö (2007) beskriver att när en kund skall köpa en 

produkt har denne vissa förväntningar på produkten. Det kan ses som tre olika nivåer på 

behov: basbehov, uttalande behov och omedvetna behov.  

Basbehov, är de behov som kunden förväntar sig att produkten skall uppfylla. Om dessa 

behov inte uppfylls skapas en stark irritation och kundmissnöjdhet. Dessa behov är så pass 

självklara att kunden inte bryr sig om att uttrycka dessa.  
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Uttalandebehov, är de behov som kunden förväntar sig att skall uppfyllas och kan uttala 

och upplevs vara viktiga för produkten. Bergman och Klefsjö (2007) menar att det företag 

som uppfyller flest av dessa behov skapar konkurrensmöjlighet. 

Omedvetna behov, dessa behov är de behov som kunden inte kan uttrycka på grund av 

denne antingen inte vet att de finns eller att kunden inte vet att de behöver den. Det är 

dessa behov som enligt Kotler et.al. (2013) som skapar värde och tillfredsställelse för 

kunden. 

2.4  Värdeanalys  

Enligt teorier givna av Olhager (2013) kan en ekonomisk värdeanalys skapas för att 

studera vilka funktioner som skapar ekonomiskt värde för företaget att tillverka och 

utveckla. Genom att börja med att formulera värdeskapande funktioner i tre olika 

kategorier, primär, sekundär och tertiär. Sedan staplas olika konstruktionsalternativ 

alternativ konceptförslag upp. Sedan påbörjas utvärderingen i matristabeller, genom att 

exempelvis multiplicera en viktfaktor (hur viktig funktionen är) med en poängsatts mellan 

1–5, värdet summeras och presenteras som total poäng. De konstruktionsalternativ 

respektive konceptförslag som får högst poäng går vidare i utredningen. Värdet med total 

poäng divideras med tillverkningskostnaden, se ekvation 2.1.  

𝐾𝑢𝑛𝑑𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =
𝑁(𝑓)

𝐾(𝑓)
   (2.1) 

Där N (f) är nyttan av funktionerna och K (f) är kostnaden för konceptet.  

För att kunna analysera konceptens lönsamhet mot varandra beräknas skillnaden mellan 

dem ut i procent, enligt ekvation 2.2.  

𝐾𝑢𝑛𝑑𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑖 % = 1 − (
𝐾𝑉1

𝐾𝑉2
)  (2.2) 

Där KV1 står för kundvärdet för det befintliga konceptet och KV2 står kundvärdet för det 

nya derivatet.  
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3. Förstudie   

3.1  Konstruktionsalternativ  

Idag finns det tre dominerande konstruktionsalternativ med hur förvaringen skall vara i 

påbyggnaden som olika kunder tillämpar i sina brandbilar. Enligt de grundläggande krav 

som är ställs på projektet från Sala Brand, studeras det hur tryckluftsapparaterna skall 

förvaras i påbyggnadsdelen, detta medför att vissa grundläggande saker måste tas i 

beaktande vid vidare studie.  

➢ Brandmännen har inga tryckluftsapparater på sig när de kliver ur kupén vid insats. 

➢ Vid en befarad rök- kemdykning har brandmännen klätt sig med sin personliga 

skyddsutrustning och andningsmask, med rätt säkerhetsklass beroende på insats 

innan de ska ha tillgång till luftpaketen med remställ. 

För att skapa förståelse för hur påbyggnaden kan se ut illustreras figurer 3.1, 3.2, 3.3 och 

3.4 av påbyggnaden och inne i baksätet av en brandbil.  

 

Figur 3.1 Vänster sida av påbyggnaden [RDM] 
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Figur 3.2 Höger sida av påbyggnaden [RDM] 

 

Figur 3.3 Påbyggnaden bakifrån [RDM] 
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Figur 3.4 illustrerar hur baksätet kan se i en brandbil när luftpaketen förvaras på utsidan.  

 

Figur 3.4 Typexempel på baksäte vid förvaring på utsida 
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3.1.1 Befintliga Konstruktionslösningar 

För att skapa förståelse för hur befintliga konstruktioner fungerar och ser ut, illustreras 

figurer och förklarande text till de tre som är dominerande på marknaden.  

3.1.2 Ståendes tryckluftsapparater 

Konstruktionen med ståendes tryckluftsapparater utgår ifrån figur 3.5.  

 

Figur 3.5, Befintlig konstruktion med ståendes tryckluftsapparater 

Konstruktionen utgår från tre tryckluftsapparater som står på rad för att brandmännen som 

kommer ut från brandbilen, med andningsmask på, enkelt kan ta varsitt paket efter 

jalusiöppning och hyllan som hållarna står på skjuts ut emot brandmännen. 

Konstruktionen har plats för sex kompletta tryckluftsapparater. Tre stycken är vända utåt 

(lättillgängligt) och tre är vända in mot brandbilens mitt. Konstruktionen används av 

Räddningstjänsten Dala Mitt och det är tänkt att brandmännen lossar den gröna remmen 

runt luftpaketet och lossar bygeln som sitter över lufttuberna, för att sedan hänga på sig 

dem som en ryggsäck i stegen fram emot objektet. När luftpaketet med remställ är på sin 

plats på ryggen kopplas snabbventilen till andningsmasken och brandmännen har tillgång 

till frisk luft och kan påbörja insatsen.   

Tiden för åtkomsten av de tre bakre är inte relevant på grund av förutsättningarna givna av 

bakgrunden till uppgiften. 

Den uppmätta tiden det tar för tre slumpvalda brandmän att klä sig med denna 

konstruktion uppgår till 43 sekunder i medel, se bilaga 1, kvalitativ tidsundersökning 

Stående luftpaket.  
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3.1.3 Liggandes tryckluftsapparater 

Konstruktionen med liggandes förvaring utgår ifrån figur 3.6.  

 

Figur 3.6, Befintligt koncept med liggandes tryckluftsapparater 

I denna konstruktion förvaras luftpaketen liggandes i påbyggnaden. Konstruktionen 

fungerar på liknande sätt som föregående. Vid eventuell insats skjuts lådan ut emot 

brandmännen och de kan då förse sig med varsitt luftpaket. Arbetsrutinen är tänkt att 

brandmännen tar respektive luftpaket och slungar det ovanför huvudet och tar på sig 

remstället som en ryggsäck ovanifrån och slutligen kopplar snabbventilen till 

andningsmasken (tryckluftsapparater som levereras av märket Dräger). 

Som figur 3.6 illustrerar krävs det vissa åtgärder för att kunna förvara luftpaketen helt 

liggande för att luftpaketen inte skall fastna i jalusierna vid öppning. Det krävs att hål tas i 

bakväggen då lufttuberna är cirka 700 millimeter (mm) långa och skåpet är 640 mm 

djupa. Här får tre kompletta luftpaket plats. Nerike som är förespråkare av konceptet har 

två likadana lådor på varsin sida av brandbilen vilket gör att även dem har sex kompletta 

luftpaket med sig. 

Räddningstjänsten Dala Mitt uttrycker att konceptet med liggandes luftpaket är för stor 

omställning av arbetsmiljön, från att gå från en relativt optimal klädsel inne i kupén till 

liggandes i en låda och är därför en irrelevant lösning (J, Wahren, personlig 

kommunikation, 23 mars 2018). Av de befintliga koncepten är det konceptet med 

liggandes förvaring i låda som kan ses som det koncept som tar minst plats i 

påbyggnaden. Konstruktionen kräver att vissa tillägg på konstruktionen, såsom en fällbar 

framsida vid nödfall ifall att lådan fastnat (M. Johansson, personlig kommunikation, 27 

mars 2018).  

Enligt den rapport som Ohlsson (2015) gjort där han diskuterar ”flytt från hytt” och lägger 

fram tidsåtgången för denna konstruktion, uppgår tiden i snitt på 20 sekunder för tre 

brandmänn att klä sig. 
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3.1.4 Utfällbar konstruktion  

Koncept med utfällbar konstruktion utgår ifrån figur 3.7. 

 

Figur 3.7, Befintligt koncept utfällbara luftpaket 

Detta konceptförslag är det koncept som underlättar påtagningen av luftpaketen mest av 

de konstruktioner som finns på marknaden. Brandmännen har här likt de föregående 

koncepten tagit på sig andningsmasken inne i kupén, kommer ut ur brandbilen öppnar 

jalusiluckan och kör ut hyllan som konstruktionen sitter fast på. Sedan fälls luftpaketen ut 

likt figur 3.7 och brandmännen lossar de gröna remmarna och för att sedan trä på sig 

remstället för att slutligen lossar de bygeln runt lufttuben och kopplar ventilen i stegen 

mot objektet.  

Studie för tidsåtgången att klä sig med detta koncept är inget som delgivits till uppgiften. 

Konceptet är framtaget av Sala Brand AB och används av räddningstjänsten i Arvika.  
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4. Insamlade krav och produktspecifikationer 

En kundanpassad produkt ställer krav på det tillverkande företaget att vid varje ny kund 

tillfredsställa dess kravspecifikation utefter bästa förmåga (Ulrich & Eppinger, 2014, s. 

52). För att skapa kundtillfredsställelse eftersträvas en god kommunikation och relation 

mellan alla parter i produktutvecklingsfasen (Kotler et.al 2013, s. 20). 

4.1  Fokusgrupper vid räddningstjänsten 

4.1.1 Material vid intervjuer   

Fokusgrupper med de två olika Räddningstjänsterna har använts för att komma så nära 80 

% av kundbehoven vid konceptgenerering (Ulrich & Eppinger, 2014). I dessa 

fokusgrupper användes visuella stimuli, som beskrivs i kapitel 5.4, i form av modeller 

som skapas med digitala hjälpmedel för att visa upp och illustrera hur lösningarna är 

tänkta och vilka känslor som de olika koncepten genererar, vilket annars kan ses som 

omöjligt som konstruktör att veta om de uppfylls eller ej. Detta enligt teorier om Kansei 

Engineering två första steg (Bergman & Klefsjö, 2007). 

Det första kundbesöket är hos Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) där kundernas uttalade 

behov formuleras i en tabell. När kundbehoven är formulerade påbörjas arbetet med att ta 

fram betydelsefaktorn, (se kap. 1.6.2, för metodbeskrivning). Det andra kundbesöket sker 

hos Nerikes Brandkår. Besöket hos Nerike är en utveckling av arbetet på det tidigare 

materialet som användes hos RDM. Fokusgruppen går systematiskt igenom den tidigare 

tabellen, utan att deltagarna ser de numeriska värden från den tidigare viktningen, för att 

sedan lägga till behov som saknas, enligt den nya fokusgruppen. En ny viktning sker 

sedan med denna grupp. 

Telefonintervjuer med spetsanvändare2 används av praktiska skäl. Vissa användare som 

kontaktades har inte möjlighet att träffas fysiskt då de har en inställelsetid på 90 sekunder 

till sina arbeten. Deras synpunkter och behov är trots detta viktiga för att uppfylla 

företagets krav med minskad variation.  

                                                 

2 Användare som upptäcker behov månader eller år innan majoriteten av marknaden upptäcker behovet (Ulrich 

& Eppinger, 2014). 
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4.1.2 Insamlade kunddata 

I samband med intervjuerna samlades det empiriska materialet in i matristabeller och de är 

kategoriserade enligt Kano-modellen (Bergman & Klefsjö, 2007). Betydelsefaktorn, som 

fokusgruppen uttryckte, är ett medelvärde av det samlade värdet från intervjuerna för att 

få en gemensam bild över kundernas samlade behov, på det viset kan variationen i 

produktionen minskas. 

Tabell 4.1 Kundernas behov med betydelsefaktor i medelvärde 

Nr Behov 

Medelvärde 

betydelsefaktor  

1 Säker framkörning 5 

Basbehov 

2 Säker hemfärd 5 

3 Kompatibelt med övrigt material 5 

4 Ingen skrymmande design 5 

5 Lättillgängligt 4 

6 Inget löst materiel i kupé 5 

7 Ökad användning av s. bälte 5 

Uttalade 
behov 

8 Icke kontaminerat material i kupé 4 

9 Kan nyttjas med tät klädsel  4 

10 Minskad stressupplevelse 3 

11 
Plats för fem kompletta 

tryckluftsapparater   3 

12 Behov av nödlösning  3 

13 Klädsel på ≤ 20 sek (tidstillägg) 2 

14 
Inte sitta fast mot bilen vid klädsel 

(utsida) 4 

15 Skall rymmas i alla fack.  3 

16 Minskad belastning vid urkliv 3 

17 Hög komfort i baksätet  4 

18 Underlättad klädsel 4 

19 Möjlighet till avsköljning  3 

20 Underlättad luftkontroll 4 

21 Inte behöva lyfta paketen vid klädsel  4 

 

Tabellen visar att de behov som uttryckts inte relaterar direkt till de funktioner som de 

olika koncepten erbjuder. De första tre och viktigaste basbehoven relaterar till en säker 

och god arbetsmiljö. Behoven tolkas som att de är uttryckta som önskemål som bör 

uppfyllas för att tillfredsställa kunden.  
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4.1.3 Enkätundersökning   

Efter intervjuerna skickades en enkät ut till alla deltagare i fokusgrupperna som de fick 

besvara, detta för att få varje individs synpunkter och även tydligare kunna göra analyser 

på kundernas behov.  

Enkäten hos Räddningstjänsten Dala Mitt skickades ut till 15 personer varav åtta 

besvarade den. Svarsfrekvens var förhållandevis låg men reflektion av resultatet kan göras 

trots detta, eftersom fokusgruppen är förhållandevis eniga. Resultatet blev enligt figurer 

4.1,4.2 och 4.3. 

 

Figur 4.1 Fråga om hur placeringen upplevs [RDM] 

 

28%

43%

29%

Vad tycker du om 
hanteringen/placeringen av 

tryckluftsapparaterna i bas-bilarna 
idag?

Konstruktionen är bra men
skulle behöva förbättras.

Lösningen idag är inte
optimal för
räddningstjänstens alla
uppdrag.

Konstruktionen är bra för
säkerheten i bilarna men
orsakar en viss osäkerhet
(stress).
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Figur 4.2 Fråga angående diskussionen inne/ute [RDM] 

  

 

Figur 4.3, Fråga om var luftpaketen skall förvaras [RDM]  

 

Enkäten hos Nerikes Brandkår skickades ut till cirka åtta personer varav alla besvarade 

den. Svarsfrekvens var förhållandevis hög och reflektion av resultatet kan tydligare göras, 

eftersom fokusgruppen även här är förhållandevis eniga. Resultatet blev enligt figurer 4.4, 

4.5 och 4.6. 

86%

14%

Skulle du vilja flytta in 
tryckluftsapparaterna in i kupén igen, 
om konstruktionen skulle göras om så 

att samma säkerhet eftersträvas?

Ja

Nej

20%

60%

20%

Skulle du vilja att placeringen av 
tryckluftsapparaterna i skåpet skulle 

vara annorlunda? I så fall vart? 

Vänster fram

Vänster bak

Övrigt
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Figur 4.4 Fråga om hur placeringen upplevs [Nerike]  

 

Figur 4.5 Fråga angående diskussionen inne/ute [Nerike] 

 

57%29%

14%

Vad tycker du om 
hanteringen/placeringen av 

luftpaketen i första bilarna idag?

Konstruktionen är det bästa
som har hänt organisationen
i arbetet mot "friskare
brandmän".
Konstruktionen är bra för
säkerheten i bilarna men
orsakar en viss osäkerhet
(stress).
Övrigt

14%

86%

Skulle du vilja flytta in 
tryckluftsapparaterna in i kupén igen, 
om konstruktionen skulle göras om så 

att samma säkerhet eftersträvas?

Ja

Nej
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Figur 4.6 Fråga om var luftpaketen skall förvaras [Nerike] 

 

Övriga frågor som togs upp i enkäten är frågor relaterade till kundbehoven vilka är 

presenterade i tidigare tabell. Upplägget av enkätundersökningen är taget från Ulrich och 

Eppinger (2014) om hur frågor på befintliga koncept kan översättas till kundbehov. 

Vidare skiljer sig några av de svarsalternativ som presenteras då alla svarsalternativ inte 

framgår i rapporten för att spara utrymme.  

4.1.4 Tolkning av användarens behov baserat enkätundersökning 

Svaren på enkäten jämförs fråga för fråga. Från RDM visar enkäten att konceptet som de 

tillämpat på sina bilar inte skapar den eftersträvade tillfredsställelsen som erfordras. 86% 

av de tillfrågade svarade att de hellre skulle flytta tillbaka luftpaketen in i kupén igen om 

samma säkerhet eftersträvas. Jämförs resultatet med Nerike, där samma mängd 86% 

svarade tvärt emot, att de vill behålla dem på utsidan.  

Räddningstjänsten Dala Mitt förvarar sina tryckluftsapparater på höger sida fram och 

60 % svarade att de skulle vilja förvara dem i vänster skåp bak istället. Samma fråga 

ställdes till Nerikes brandkår där de har en låda på bägge sidor, där den enda person som 

besvarade frågan tyckte att höger fram skulle vara mest lämpligt. En anledning till varför 

RDM vill förändra konceptets placering framkom på grund av det tillbud som uppkommit 

med förvaring på en sida. Brandmännen fick inte åtkomst till luftpaketen på grund av 

parkeringen av brandbilen och en närliggande snövall, se bilaga 5, Mötesprotokoll 

intervju Räddningstjänsten Dala Mitt.  

Undersökningen visar skillnaden som tillverkaren uttrycker i kundsegmntet där kundernas 

åsikter skiljer sig markant emellan varandra. Resultatet från enkätundersökningen tolkas 

som att konceptet med att förvara tryckluftsapparaterna liggandes skapar större 

kundtillfredsställelse, då denna kundgrupp uttrycker en högre tillfredsställelse med deras 

befintliga konstruktion.  

4.2  Tolkning av krav från tillverkaren 

Vid den interna sökningen inom Sala Brand återfinns flera av tillverkarens krav, vilka 

presenteras i tabell 4.2.  

100%

Skulle du vilja att placeringen av 
tryckluftsapparaterna i skåpet 

skulle vara annorlunda? I så fall 
vart?

Höger fram

Väsnter fram

Vänster Bak
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Tabell 4.2 Sala Brands uttryckta krav 

Nr Krav 

1 Minskad variation i produktionen 

2 Skall kunna monteras ihop utanför produktionsflödet 

3 Inget extra arbete i påbyggnaden 

4 Skall vara en modul som vidare kan anpassas 

5 Inget inmätande av delar  

6 Endast använda standardkomponenter  

7 Minskad monteringstid  

8 Kompatibelt med befintliga drivsystem  

9 Skall rymmas i alla fack 

10 Lätt monterat  

11 Oberoende av leverantör av luftpaket 

 

Tabell 4.2 visar att tankegångarna annorlunda inom företaget, där faktorer som 

tillverkningskostnad och enkelhet att montera är de övergripande kraven. För att uppnå en 

maximal kundnöjdhet måste kundernas behov komma i första hand menar Ulrich och 

Eppinger (2014). Detta medför att tillverkarens behov knyts samman med kundernas 

behov samtidigt som kunden inte kommer erbjudas en konstruktion som företaget inte kan 

bygga. Samtidigt som Ulrich och Eppinger (2014) menar ska det tydligt skiljas på att 

övertyga kunden vad denne vill ha, istället skall konstruktioner utgå ifrån kundbehoven.  

När kundernas behov ställs emot tillverkarens krav ställer det stora krav på konceptet att 

det inte skapar variation i produktionsflödet. Därför tas tillverkarens krav med att minska 

variationen i produktionen på största allvar. Den stora variationen illustreras tydligt vid 

enkätundersökningen som genomfördes, där fokusgruppen hos RDM är kritiska till att 

förvara luftpaketen på utsidan medans Nerikes Brandkår vill behålla dem på utsidan.  

4.2.1 Dimensioner från tillverkare 

För att konstruktionen skall få plats i påbyggnadsdelen och för att företaget skall kunna 

tillämpa resultatet av arbetet krävs det att vissa dimensioner uppfylls. Dessa olika 

dimensioner illustreras i tabell 4.3.  
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Tabell 4.3 Dimensionstabell 

Kategori  
Dimension Enhet 

Storlek på höger/vänster framskåp 

[Bxdxh] 

1100x640x1400 
mm 

Storlek på höger/vänster bakskåp 

[Bxdxh] 

960x640x1400 mm 

Maxtid för klädsel 
60 Sekunder 

Max tillverkningskostnad 
10 000 Kronor 

Vikten av ett komplett luftpaket 
15  Kilogram 

Storlek tryckluftsapparater [modell 

intersprio] [Bxdxh] 

360x360x700 mm 

 

Vissa mått i tabellen går att justera med några centimeter, men för att minska 

variationen och monteringstiden i produktionen bör inte måtten bli större. Några 

grundläggande basbehov från kunderna är kompabiliteten med övrigt material och 

”Storlek på höger/vänster framskåp” är hela påbyggnadsdelens höger-fram skåp. 

Skulle exempelvis konceptet fylla hela denna höjd kommer inte basbehovet 

tillfredsställas och konceptet skulle uteslutas.  
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4.3  Specifikationer på konstruktioner  

I tabell 4.4 redovisas mätbara egenskaper som översatts från de uttryckta behoven i 

fokusgrupperna. De mätbara egenskaperna redovisas med sina gränsvärden för att 

illustrera hur de olika befintliga konstruktionerna uppfyller olika egenskaper. Tabellen 

illustrerar även förhållandet mellan gränsvärdet och det uppmätta värdet på 

konstruktionen.  

Tabell 4.4 Målspecifikationer (Ulrich & Eppinger, 2014) 

Mätbara egenskaper 
Betyd. 

Faktor 

Gräns-

värde 
Enhet 

Ståendes Liggandes Utfällbar 

 
  

Fast-monterat material  

i kupén 
5 > 50 g 30 30 30 

Minska tunga lyft 3 < 15 kg 15 15 5 

Behov av nödlösning  2 Ja/nej - nej Ja Ja 

Storlek på konstruktion 

(BxDxH) 5 

1100x 

640x 

1400 

mm 
1000x 

640x700 

1000x 

700x400 

1100x 

640x700 

Åtkomst direkt efter 

Jalusi-öppning 2 Ja/nej - Nej Nej Nej 

Användning s.bälte 5 > 98 % 95% 95% 95% 

Max belastning vid 

urkliv 
3 < 25 kg 15 15 15 

Vadderade stolar (bak) 3 Ja/nej - Ja Ja Ja 

Tid för klädsel 5 < 60 s 43 20 - 

Konstruktion i alu 3 Ja/nej - Ja Ja Ja 

Höjdjustering 2 700 mm 0 0 Ca.50 

Lättöverskådlig 2 Ja/nej - Ja Nej Nej 

Lyftfunktion 4 Ja/nej - Nej Nej Ja 

Minskad stress-

upplevelse 
3 [1-5] Subj. 1 4 - 

Kompatibelitet med 

övrigt material  
5 [1-5] - 2 5 1 

 

Enligt tabell 4.4 uppfyller de olika konstruktionerna olika många egenskaper. 

Konstruktionen som ligger under gränsvärden och uppfyller flest av de viktigare 

egenskaperna är konstruktionen med liggandes förvaring. Detta till stor del på grund av 

storleken på konstruktionen, dock avviker den från gränsvärdet med men djupet på 
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konstruktionen. Detta medför att hål måste göras i bakkant av skåpet för att kunna få plats 

med tryckluftsapparaterna liggandes. Vid enkätundersökningen uttrycktes behov av att 

kunna placera konceptet i vänster bakskåp. Enligt sammanställningen i tabell 4,3 och 

tabell 4,4 kommer samtliga befintliga koncept inte rymmas på bredden i det något smalare 

bakskåp. Det krävs att konstruktionens bredd modifieras för att rymmas. Detta orsakar till 

viss del komplikationer för användaren, då bredden på konceptet erfordras för att tre 

(lättillgängliga) kompletta luftpaket skall rymmas.   

Egenskaper som inte går att göra mätbara, såsom minskad stressupplevelse, tillämpas 

enligt Kansei Engering för att bekräfta om behovet är uppfylls eller ej i tabellen. Siffran i 

tabellen utgår från frågor om upplevda brister i konstruktionen, om uttryckta brister finns 

tolkas det som en psykologisk stress (Kotler et.al, 2013). Uppleves inga brister i 

konstruktionen och den tillfredsställer behoven på konstruktionen, tolkas det som att 

konstruktionen minskar stressupplevelsen. Konceptet utfällbar saknas empiriskt material, 

därför finns det rutor utan numeriska värden. Övriga egenskaper kan fastställas utifrån 

övriga konstruktioners egenskaper och uppmätta värden från databaser hos företaget.  

För att visualisera vilka egenskaper som fyller vilka kundbehov skapas en behov- och 

egenskapstabell, enligt teorier given av Ulrich och Eppinger (2014), och presenteras i  

tabell 4,5.  
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Tabell 4.5 Behov- och egenskapsmatris (Ulrich & Eppinger, 2014, s. 144)  

  

Utifrån denna tabell kan analyser göras som visar att vissa konstruktionsmässiga 

egenskaper är viktigare än andra. Exempelvis egenskaper som skapar 

förvaringsmöjligheter i påbyggnadsdelen och egenskaper som härleds till storleken på 

konceptet uppfyller basbehoven som kunderna ställer på konstruktionen.  
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5. Konceptgenerering  

5.1  Klargöra problem  

Problemen med de befintliga konstruktionsförslagen är att många räddningstjänster har 

olika behov och krav på sina brandbilar. Detta medför stor variation i produktionen för 

Sala Brand AB vilket leder till kostnader som kan förebyggas genom att finna ett 

konceptförslag som skapar maximal kundtillfredsställelse. Variation är enligt handledare 

Christoffer Gustafsson något positivt för organisationen då det höjer medarbetarnas 

motivation till arbetet (C. Gustavsson, Personlig kommunikation, 4 april 2018). Detta 

bekräftas av företagsledaren Kai. Dock händer det vid vissa påbyggnader att en oönskat 

stor variation uppstår på grund av kundernas kravställning och det medför ett slöseri för 

organisationen. Variation i en produktion kan minskas genom att definiera kundkrav och 

produktegenskaper som är kritiska för kvaliteten (Bergman & Klefsjö, 2007). 

Delproblem nummer två tolkas som att det finns gap emellan vad företaget erbjuder och 

vad som kunden förväntar sig. Då kunder tenderar att komma tillbaka med sina brandbilar 

efter leverans med listor på lösningar som inte tillfredsställt deras behov. (Personlig 

kommunikation, Christoffer Gustafsson, 4 april 2018).  

5.2  Extern sökning  

De studier på hur konkurrenterna har byggt sina brandbilar har uteslutits ur rapporten då 

det är kunderna som kommer med väldetaljerade kravspecifikationer, det är sedan upp till 

påbyggaren att säga vad de kan lösa. Detta leder till att benchmarking, att studera hur 

konkurrenterna har mött kundernas behov, inte genererar något värde för resultatet och 

utesluts i arbetet, istället tillämpas metoder att analysera kunderna.  

En telefonintervju med spetsanvändare genomfördes med Halmstad Räddningstjänst, 

närmare bestämt David Nielsen som är projektledare för byggnationerna av brandbilar i 

organisationen, se bilaga 3, Mötesprotokoll telefonintervju Halmstad. Genom denna 

telefonintervju med inriktning på byggnation och konstruktion, uppkom basbehov som 

andra användare inte uttryckt, såsom flödesbaserade byggnationer, där brandbilarna ska 

byggas med ett enhetligt flöde i hur materialet i påbyggnaden skall förvaras. Dessutom 

uttrycktes behov om att det skåp där tryckluftsapparaterna förvaras skall utrymme finnas 

för material som skall användas vid en första insats. Övrigt material bör placeras på andra 

ställen för att skapa enhetlighet i byggnationen.    

Material som behövs vid ett inledande skede vid insats i rök- eller kemdykning är enligt 

David Nielsen detta materialet;  

➢ Rökgas fläkt 

➢ Pulverbrandsläckare  

➢ Värmekamera  

➢ Rökdykledarväska. 

➢ Dörrforceringsverktyg  

Det genomfördes även en telefonintervju med en person anställd på Räddningstjänsten 

Syd, där det uttrycktes nya behov på konstruktionen. Exempelvis där brandmännens 

säkerhet mot samhället är en av de största arbetsmiljöproblem som de ställs inför vid 

insats. Basbehov som att inte klä sig på utsidan eftersom brandmännen då riskerar sin 

egen säkerhet. De 20–45 extra sekunderna som brandmännen behöver för att klä sig när 

förvaringen är på utsidan, utsätter arbetsledaren för en situation där denne befinner sig 
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själv. I områden med stor kriminalitet innebär detta stora arbetsmiljöproblem då den 

uttryckande personalen utsatts för stenkastning och andra lagbrott, Se Bilaga 2, 

Mötesprotokoll Malmö. Dessa uttryckta behov ställer basbehov på att behålla luftpaketen 

inne i kupén, vidare utesluts dessa behov ur rapporten på grund av avgränsningarna i 

arbetet. 

Vid intervjuer i fokusgruppen hos RDM genomfördes en lättare brainstorming på hur och 

var tryckluftsapparaterna skulle förvaras. Resultatet blev ett koncept som presenteras som 

lättare modeller i avsnitt 5.4. 

5.3  Intern sökning 

Intern sökning med brainstorming genomfördes frekvent genom hela utvecklingsarbetet. 

Bergman och Klefsjö (2007) menar att välmotiverade medarbetare kan bidra med många 

kreativa idéer till utvecklingsarbeten och skapa förbättringar som genererar god kvalitet. 

Medarbetarnas brainstorming tas därför på största allvar.  

Vid den aktiva brainstormingen är det lättmonterade konstruktioner och som kan monteras 

ihop på sidan om flödet, är de konstruktioner som generar den största interna 

tillfredsställelsen. En stor del av brainstormingsarbetet sker i grupper om tre personer. Vid 

dessa tillfällen har arbetet utgått ifrån var placeringen skulle kunna vara för att maximera 

kundernas behov av att maximera utnyttjandegraden av utrymmet i påbyggnaden.   
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5.4  Konceptförslag 

5.4.1  Konceptförslag 1  

Konceptförslag nummer 1, utgår från figur 5.1 och 5.2. 

 

 

Figur 5.1 Konceptförslag 1 vänster sida framtaget i fokusgrupp [RDM] 

 

Konceptet är tänkt att montera tryckluftsapparaterna på rad, på en utskjutbar hylla som 

löper genom hela påbyggnadsdelen av brandbilen. Det går att välja åt vilket håll som hylla 

skall dras ut åt, höger eller vänster beroende på vilket som passar den yttre miljön bäst. 

Tryckluftsapparaterna kan justeras i höjdled för att anpassas till längden på brandmännen. 

Brandmännen tar på sig på sig tryckluftsapparaterna på liknande sätt som vid tidigare 

konstruktionen utfällbar som presenterades i kap 3.1.4. Den största fördelen med 

konceptet är den underlättar påklädningen av brandmännen.   

 

 

Figur 5.2 Illustrerar utrymmet för att kunna skjuta hyllan genom påbyggnaden 
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5.4.2 Konceptförslag 2  

Konceptförslag 2 utgår ifrån figur 5.3, 5.4 och 5.5. 

 

Figur 5.3 Konceptförslag 2 

Konceptet utgår från att tryckluftsapparaterna ligger i varsin låda på en cylindrisk stång 

inne i påbyggnadsdelen. Vid insats öppnas jalusiväggen och brandmännen tar varsitt 

luftpaket med en hand och snabbventilen i den andra för att sedan dra luftpaket uppåt 

längs stången som paket ligger emot. Vidare arbetsrutin är liknande de tidigare koncepten 

att brandmännen trär på sig remstället i stegen fram emot objektet.  

Konceptet tolkas som att tryckluftsapparaterna är lättillgängliga och det kommer gå fort 

för brandmännen att få tillgång till utrustningen. Det skiljer sig från befintliga 

konstruktioner genom att användaren inte behöver med handkraft föra ut någon låda emot 

sig för att få tillgång till materialet dessutom finns det förvaringsmöjligheten för använt 

material på tillbaka från en skadeplats, exempel på sådant material är slangar, kläder och 

förbrukningsmaterial. Konceptet kommer att användas som referenskoncept vid 

betygsättningen i kapitel 6.2. Detta på grund av att fokusgrupperna har uttryckt sina behov 

efter att studerat denna lösning. 
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Figur 5.4 Konceptförslag 2 med förklaring 

 

 

Figur 5.5 Konceptförslag 2, figur illustrerar hål för underlättad luftkontroll 
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5.4.3 Konceptförslag 3   

Konceptförslag 3, utgår från figur 5.6 och 5.7.  

 

Figur 5.6 Konceptförslag 3 utvikningsbar vägg 

 

Konceptet utgår från att en extern vägg monteras i påbyggandsdelen med ett gångjärn på 

en långsida för att vika ut den från påbyggnaden. Tryckluftsapparaterna kommer att 

placeras i samma hållare som ståendes förvaring med tillägg av att de kan justeras i 

höjdled för att anpassas till längden på brandmännen. Detta för att underlätta 

påklädningen av brandmännen och förebygger arbetsmiljömässiga brister. Vidare kan 

brandmännen ta på sig luftpaketen likt konstruktionen utfällbar konstruktion som 

redovisades i kap 3.1.4. Detta var det andra konceptförslaget som lades fram vid 

intervjuerna i fokusgrupperna.  

 

Figur 5.7 Konceptförslag 3 utvikningsbar vägg monterad i påbyggnaden. 
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5.4.4 Konceptförslag 4  

Konceptförslag 4 utgår från figur 5.8. 

 

Figur 5.8 Konceptförslag 4 framtaget med apparaterna liggandes, lutandes och på sida  

 

Koncept fyra skiljer sig från tidigare koncept genom att de ligger i en mindre, till ytan, 

låda för att maximera utrymmet runt omkring konceptet. Likheterna är att det finns 

utrymme under lådorna där kontaminerat material (slangar, kläder och 

förbrukningsmaterial) kan förvaras på vägen tillbaka till stationen. Lådorna med 

luftpaketen lutas mot varandra vilket skapar möjlighet för ytterligare förvaring av mindre 

materiel mellan lådorna. De har samma lutning som tidigare koncept 2. Vid insats tas 

tuberna i en hand och drar sedan luftpaketen ut ur lådan för att hänga på sig dem som en 

ryggsäck. Luftpaketen måste roteras när de väl är ute ur lådan, vilket medför att ett visst 

trassel med remstället kan förekomma.  
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5.4.5 Konceptförslag 5  

Konceptförslag 5 utgår från figur 5.10 och 5.11 

 

Figur 5.9 Konceptförslag 5 Utfällt läge, utan luftpaket 

 

Figur 4.11 och 4.10 illustrerar en snarlik konstruktion son den konstruktion med liggandes 

tryckluftsapparater. Den övergripande skillnaden är att nu ligger apparaterna åt motsatt 

håll (remstället nedåt) mot tidigare på en aluminiumkonstruktion, när användaren öppnar 

lådan kommer tuberna att vinklas upp cirka 30–40 grader, med hjälp utav två stycken 

pneumatiska kolvar. Fördelen med konceptet är att den tar lika lite plats i påbygganden 

som konstruktionen liggandes förvaring, se kap 3.1.3. Med ett tillägg som underlättar 

påklädningen.  

.  

 

Figur 5.10 Konceptförslag 5 infällt läge utan luftpaket  
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5.5  Reflektion över processen  

Flertalet av de behov som samlats in från kunderna relaterar till hur stor plats 

konstruktionen tar i påbyggnaden i brandbilen. Genom tillämpning av Kansei 

Engineerings två första steg, framkom att det känslomässiga behovet med minskad 

stressupplevelse inte uppfylls med dessa två presenterade koncept, enligt bilaga 5, 

Mötesprotokoll intervju Räddningstjänsten Dala Mitt. Fokusgruppen hos Nerikes 

Brandkår uttryckte att behovet med minskad stressupplevelse handlar om övning framför 

konstruktionsmässiga brister. Övriga synpunkter på de nya koncepten var att de tog för 

stor plats i påbygganden och att de inte var kompatibla nog med det övriga materialet på 

ett tillfredsställande sätt. Resultatet från kundintervjuerna blev således att den 

konstruktion som skapar störst kundtillfredsställelse är det koncept som tar minst plats och 

är mest lättillgängligt och inte orsakar arbetsmiljömässiga brister.  

De omedvetna behoven har till stor del med att göra med de basbehov som uttryckts då 

konstruktionen skall kunna ge möjlighet till förvaring av annat material. De omedvetna 

behoven som hittas i processen är enligt tabell 5.1.  

Tabell 5.1 Omedvetna kundbehov 

Nr Behov 

Medelvärde 

betydelsefaktor 
 

23 
Förvaringsmöjlighet för kontaminerat 

materiel 
- Omedvetna 

behov 
24 Tillämpar endast välbeprövade koncept  - 

 

Dessa behov har inte fokusgrupperna haft möjlighet att vikta då de uppkommit efter 

kundbesöken, vilket betyder att dess betydelsefaktor inte kommer kunna presenteras.  

Utrymme för kontaminerat material vid färd ifrån skadeplats, lyser ofta med sin frånvaro i 

många byggen och en anledning till att det inte finns tillräckligt med plats över när det 

övriga materialet placeras i brandbilen. Magnusson och Hultman (2014) belyser 

ovissheten med vilka kemiska ämnen och föreningar som brandmännen utsätts för vid 

insats, och det är därför viktigt att det finns utrymme för dem att förvara använt material 

som kan orsaka arbetsmiljömässiga problem. Därför är det en viktig punkt att ta hänsyn 

till vid det fortsatta arbetet.  

Övriga reflektioner som uppkommit i processen är att kundsegmntet jobbar med att rädda 

andras liv vilket ställer höga krav på tillförlitlighet på konstruktionen, vilket kan 

förebyggas genom att kvalificera och utveckla välbeprövade konstruktionsalternativ och 

utföra kontinuerliga utvecklingsarbeten på konstruktioner som genererar hög 

kundtillfredsställelse (Rother, 2013). 
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6. Konceptval och detaljkonstruktion 

Det fortsatta systematiska arbetet sker genom en konceptsållning i en Pugh-matris, mellan 

de presenterade konceptförslagen och konstruktionen som enligt kundundersökningen 

genererade högst kundtillfredsställelse (Ulrich & Eppinger, 2014). Utgångskoncept är 

konceptförslag två, som användes vid intervjuerna. Detta koncept väljs som referens för 

att kunderna har uttryckt sina behov utifrån detta koncept och det fortsatta 

konstruktionsarbetet efter intervjuerna har utgått ifrån detta förslag.  

Sållningen genomförs för att studera vilket konceptförslag som får bäst betyg mot 

referenskonceptet, där kundbehoven respektive tillverkarens krav är urvalskriterier. Vissa 

av behoven respektive kraven relaterar mot att förvara andningsskydden inne i kupén eller 

att de relateras till varandra. Detta gör att dessa kriterier inte fyller någon funktion i 

sållningsmatrisen och kommer därför inte att ingå i Pugh-matrisen.  

Betygssättningen sker enligt Ulrich och Eppinger (2014) teoerier om konceptsållning. 

Betygsättningen sker i tre olika nivåer, antingen bättre (+), lika (0) eller sämre (-) än 

referenskonceptet. Detta enligt tabell 6.1. 

Tabell 6.1 Konceptsållning konceptförslag (Ulrich & Eppinger, 2014) 

 Konceptnummer  

 1 

2 

(ref.) 3 4 5 Liggandes 

Urvalskriterier      

 

Kompatibelt med 

övrigt material - 0 - - + + 

Ingen skrymmande 

design - 0 - + + + 

Kan nyttjas med tät 

klädsel  + 0 0 - 0 0 

Minskad 

stressupplevelse + 0 + - 0 - 

Plats för fem 

kompletta 

tryckluftsapparater   + 0 - - - - 

Behov av 

nödlösning  - 0 0 0 - - 

Inte sitta fast mot 

bilen vid klädsel 

(utsida) - 0 - 0 0 0 
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Skall rymmas i alla 

fack.  - 0 - - - - 

Möjlighet till 

avsköljning  0 0 - 0 + + 

Underlättad 

luftkontroll - 0 - - + + 

Inte behöva lyfta 

paketen vid 

påklädning  + 0 + - + - 

Skall kunna 

monteras utanför 

produktionsflödet - 0 + 0 0 - 

Kompatibelt med 

befintliga 

drivsystem  0 0 0 0 + + 

Lätt monterat  - 0 - - + + 

Oberoende av 

leverantör luftpaket - 0 - - 0 - 

Antal + 4 0 3 1 7 6 

Antal 0 2 15 3 5 5 2 

Antal - 9 0 9 9 3 7 

Slutbetyg -5 0 -6 -8 4 -1 

Rangordning 4 2 5 6 1 3 

 

Utifrån tabell 6.1 och med hjälp av statiska hjälpmedel är det koncept fem som uppfyller 

flest kundbehov och tillverkarens krav. Ur ett tillverkarperspektiv tolkas det som att 

genom att minska antalet konstruktioner och kvalificera de befintliga och användningen 

av de som är välbeprövade minskas variationen i produktionen. Detta leder till minskat 

slöseri inom företaget, med produktframtagning som inte skapar kundtillfredsställelse 

(Bergman & Klefsjö, 2007). Med konceptförslag fem tolkas det som att den befintliga 

konstruktionen med ståendes förvaring, se kapitel 3.1.2 kan uteslutas då konceptförslag 

fem ses som ersättare till denna typen av konstruktion. Konstruktionen med utfällbar 

förvaring ses dock inte kunna ersättas med konceptförslaget då påklädningen underlättas 

mest i den konstruktionen. 

Det systematiska arbetet med att tillfråga kunderna och hålla ett nära samarbete med alla 

parter kan det tolkas som att de olika gap mellan vad kunderna tror att de kommer få och 

vad som slutligen levereras, förebyggs och skapar således större kundtillfredsställelse 

(Bergman & Klefsjö, 2007).    
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6.1  Detaljkonstruktion   

Med resultatet i tabell 6.1, har en produktutveckling likt det som Ulrich och Eppinger 

(2014) tar upp om derivat från befintlig produktplattform genomförts, detta för att minska 

variationen i produktionen. Dessutom uppfyller konstruktionen med liggandes förvaring 

större andel kundtillfredsställelse enligt enkätundersökningen. Konceptet ses därför som 

välbeprövad och mest välgenomtänkt av de befintliga konstruktionerna.  

Konstruktionen måste förebygga delproblemen, med minskad variation och minska gapen 

mellan kundensförväntningar och erbjudandet. Samtidigt som tillgängligheten och 

arbetsmiljön att ta på sig tryckluftsapparaterna måste vara god och uttryckta behov som att 

personalen inte ska sitta fast mot bilen måste tas i beaktande.  

För att illustrera resultatet skapas figurer på konceptet som visar hur konstruktionen är 

tänkt att fungera och dessa figurer och förklaringar ligger till grund vid kansei engineering 

för kunderna att studera hur de uppfattar stressupplevelsen. Figur 6.1 och 6.2 illustrerar 

koncept fem när luftpaketen ligger på aluminiumkonstruktionen i infällt respektive utfällt 

läge   

  

Figur 6.1 Konceptförslag 5 infällt läge, med luftpaket 
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Figur 6.2 Konceptförslag 5 utfällt läge med luftpaket 

De pneumatiska kolvarna styrs med hjälp utav en lägesbrytare och magnetventil som 

placeras på bakre delen av lådan och kolvarna trycksätts genom brandbilens 

lufttryckssystem. Utskjutningen av lådan sker fortsättningsvis av handkraft av användaren 

och endast lyftfunktionen är av pneumatik.  

För att behålla stabiliteten på tuberna och för att de inte ska åka av lyftfunktionen vid färd, 

har extra stag monterats på sidorna för remstället att vila på. Detta är konstruerat på sådant 

sätt att det fyller sin funktion i teorin men bör testas i en prototypframtagning. 

Konstruktionen kräver fortsättningsvis att hål tas i bakkant av facket i påbyggnaden, för 

att luftpaketen skall kunna förvaras liggandes. Detta medför att det som ges av tabell 4.3, 

dimensioner från tillverkare, inte efterföljs vad gäller djupet på konstruktionen. Enligt 

diskussioner med handledare har dessa hål gjorts flertalet gånger tidigare på 

konstruktioner och ses därför inte som ett hinder till konceptförslaget. (C, Gustavsson, 

personlig kommunikation, 20 mars 2018). Jämförs resultatet mot de befintliga 

konstruktionerna, ståendes och utfällbar och analyseras tabell 4.4, målspecifikationer, 

visar det att konceptet kommer att frigöra ett utrymme på cirka 300 mm i påbyggnaden. 

Ett utrymme som med fördel skulle kunna användas till att förvara kontaminerat material.  

Kundbehovet med att kunna använda konstruktionen både på höger- och vänstersida fram 

i påbyggnaden kan nyttjas då konstruktionen ryms på ett tillfredsställande sätt i de båda 

skåpen. Däremot om placering skulle ske i vänster bak, krävs modifiering av 

konstruktionen då lådan måste smalnas av, vilket kommer påverka utrymmet för 

luftpaketen, se tabell 4.3. Tillgängligheten kommer att påverkas till det sämre med den 

nya bredden. Detta är något som endast testats med digitala hjälpmedel och behövs 

utvärderas i en prototypframtagning.  

Det material som skall vara kompatibelt med konstruktionen kan rymmas och vara 

lättillgängligt oberoende på vilket skåp som kunden väljer att placera konstruktionen i. 

Denna tolkning görs utifrån den tillfredsställelse som Nerikes Brandkår upplever med att 

förvara luftpaketen liggandes i en låda.  
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6.1.1 Val av lyftfunktion 

Vid utvecklingen av derivatet gjordes en loop tillbaka från konceptvalet till 

konceptgenerering för att systematisk undersöka vilket system på lyftfunktionen som 

skulle tillämpas på konstruktionen.  

Lyftkonstruktionen ska klara att lyfta tyngden ifrån tre kompletta luftpaketen inom en 

”rimlig tid”, därav måste en viss justerbarhet finnas i systemet, då endast kunden själv kan 

bestämma vad en rimlig tid är. Detta medför att valet blev pneumatiska kolvar med en 

magnetventil och lägesbrytare som styr funktionen.  

6.1.2 Sammanställningsritningar  

För att företaget skall kunna tillämpa resultatet av utvecklingsarbetet överlämnas detalj- 

och sammanställningsritningar som ett resultat av utvecklingsprojektet. Detaljritningar ses 

som företagshemligheter då exakta mått illustreras och det medför att konkurrenter kan 

kopiera resultatet. Därför utesluts dessa ur rapporten, dock presenteras enklare 

sammanställningsritningar enligt figur 6.4 och 6.5.  

 

 

Figur 6.3 Sammanställningsritning av koncept 5 
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Figur 6.4 Sammanställningsritning av koncept 5, endast lyftfunktion 
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7. Tillverkningskostnad och värdeanalys 

Enligt tabell 4.3, dimensionstabellen, är budgeten för konstruktionen i 

tillverkningskostnad 10 000 kr. Priset utgår från ett fullt konstruktionsförslag och 

materialkostnad för lådan ingår i beräkningarna. För att skydda eventuella 

företagshemligheter med aktuella inköpspriser på material presenteras alla priser 

exklusive moms och ”pris ut till kund”.  

Priset på konstruktionen illustreras i tabell 7.1.  

Tabell 7.1 BOM-lista och tillverkningskostnad 

Detalj Material Antal Enhet á-pris Pris 

Låda utdragbar  Alu 1 St 18 000 kr 18 000 

kr 

.Lyftfunktion 

     

..Luftkolvar Norgren  

  RT-57232 

- 2 St 800 kr 1 600 kr 

..Hållare luftkolv Alu 4 St 250 kr 1 000 kr 

..Kvadratiskt_rör_40x40x4 Alu 2,6 m 126 kr 328 kr 

..Gångjärn nr 230160 - 3 St 90 kr 270 kr 

..Brytare m. magnetventil - 1 St 1 500 kr 1 500 kr 

..Ändlock 40x40 - 9 St 20 kr 180 kr 

..Vinkeljärn 40x40x4 Alu 0,36 m 60 kr 22 kr 

..Dörrstoppare - 3 St 30 kr 90 kr 

Summa 

    

20 876 

kr 

 

De kostnader som tillkommer för programmering och tid för extramontering tas inte med i 

beräkningarna då de ses indirekta kostnader för konstruktionen. 

7.1  Värdeanalys 

För att studera om de tillkomna kostnaderna genererar kundvärde genomförs en 

värdeanalys, enligt teorier given av Olhager (2013). Olhager (2013, s.83) använder 

värdeanalys där primära, sekundära och tertiära funktioner på konstruktioner skall 

jämföras mellan olika koncept. 

Viktningen som genomfördes i fokusgrupperna används för att värdera vilka av 

funktionerna som genererar mest värde åt konstruktionen och så med den ekonomiska 

värdet. Poängsättningen i tabell 7.2 sker genom att värdera de två konstruktioner som fick 

bäst betyg ifrån konceptsållningen. De poängsätts mellan 1-5, där 1 är betydligt sämre än 

referens, 3 är lika som referens och 5 är betydligt bättre än referens. Referenskoncept är 

fortsättningsvis konceptförslag nummer två. De ekonomiska uträkningarna sker enligt 

ekvationer (2.1) och (2.2) och värdeanalysen presenteras i tabell 7.2.  
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Tabell 7.2, Behovsvärdering i värdeanalys 

 

 

Koncept 2 

(ref) Koncept 5 

Liggandes 

förvaring 
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Förvara kompletta luftpaket 5 3 15 2 10 5 25 

P
ri

m
är

 

Inte skada luftpaket vid transport 5 3 15 2 10 3 15 

Vara lättillgängligt för användare 4 3 12 1 4 4 16 

Skrymmande design 4 3 12 5 20 5 20 

S
ek

u
n
d
är

 

Minskad stressupplevelse 4 3 12 2 8 5 20 

Underlättad luftkontroll 4 3 12 4 16 5 20 

Inte bli skitiga av damm i påbyggnaden 4 3 12 2 8 2 8 

Inte behöva lyfta paketen vid påklädning 3 3 9 1 3 4 12 

T
er

ti
är

 

Möjlighet till avsköljning  3 3 9 5 15 5 15 

Underlätta påklädning 2 3 6 2 4 4 8 

Total poäng  114,0 98 159  

Fortsätta  Nej Utveckla Utveckla  

Kostnad per styck [kr]  - 18 000 kr 20 876 kr  

Kundvärde: Värde N(f) / kostnad K(f)    0,0054 0,0076  

Skillnad kundvärde i %  29%  

 

Konceptförslag nummer 2 gick inte vidare i den tidigare sållningen därför beräknas inte 

tillverkningskostnaden av denna i modellen.  

Enligt tabell 7.3 skapar de extra kostnader som den nya modellen generar, ett slutvärde för 

kunden med 29 % i jämförelse mot den tidigare konstruktionen utan lyftfunktionen. Detta kan 

tolkas som att de extra kostnaderna för lyftfunktionen skapar ett mycket gott kundvärde. Dock 

avviker de båda koncepten från dimensionstabellen från tillverkaren med 8 tkr respektive 

10 876 kr. Konstruktionen med liggandes förvaring har tillämpats flertalet gånger i 

produktionen, det ses därför inte som en problematik som minskar värdet av resultatet. Som 

det diskuterades tidigare tänjer företaget relativt ofta på dimensionstabellen för att 

tillfredsställa kundernas behov. (C. Gustavsson, personlig kommunikation, 4 april 2018)  
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8. Diskussion 

En stor del av arbetet har bestått av att konstatera vad egentligen kunden vill ha för 

koncept och vilka kundbehov som skapar värde. I det inledande skedet verkade vara en 

omöjlighet att konstatera ett samband mellan Sala Brands alla olika kunder. 

8.1  Metodik  

De metoder som användes för att samla kundernas behov genom att skapa två koncept på 

hypoteser om vad kunden vill ha, underlättade diskussionen om kundbehov vid 

intervjuerna markant. De var till stor hjälp vid arbetet att lyssna och ta in vad kunderna 

har för krav på en konstruktion, som för dem kanske är helt oacceptabel, med de uttrycker 

ändå behov som kan tillämpas på andra konstruktioner. 

De mötesprotokoll som återfinns som bilagor, skickades innan mötet för att ge 

fokusgrupperna information i förväg om vad mötet kommer att handla om. Processen 

upplevdes effektiv och gav mycket goda resultat till arbetet. I processen kunde 

tidsslöserier minskas och den fakta som kom ut från varje möte gav resultat att använda i 

konstruktionsarbetet genom att kontinuerligt använda de modeller som Ulrich och 

Eppinger (2014) presenterar. 

Enkätundersökningen blev ett sätt att bekräfta det som sagts under mötet och att få ta del 

av varje individs egna behov och synpunkter för att sedan jämföra de två olika kundernas 

tankegångar. Det var ett intressant hjälpmedel som var enkelt att arbeta med, dock tog det 

tid innan grupperna svarade vilket ger en viss osäkerhet i svaren då syftet med rapporten 

inte är lika färskt på minnet hos deltagarna.  

I arbetet uteslöts benchmarkingen för att varje kund är individuell och utvecklingsarbetet 

av kundbaserade produkter utgår från kundbehov snarare från konkurrenternas lösningar.  

Värdeanalysen som ses tillägg på den ekonomiska beräkningen gav ett gott resultat när 

matrisen utgår från hur väl de olika alternativen uppfyller funktionerna i jämförelse mot 

ett utgångskoncept. De extra kostnaderna på cirka 2800 kr mellan de olika 

konstruktionerna, ger ett tillräckligt mervärde utifrån funktionerna. Modellen är relativt 

komplex men skapade ett bra underlag för tillverkaren att verkligen understryka att de nya 

kostnaderna genererar ett mervärde. Det skall dock tilläggas att metoden inte är optimal 

för denna sortens arbete men tillför mycket i det processen mot att utveckla och utvärdera 

lönsamma konceptförslag. 

8.2  Resultatet av konceptgenereringen & konceptvalet 

Något viktigt i processen mot lyckad konceptgenerering är att jobba systematiskt och 

försöka ta ett steg i taget, arbetet faller lätt ur sitt spår och att fokus läggs på koncept och 

konstruktioner som inte skapar det eftersträvade kundtillfredsställelsen som erfordras.  

Anledningen till att lägga luftpaketen åt motsatt håll mot tidigare konstruktioner är för att 

minska risken för att remstället trasslar sig vid klädsel då hela luftpaketen skall roteras 

innan det sitter på ryggen, vid liggandes förvaring. Detta kan leda till att basbehovet att 

vara lättillgängligt inte uppfylls på ett tillfredsställande sätt för användaren.  

Det framtagna konceptet ses som att det uppfyller kundernas behov med god marginal när 

det ställs det mot varandra i konceptsållningen. Det mest konkurrande konstruktionen är 

den med liggandes förvaring vilket värdeanalysen ger svar på vilket koncept som ger 

lönsamhet för tillverkaren att tillämpa och konceptsållningen för kunden.  
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Den låda som lyftfunktionen placeras i ryms inte i alla skåp på brandbilen, detta då den är 

för bred för bakdelens skåp. Lådan som är framtagen för ett system med leverantören med 

en enkeltub där luften förvaras, kommer kunna rymmas i den bakredelen. Leverantören av 

tryckluftsapparater med dubbla lufttuber kräver mer utrymme i lådan. Detta är något som 

endast testats interaktivt och skulle behöva studeras i en prototypframtagning för att 

basera beslut på fakta (Bergman & Klefsjö, 2007).  

8.3  Processen mot minskad variation  

Sala Brands största krav och frågeställningen i utvecklingsarbetet är att minska 

variationen i produktionen vilket kan ses som relativt svårt då kundsegmntet har en stor 

spridning. Som handledaren menar krävs det i en hårt konkurrensutsatt bransch att erbjuda 

lösningar som skapar kundtillfredsställelse (C, Gustavsson, personlig kommunikation, 20 

mars 2018). Rother (2013) menar att företag idag måste jobba med kontinuerliga 

förbättringar för att inte bli utkonkurrerade på marknaden. Samtidigt som kunderna 

eftersträvar att använda sig av välbeprövade system för att minska risken att bli missnöjda 

med resultatet. Företaget bör således vara anpassningsbart och sträva, likväl som Toyota, 

mot ett enstycksflöde3 för att inte bli utkonkurrerade på marknaden. Det är därför viktigt 

att skilja på förbättringar och förändringar mot kundsegmentet.  

Vissa kunder som kontakts i arbetet investerar i ny brandbil vart femte år, trots denna 

långa tid med förbättringsarbete på sina bilar är det utifrån kundernas väldetaljerade 

kravspecifkationer som byggnationen utgår. Enligt Rother (2013) är detta alledels för lång 

tid för att jobba med ”ständiga”förbättringar vilket resulterar i för stora variation i 

förbättringarna mellan varje bil som levereas till den specifika kunden. 

Företagets interna kunskaper om vilka system och funktioner som skapar 

kundtillfredsställelse blir bortsedda ifrån vid framtagningen vilket resulterar i gap mellan 

vad kunden eftersträvar och vad denne får. Genom att införa kontinuerliga 

förbättringsplaner och utveckla moderna moduliseringsbyggnationer4 skapas nya 

möjligheter att minska variationen och samla kundernas samtliga basbehov på 

konstruktionen, inte bara som i detta arbete på konceptvalet på hur luftpaketen skall 

förvaras. (Scania.se, 2018).  

8.4  Erfarenheter av påbyggnationer 

Under utvecklingsprojektet har jag tagit del av många nya erfarenheter om hur brandbilar 

byggs och konstrueras, en kunskap som inte är dokumenterad i detta projektet. Men det är 

kunskap jag bär med mig. Då jag tagit kontakt med många olika räddningstjänster och fått 

höra många åsikter om hur en brandbil kan byggas, det finns många olika 

räddningsförbund som skiljer sig markant emellan varandra utifrån dess kommuns 

förutsättningar i vårat avlånga land. Exempelvis har diskussioner med Räddningstjänsten 

Syd där ett basbehov är att behålla luftpaketen inne i bilen gentemot Nerikes brandkår 

som uttrycker en stor tillfredsställelse med förvaringen på utsidan.  

                                                 

3 En komponent eller serie av komponenter förflyttas en efter en genom processens olika steg så man har så lite 

produkter i arbete som möjligt samtidigt. (Rother, 2013) 

4 Produktionssystem som åtgår från att skapa en slutprodukt som är en sammansättning av en förutbestämd 

kombination av detaljer 
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Byggnationerna utgår lite för mycket ifrån den kravspecifikation som skapas av kunderna, 

detta medför att kunskapen och erfarenheten som finns inom Sala brand om var det 

fungerar att placera visst material inte sprids till kunderna på ett sätt som krävs för att 

uppnå den eftersträvade kundvärdet. En erfarenhet som fallit mig framför fötterna är att 

många räddningstjänster behöver uppfinna hjulet på nytt vid varje brandbilsbygge. En 

metod som för kunden till Sala Brand skapar tidsslöseri och stor variation i produktionen 

för Sala Brand. Det är därför viktigt med en öppen extern- och internkommunikation för 

att eftersträva en god relation med kunder likväl leverantörer. Coyle (2010) beskriver, för 

att bli duktig på något, oavsett vad det är för något, måste människan öva och träna på det. 

Processen med utvecklingsarbetet och det kontinuerliga arbetet måste inarbetas i hela 

branschorganisationen för att minska de tidigare nämnda gapen. Det är även viktigt att det 

genomförs systematiskt för göra processen mer effektiv och skapa lärande processer där 

alla organisationer kan växa genom varandra.  
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9. Slutsats och rekomendationer  

Svaret på frågeställningen vilka kundernas behov är på förvaring av andningsapparater, 

besvaras i avsnitt fyra, där den mest värdeskapande egenskapen är hur stor plats 

konstruktionen tar i påbyggnaden. Genom att utveckla konstruktioner som genererar 

kundtillfredsställelse och blanda med funktioner från andra konstruktioner kan 

variantfloran i produktion minskas. Det gör att kundernas behov och tillverkarens krav 

möts på ett effektivt sätt som gynnar både kunden och företaget. Kunden erhåller en 

kvalificerad konstruktion och företaget begränsar variantfloran. När den ekonomiska 

aspekten jämförs är det konceptförslaget som nämns som nummer fem i arbetet som är 

den konstruktion som är mest lönsam och genererar störst tillfredsställelse för kunden.  

Genom att systematisk gå igenom de teorier som tillämpats och hålla ett nära samarbete 

med kunder likväl med Sala Brand kunde konceptförslaget tas fram. Konceptförslaget 

som utgår från en befintlig konstruktion som redan generar kundtillfredssällse har 

kvalificerats och utvecklats till något som kan ersätta en konstruktion som inte skapar 

samma tillfredsställelse. Konstruktionen underlättar även påklädningen för användaren 

genom att vinkla upp luftpaketen med remstället riktade mot användaren. Detta gör att 

användaren inte behöver rotera luftpaketet och risken för trassel minskas.  

Eftersom luftpaketen vinklas upp ökas tillgängligheten på dem när lådan väl är utdragen, 

detta gör att konstruktionsalternativet med ståendes förvaring kan uteslutas. Samma 

arbetsmetoder kommer kunna tillämpas skillnaden är att konceptförslaget genererar en 

mer komprimerad design.  

9.1  Förslag till fortsatt utveckling 

Bergman och Klefsjö (2007) och Rother (2013) menar att förbättringsarbetet krävs det att 

det jobbas med ständiga förbättringar. Detta derivat av befintlig produktplattform är inte 

den sista utvecklingen som skall göras på denna kosntruktionen. För att veta om 

konstruktionen faller väl hos kunderna skulle en prototyp behöva göras för att göra 

finjusteringar i konstruktionen som blivit missade i arbetet och även göra analyser på de 

förslag som tagits upp. 

Fortsättningsvis skulle ett ytterligare besök hos fokusgrupperna med fördel kunna 

genomföras för att genom dem få konstruktiv kritik på konstruktionen vilket skulle kunna 

generera mer förbättringar/förändringar. Som Rother (2013) menar skall fokus i ett 

utvecklande företag ligga på hur förbättringarna kan komma att fungera, framför hur de 

inte fungerar! 
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Bilagor 

Bilaga 1, Kvalitativ tidsundersökning Stående luftpaket 

 

 

  

Brandman/position Snitt Totalt snitt

Bm1 35,00 43,33

Bm2 47,67

Bm3 47,33
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Bilaga 2, Mötesprotokoll telefonintervju Malmö 

Mötesprotokoll 15-04-18 

1. Mötet öppnas 

2. Närvarande  

a. Markus, Arvid Eriksson  

3. Arvid går grundligt igenom uppgiften  

4. Har Malmö några förslag på innovativa idéer på hur flaskpaketen skall 

hanteras?  

a. Inga innovativa förslag, framgick  

5. Vilka behov har egentligen räddningstjänsten (RT)? 

a. Ingen skrymmande konstruktion 

b. Alla skall vara påklädda samtidigt 

c. Ingen ska behöva lämna hytten vid klädsel 

d. Ingen jobbar ensam  

e.  

6. Övriga frågor 

a. Anledning till insidan, 

i. Full släckbil,  

ii. 3 komp. i skåpet 

iii. 3  

iv. Larm, 5–6 områden vid stora problem med befolkningen som 

attackerar och utsätter personalen för risker.  

v. Interspiro, 

vi. Inte röra sig själv i området, skyddsombudet har gått ut med att ingen 

får röra sig själv utanför bilen.   

vii. Arbetsmiljö skillnaden med områden!  

viii. Smedjebacken satt inte paketen kvar,  

ix. Placeringen av luftpaketen idag, höger längst fram, på sidan, tre tomma 

flaskor. Har tre kompletta ute i bilen, tre kompletta bakomryggen och 

två dykpaket. Alltså 8 kompletta flaskpaket!  

x. 1,5 km till de områden där det brinner mest, gör att de har kort 

framkörningen, bälte tas sällan på, är sällan färdigklädda vid ankomst 

utan måste klä sig på platsen. Behovet med att ha grejerna på utsidan 

blir inte lika frekvent och tiden för klädsel uppgår till nya nivåer på 

grund av de i alla fall inte är klara vid ankomst, det blir ett stort 

problem med att förvara flaskpaketen på utsidan. 

xi. NYA Behov.  

xii. VOLYMEN! Blir den största faktorn för denna räddningstjänst då de 

skall förvara 8 kompletta paket i bilen, samtidigt.  

xiii. Skillnaden mellan Malmö och ex. Halmstad är att de jobbar med 

mindre antal personal vilket också gör att de har mindre antal fordon 

vilket utrymmet i bilarna blir drabbade av.  

7. Mötet avslutas 
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Bilaga 3, Mötesprotokoll telefonintervju Halmstad  

 

Mötesprotokoll 23-03-18 

1. Mötet öppnas 

2. Närvarande  

a. David Nielsen, Arvid Eriksson  

3. Arvid går grundligt igenom uppgiften  

4. Har Halmstad några förslag på innovativa idéer på hur flaskpaketen skall 

hanteras?  

Diskussioner om enstycksflöden är bättre för RT, då problematiken med 

kundanpassningar blir svårare. Dessutom om allt skall standardiseras kommer kundens 

efterfrågan i bakvattnet.  

5. Vilka behov har egentligen räddningstjänsten (RT)? 

a. Det som skiljer från tidigare kundbehov, 

i. Inte låsa tillgången på annat material med stora konstruktioner!  

ii. Tillgången på det material som behövs i ett inledande skede i samma 

skåp 

iii. Enhetligt flöde i hela påbyggnationen. 

iv.  

6. Övriga frågor 

a. Inget problem med längre tid. RDL tätt efter vid larm 

7. Mötet avslutas 
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Bilaga 4, Mötesprotokoll intervju Nerikes Brandkår 

Mötesprotokoll 27-03-18 

1. Mötet öppnas 

2. Närvarande  

3. Arvid går grundligt igenom uppgiften  

4. Har Nerike några förslag på innovativa idéer på hur flaskpaketen skall 

hanteras?  

a. Har inga direkta förslag på förbättring utan tror på ständig förbättring av det 

fungerande system som de har på bilarna idag. Problem som andra 

organisationer har uttryckt med att behålla paketen på båda sidorna av bilen.  

5. Uppvisning av olika förslag/koncept 

a. Arvid visade sitt förslag och fick återkoppling på detta 

i. För mycket outnyttjad yta som gått till spillo med de trianglar som 

skapats när paketen står lutande.  

ii. Den tidsvinsten som skapats med att slippa dra ut en låda är minimal i 

slutändan och är därför inte lika viktig som andra uttryckta behov, se 

behovsmatrisen.  

b. Kansei Engineering 

i. Minskad stressupplevelse handlar om dålig träning och för lågt 

utnyttjande.  

6. Vilka behov har egentligen räddningstjänsten (RT)? 

a. Behovs matrisen gicks igenom grundligt och fyllde i värden hur viktiga olika 

aspekter är i deras avseende.  

i. Tillägg på säkerhetsbältes användning & minskad belastning på ryggen 

när man kliver ur bilen.  

7. Strategi eller standard?  

a. Större städer där hastigheten till skadeplats är lägre tenderar att vilja 

behålla paketen på insidan. Ska det göras som en standard eller är det en 

organisationsstrategi?  

i. Organisationsstrategi.  

8. Tidsutredning 

a. Hur lång tid tar det (får det ta) med luftpaketen på utsidan?   

i. Inte den viktigaste frågan, det viktigaste är att åka säkert med bälte inne 

i bilen.  

9. Övriga frågor 

a. Många diskussioner om inne-ute. Där de inte vill ha tillbaka grejerna in i bilen 

igen  

b. Många skaffar körkort idag för att de behöver det för jobbet inte för att köra. 

Skillnad mot tidigare där man skaffade körkort för att kunna köra ett fordon.  

c. Problem med att de inte kommer åt på höger löstes genom en extra låda på 

vänster, 6 kompletta paket med. Fördel med att när de åker mot deltid kan 

paketen bara flyttas över till deltid detta medför att de slipper transportera 

grejer senare, bilarna längst ut skall vara så kompletta som möjligt.  
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d. Nackdel med placering VB är att jalusier inte är täta vilket medför problem 

med att det blir skitigt inne i skåpen, => konstruktionen kräver lucka!  

e. Inget direkt behov med 5–6 kompletta paket med för insatsens skull. 

Anledningen är egentligen att minska diskussioner med vilken sida som de 

skulle placeras. Dessutom ovanstående med deltidsstationer som måste fyllas 

upp efter insats.  

f. Stående luftpaket tar för stort utrymme som inte kan nyttjas effektivt till annat 

material. En stor del av arbetet med ”flytt från hytt” har genomförts för att visa 

för alla att apparaterna får plats i påbyggnaden utan att ta plats från annat 

material.  

g. Konstaterande i att kundernas behov måste komma till stor det ifrån kunden 

själv. En leverantör kan inte förändra eller komma med förslag för att utveckla 

nya koncept. Problem som uppstår efter vägen måste lösas efter vägen inte 

komma med nya förslag direkt i processen.  

h. Nerike är en station med cirka 2000 larm /år  

10. Mötet avslutas 
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Bilaga 5, Mötesprotokoll intervju Räddningstjänsten Dala Mitt 

Mötesprotokoll 23-03-18 

1. Mötet öppnas 

2. Närvarande  

a. Fokusgrupp Borlänge/ Falun  

3. Arvid går grundligt igenom uppgiften  

4. Har Dala Mitt några förslag på innovativa idéer på hur flaskpaketen skall 

hanteras/placeras?  

a. Förslag på koncept nr 3, se figurer under kap 4, extern sökning.  

5. Uppvisning av olika förslag/koncept 

a. Kansei Engineering 

i. Ej minskad stressupplevelse  

6. Vilka behov har egentligen räddningstjänsten (RT)? 

a. Inte för höga lyft.  

b. De krav med <20 sekunder påklädning, sätter man detta i större perspektiv 

med andra orter med där framkörningstiden kan förbättras med minuter spelar 

dessa 20 sekunder ingen större roll.  

c.  

7. Genomgång av tabell med viktning mellan olika behov.  

a. Tabellen fylldes i med stor variation gentemot andra räddningstjänster.  

8. Strategi eller standard?  

a. Större städer där hastigheten till skadeplats är lägre tenderar att vilja 

behålla paketen på insidan. Ska det göras som en standard eller är det en 

organisationsstrategi?  

i. Problem att konstatera vilket som skall tillämpas, utredning skall 

påbörjas för att utreda arbetsmiljöproblem eller ej.  

9. Tidsutredning 

a. Hur lång tid tar det med luftpaketen på utsidan med stående luftpaket?  

i. Enklare tidsstudie gav ett resultat på ett medelvärde på 43 sekunder!  

10. Övriga frågor 

a. Anledningen till att inte förvara luftpaketen liggandes är på grund av följande 

anledningar  

i. Inte för tunga lyft => medför förslitningsskador på axlar och rygg 

ii. Svårt med välfungerande ventilation i tidigare byggen har gjort att 

luftpaketen blivit skitiga och dofter av mögel har uppstått.  

b. Att ta på sig luftpaketen på ryggen med remställ och koppla ventil till masken 

på vägen fram emot angreppsvägen ses som en standardrutin vid arbete när 

luftpaketen förvaras i påbyggnaden.  

c. Tillbudsanmälan om åtkomst av luftpaket. ”Kom inte åt luftpaketen på grund 

av snövall och trång gata.”  

11. Mötet avslutas 

 

 


