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Sammanfattning  

 

Rökdykning inom räddningstjänsten är ett av de farligaste arbetsförhållandena som för tillfället 

råder i Sverige, och med den mängd svårigheter som de ofta stöter på under utryckningar är det 

en bra organisation att göra en innovationsprocess på.  

 

I detta examensarbete har en innovationsprocess tillämpas på räddningstjänstens arbetsmiljö för 

att därigenom se om en lösning på ett problem kunde ske. Målet var att utveckla en lösning som 

underlättar räddningstjänstens problem i skarpa lägen. 

 

Tillvägagångssättet delades upp i tre steg för att nå resultatet. Först söktes ett problem som val-

des ut, men även en omvärldsanalys genomgicks för att få kunskap om de kringgående faktorer-

na. En idé-generering gjordes för att lösa detta problem, av idéerna skapades koncept som i 

största mån försökt fylla räddningstjänstens krav. I nästa steg valdes det koncept som ansågs bäst 

lämpad att lösa problemet, som sedan realiserades till en prototyp i steg nummer tre.    

 

Resultatet av arbetet blev ett hjälpmedel som är anpassat för rökdykarnas insatser vid urtag av 

medvetslösa personer i antända hus. När en medvetslös person har en vikt som överskrider rök-

dykarnas kapacitet att dra ut personen i fråga drar insatsen ut på tiden, och rökdykarnas hälsa 

sätts i mer fara än nödvändigt. Hjälpmedlet är då till för att på ett effektivare sätt få ut den drab-

bade.  

 

 

 

Nyckelord: Innovation, Innovations process, Produktutveckling. 

 

 

  



 

 

Abstract  

 

Firefighters have one of the most dangerous working conditions currently existing in Sweden, 

and with the amount of difficulty’s they often encounter during the call-outs, makes it a good 

organization to implement an innovation process on. 

 

This thesis is an innovation process applied to a fire department in order to see if a solution could 

solve one of their problems. The goal was to develop a solution to facilitate rescue problems in 

extreme situations. The method was divided into three steps to achieve a result. First we searched 

for a problem that we later on selected, but also an environmental scanning analysis was per-

formed to gain insight on the relevant circumstances. Later on a brainstorming session was done 

to solve this problem, and with the generated ideas we developed a few concepts and with these 

we tried as far as possible to fill the fire departments requirements. The next step was to select 

the concept that was considered best suited to solve the problem, which then we made into a pro-

totype in step number three.  

 

The result of this thesis was a tool that is adapted for the firefighter’s efforts to rescue an uncon-

scious person in a burning house. When an unconscious person has a weight that exceeds the 

firefighter’s capacity and therefore making the procedures take longer time, this puts firefighter´s 

health in more danger than necessary. The purpose of the tool is to make their job more effective 

and simplify the procedure. 

 

 

 

Keywords: Innovation, Innovation process, Product Development. 
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1 Bakgrund 

Räddningstjänsten, och framför allt rökdykarna har en mycket riskabel men nödvändig arbets-

uppgift. En rökdykare kan aldrig vara helt förberedd på vad för olika utmaningar som kan möta 

dem, och inte heller alla gånger veta vilka risker de ger sig in på när de är på uppdrag för att 

rädda liv. 

 

“Att gå in i en brinnande byggnad är den kanske farligaste verksamheten som Arbetsmiljö-

verket tillåter […] vi kan förstås inte förbjuda rökdykning. Men det ska primärt vara en liv-

räddande verksamhet. Säger Tommy Eriksson Wikén på myndighetens avdelning för central 

tillsyn”.
1
 

 

Räddningstjänsten skickar i nuläget in rökdykare vid skarpa lägen utan att se andra möjliga alter-

nativ, en metod som nu har varit i bruk i trettio år. Detta är en riskabel taktisk metod, det finns 

dock skyddsutrustning men trots detta innebär det stora säkerhetsrisker och psykiska påfrest-

ningar på rökdykaren.
2
 

 

Arbetsmiljöverket har stramat åt reglerna i syfte att minska mängden olycksfall och skador för 

räddningstjänstarbetare, själva handlingen när rökdykning sker ser fortfarande ut som innan 2007 

då ändringarna gjordes. En anledning till detta kan tänkas vara att arbetssäkerheten inte får gå 

alldeles för djupt in på räddningstjänstens metoder, att deras flexibilitet och verkningsgrad mins-

kas och kan på detta sätt hindra att liv räddas vid krissituationer. Räddningstjänsten vill inte 

hämma teknikutvecklingen, vilket gör räddningstjänstens arbete säkrare, dessutom konstaterade 

statens räddningsverk år 1999 att Sverige ligger efter när det gäller tekniska hjälpmedel för loka-

lisering av nödställda rökdykare.
3
 

 

Att komma på tekniska förbättringar som effektiviserar räddningstjänstens arbete, ett komple-

ment till nya lagändringar, borde innebära att även deras säkerhet förbättras. Effektiviteten och 

flexibiliteten gör att arbetet går fortare, det innebär att chansen att rädda liv blir större och bland 

annat rökdykare behöver inte vistas på farliga platser under lika lång tid. 

 

En anledning till varför vi valde att inrikta oss på räddningstjänsten var att en av oss tidigare har 

studerat räddningstjänst på en gymnasial nivå och utvecklade då en prototyp inom rökdykning. 

Med dessa erfarenheter inom området blev vi intresserade av bakgrunden och satte oss in i ämnet 

där vi nu vill göra en teknisk utveckling.  

  

                                                 
1
Arbetarskydd, webbsida. 

2
Brandsäkert, webbsida. 

3
Arbetarskydd, webbsida. 
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2 Syfte 

Vi vill med vårt projekt tillämpa en innovationsprocess på räddningstjänstens arbetsmiljö för att 

därigenom se om vi kan lösa ett problem för dem. Målet är att utveckla en lösning som underlät-

tar rökdykares problem i skarpa lägen. 

 

2.1 Forskningsfråga 

Vilken lösning skulle kunna underlätta räddningstjänstens problem vid skarpa lägen? 

 

2.2 Avgränsning 

Vi avgränsar vårt arbete från idéstadiet fram till en fysisk prototyp och avsätter ingen tid på 

marknadslansering eller produktion. 

 

3 Metod 

3.1 Innovation 

För att kunna utföra utvecklingsprocessen använder vi oss av olika verktyg som förknippas med 

innovation och enligt Bessant och Tidd är viktiga för att en innovation ska kunna genomföras. 

Bland annat “generate, select and implement”
4
  som enligt författarna är den översiktliga bilden i 

att processer genomförs och förhoppningsvis lyckas, detta är vägledningen som återkommer flera 

gånger i vårt arbete. 

 

Trestegsmodellen 

Generate: I detta stadium tar vi del av räddningstjänstens tänk, teknik och struktur och tar del 

av de problem som de har.  Söka efter ett belysande problem som vi sedan ska välja att utgå i 

från under brainstormingen. 
 

Select: Här väljer vi ut det koncept som är bäst ämnat till att underlätta problemet, men valet 

styrs även av faktorer som resurser och tid.  
 

Implement: Det valda konceptet blir realiserat, i vårt fall en prototyp, som i bästa fall är fullt 

fungerande.   

 

Detta är hur processen ser ut på ett övergripligt sätt i arbetet, dessa tre steg kommer att återfinnas 

även i små former i allt det vi gör, projektet byggs upp av insamling av data, val av bäst lämpade 

data för att sedan pröva om det fungerar. 

                                                 
4
Bessant, J. & Tidd, J. (2007), s.18 



3 

 

3.2 Generate 

3.2.1 Omvärldsanalys 

En omvärldsanalys är till för att skapa en överblick av hurdan situationen ser ut just nu men 

framför allt för att skapa ett bättre fundament för de beslut som skall fattas.
5
 Det finns olika mo-

deller att utföra en omvärldsanalys på, beroende på vad som ska analyseras och i vilka områden. 

Om omvärldsanalysen till exempel går ut på att leta efter trender i en trendspaning är Trendmo-

dellen ett verktyg,
6
 om analysen går ut på att ta reda på en marknads dynamik och miljö är 

Ansoffs omvärldsmodell ett alternativ.
7
 Ett annat exempel på en analys som även är mer känd är 

SWOT (strengs, weakness, opportunities, threats), denna modell är influerad av andra modeller 

och dess inriktning i analysen ligger i att upptäcka förutsättningar och trender i miljö exempel 

innanför och utanför företag.
8
   

 

Vi använder oss av olika moment för informationssökning, dessa är bland annat intervjuer och 

observationer. Omvärldsanalysen omfattar också informationssökning på internet av befintliga 

produkter. Under arbetets gång har vi utfört ett antal moment som brukar användas i olika om-

världsanalysmodeller. Vi följer ingen specifik omvärldsanalysmodell, utan vi väljer de moment 

som anses vara relevanta för vårt arbete. Dessa moment kommer att återkomma i arbetet, de 

kommer även att benämnas som omvärldsanalys.  

 

3.2.1.1 Intervju 

Den första kvalitativa intervjun syftar till att få en inblick i räddningstjänstens arbetsmiljö, tek-

niska tillgångar och kunskap, men framförallt söka upp potentiella problemområden inom rädd-

ningstjänsten. Vi vill ha en diskussion där vi kommer in under skinnet på räddningstjänsten, och 

ta del av deras erfarenheter, då är en kvalitativ metod mest tillämplig, om vi exempel jämför med 

en kvantitativ metod. Intervjun kommer att vara semistrukturerad, detta innebär att vi utgår från 

utvalda frågor som gör att intervjun håller sig inom vissa områden. Diskussionen och intervjun 

löper på och delfrågor ställs vilket utvecklar samtalet. Dock utgår vi med frågor som styr inter-

vjun och förhåller sig efter dessa, på detta sett kan vi fördjupa oss inom ett visst område, och då 

även se det med ett brett perspektiv. 
9
 

 

 

 

                                                 
5
Furustig, Hans & Sjöstedt. (2000), s. 168 

6
 Frankelius, P. (2001) s. 58-59 

7
 Frankelius, P. (2001) s. 46 

8
 Frankelius, P. (2001) s. 54 

9
Aspers, A. (2007), s. 137 
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3.2.1.2 Observation 

De observationer som genomförs kommer att vara öppna observationer. Detta då räddningstjäns-

ten gör rutinmässiga övningar som ofta bevakas och filmas av andra. Det skulle bli väldigt tids- 

och resurs krävande om vi nu skulle genomföra dolda observationer. Genom att utföra öppna 

observationer kommer vi närmare inpå rökdykarna, detta medför då en slags öppnare “relation” 

mellan oss och dem. En annan anledning till varför vi väljer att utföra öppna observationer var 

att vi fick en positiv respons och en känsla av tillit när vi kontaktade räddningstjänsten och frå-

gade dem om vi fick utföra observationer.
10

 

 

Om det finns möjligheter skall även olika övningar inom räddningstjänsten observeras, syftet 

med detta är att förstå sig på deras arbetsmiljö och resurser, men även problem som uppstår. 

Dokumentationen skall ske med hjälp av videokamera, stillbildskamera och fältanteckningar om 

det behövs. 

 

3.2.2 Funktionsanalys och Funktionslista 

När utvecklingen av produkten sker kommer vi att använda oss av en funktionsanalys, vid fram-

ställningen av produkten måste utvecklarna veta vad dess syfte är, alltså dess huvudfunktion och 

delfunktion som ser till att det fungerar. Funktionsanalysen fungerar som ledstjärna under hela 

processen, och fungerar väldigt bra till detta, då den inte sätter några ramar eller gränser.
11

 

 

“Tar vi en penna som exempel, så kanske vi skulle säga att den har till uppgift att rita en 

blyertslinje. Men då gör vi tre fel. För det första är det inte pennan som ritar utan den som 

använder pennan. För det andra begränsar vi utrymmet för vårt idéskapande om vi redan 

från början bestämmer att det ska vara blyerts. För det tredje åstadkommer pennan inte en 

linje - den blir när pennan dras på t ex ett papper. Detta kan verka petigt, men kan vara av-

görande för idéarbeten ”.
12

 

 

När en funktionsanalys genomförs gäller det då att hålla gränserna öppna, därför skulle exemplet 

med pennans huvudfunktion kunna vara “avsätta märke”. Delfunktionen hos till exempel en kaf-

febryggare skulle kunna vara “hålla vatten” och “värma konsistens”. Om inte kaffebryggaren kan 

uppfylla dessa funktioner kan den då i sin tur inte uppfylla sin huvudfunktion, att brygga kaffe. 

En stödfunktion är bara till för att få något att bli mer attraktivt, och fyller alltså då ingen funkt-

ion för att huvudfunktionen ska fungera. En stödfunktion kan vara textinformationen på en penna 

som gör att dess ursprung visas, eller att det finns en tidsinställd timer på kaffebryggaren. 
13

 

  

                                                 
10

Holme, I.M. & Solvang, B.K. (2007), s. 111-114 
11

 Österlin, K. (2007), s. 42 
12

 Ibid. 
13

Österlin, K. (2007), s. 42-43 
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3.2.3 Brainstorming 

Med detta som utgång är det tänkt att vi kommer att börja med en individuell brainstorming. Om 

varje person individuellt får skapa idéer kommer vi åt varandras perspektiv i ett senare skede, 

detta kan innebära att nya synsätt blandas vilket kan resultera i från början otänkbara idéer.  Efter 

den individuella idé-genereringen används metoden “Hjärnpolen”, den går ut på att deltagarna 

skriver ner sina individuella idéer på Post- it lappar och lägger ut dem på ett stort bord. Detta för 

att kunna se en övergripande bild av idéerna. När varje person kommit på ett antal idéer plockas 

en lapp upp som en annan deltagare har skrivit och fortsätter att utveckla idén. När vi inte kom-

mer på något mer byter vi lapp/idé och på detta vis pågår processen tills deltagarna gått igenom 

alla idéer eller om energin börjar bli låg. Detta är en metod som fungerar bra för människor som 

jobbar bäst individuellt, då det fungerar på det vis att inga yttre stimuli får användas för att 

komma på idéer utan att deltagarna utgår från individuellt arbete under tystnad.
14

 Metoden på-

minner om en av de övningar som användes i kreativitetstestet som publicerades i Paulus och 

Yangs artikel,
15

 vilket beskrivs i teoridelen. 

 

Efter denna övning kommer metoden “Negativ Idégenerering”. En metod som är ett bra hjälp-

medel och ett bra verktyg för att se på problemet med nya perspektiv då deltagarna istället för att 

försöka komma på idéer som effektiviserar och öka flexibiliteten göra helt motsatt verkan. Alltså 

att komma på idéer som ökar problemet ännu mer. Dess verkningsgrad beror på att i vissa situat-

ioner tycker människor att det är: “[…] enklare och roligare att försöka förstöra, misshandla 

och smutskasta än att bygga upp.”
16

 När det finns idéer som är negativt ställda (och som för-

hoppningsvis gett nya perspektiv) ska positiva motsvarigheter skapas vilket löser problemet.
17

 

Detta verktyg kan vara bra att börja brainstorming med då det på en gång “rör om i grytan” och 

får de med negativa förväntningar att ändra sin åsikt och vara aktiva under processen.
18

  

 

Det sista momentet kallas för drömresan som går ut på att visualisera och tänka sig in hur pro-

dukten skulle kunna se ut i framtiden. Genom att göra denna metod används fantasin för att 

skapa idéer som inte är gjorda med de vanliga normerna för en “vanlig” produkt. Med hjälp av 

att tänka in i framtiden använder idégenereraren sig av metoder och teknik som inte finns i nuet 

och på de vis komma på idéer med nya perspektiv, men som kanske måste ha vissa modifikat-

ioner för att fungera i vårt samhälle
19

. 

 

Dessa metoder lägger grunden för vår idé-generering och frambringar lösningar på det valda 

problemet, efter brainstormingen sker en diskussion där vi bland annat förklarar hur idéerna fun-

gerar. 

                                                 
14

Michanek, J.& Breiler, A. (2007), s. 150 
15

Paulus, P. & Yang, H-C. (2000), s. 79 
16

Michanek, J.& Breiler, A. (2007), s. 117 
17

Michanek, J.& Breiler, A. (2007), s. 118 
18

Morrissey, R. & Olander, Ni-A. (2005), s. 99 
19

Michanek, J.& Breiler, A. (2007), s. 122 
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3.3 Select 

3.3.1 Konceptval 

Ponera att vi efter en idé-genererings session har ungefär hundra olika idéer, efter detta gäller det 

att skapa kluster och sätta rubrik på dem för att underlätta urvalet. Genom att organisera idéer, 

försöka kombinera dem och sålla bort allt som anses som irrelevant. När vi gör detta skapas då 

en bättre översikt av idéförslagen.
20

 Tillslut när det bara finns en handfull idéer kvar ska vi då 

välja varsin favorit. Sedan gäller det att välja och prioritera de kriterier som både vi och kunden 

anser är viktiga.
21

 Några av dessa kriterier kan vara:       

              

●    Innovativitet 

●    Kostnad 

●    Kundnytta 

●    Genomförandetid     

●    Marknadspotential 

●    Risk                                          

22
 

Matriser eller urvalsmetoder underlättar gallringen av koncepten, detta sker genom att sätta betyg 

på de kriterier som anses vara viktiga. En av urvalsmetoderna som vi tidigare har erfarenheter av 

är spindelvävsdiagrammet. 

 

“Spindelvävsdiagram är en metod som ger en mer lättförståelig bild av värdet på olika 

idéer, än matriser med sifferkolumner. Grafiska matriser är oftast bra att använda när man 

vill jämföra olika idéer samt vid presentation.
23

” 

 
Figur 1: Spindelvävsdiagram

24
 

                                                 
20

Michanek, J.& Breiler, A. (2007), kap 6 
21

 Michanek, J.& Breiler, A. (2007), s. 77 
22

 Ibid. 
23

 Michanek, J.& Breiler, A. (2007), s. 160  
24

 Ibid. 
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Förutom spindelvävsdiagram kommer vi använda oss av pughs matris
25

 som konceptutvärdering. 

Med detta hjälpmedel jämförs alla koncept efter de krav som finns i kravspecifikationen och får 

då en skala vad som anses vara bäst och mindre bra utefter dessa kriterier. Utgångspunkten är 

från en referens (0) som ofta kan vara en befintlig produkt på marknaden, exempel kan vara en 

konkurrenskraftig produkt. Referensen jämförs sedan med de koncepten som har framställts med 

siffrorna -1 (sämre), 0 (lika bra), +1 (bättre än referensen). Alla kriterier räknas med, och de kon-

cept som fått högst poäng anses då vara bäst att genomföra.
26

 

 

3.4 Implement  

3.4.1 Kravspecifikation  

Detta steg utförs för att precisera problemformuleringen, intressenter inkluderas till produkten. 

Med hjälp av en välformulerad kravspecifikation kan produkten skräddarsys efter kundens be-

hov, men också andra aspekter som miljö, ISO-standarder, vikt, form och effektivitet m.m. Spe-

cifikationen syftar även till att ha goda belägg för att styra val av lösningar men också ge en hel-

hetsuppfattning på projektets mål. Kravspecifikation är en typ av kontakt mellan kund och till-

verkare.
27

  

 

3.4.2 FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

Innan realiseringen av konceptet kommer en FMEA genomföras, detta för att kunna se vilka fel 

som kan uppstå vid användning, för att dessa redan vid utveckling kan förebyggas, men med en 

FMEA åskådliggör även om given kravspecifikation uppfyller produktens användbarhet.
28

 

FMEA blanketten går ut på att steg för steg gå igenom detaljer på konceptet, för att sedan upp-

täcka feltyper och felorsaker som kan ske. Sedan graderas felens risker och intervall upp för att 

sedan kunna väljas ut och förebyggas. Efter detta återgärdas de fel som föreslagits och som anses 

mest allvarliga.
29 

  

                                                 
25

 Se bilaga 3, Phugs matris. 
26

Zoomin.idt.mdh. B. (2010) 
27

Zoomin.idt.mdh. A. (2010) 
28

 Fmea info center. webbsida  
29

 Britsman, C. et al. (1993), s. 57-60 
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4 Teori 

4.1 Innovation 

Ordet innova´tio betyder förnyelse på latin.
30

 En annan tidig skildring av ordet innovation från 

1932 i en svensk uppslagsbok beskriver, ”Innovation, […] införande el. inrättande av något nytt, 

förändring. nyhet.” 
31

 

I innovation and entrepreneurship beskriver Bessant, J et al. hur en innovations process går till. 

De säger att innovation är en vital del för att kunna leva vidare som organisation och företag, de 

måste helt enkelt tänka nytt och införa innovation.
32

 Även Normann, R menar på att organisat-

ioner och företag måste förändra eller tvinga sig själva att följa de mönster som ständigt ändrar 

marknaden, för att de själva ska kunna överleva.
33

 De menar också på att innovation drivs av att 

se kopplingar, upptäcka möjligheter och förvalta dessa. Men ibland handlar det om helt nya och 

radikala teknologiska genombrott. Lika viktigt är förmågan att upptäcka när/hur nya marknader 

kan bildas och växa.
34

 

Bessant, J et al. beskriver verktyg som används för att kunna nå en innovation, genom att bara 

vänta och hoppas att det kommer att ske är inte tillräckligt, processen måste aktivt styras för att 

nå förändringarna och de nya idéerna.
35

 Ett översiktligt tillvägagångssätt är enligt Bessant, J et 

al. ”generate, select and implement” där utvecklaren går från idé eller ett problem, väljer ut lös-

ningar som sedan kan implementeras i organisationen.  

 

4.1.1 Trestegsmodellen 

  

Generate 

Processen startar av en trigger som kan komma i många olika former och direktioner, den kan 

gestaltas som ett problem som uppstår i ett system, det kan vara en idé från en klarblå himmel 

eller att möjligheter att tjäna pengar upptäcks på marknaden.
36

 Om nu organisationer vill ha en 

förnyelse av en tjänst eller en produkt gäller det att söka både internt och externt inom organisat-

ionen, för att få inspiration och lärdom av andra aktörer inom branschen.
37

 

 

 

                                                 
30

 Nationalencyklopedin, webbsida. 
31

 Carlquist, G (red.). (1932), s. 1128 
32

Bessant, J. & Tidd, J. (2007), s. 4 
33

Normann, R. (2001), s. 173 
34

Bessant, J. & Tidd, J. (2007), s.6 
35

Bessant, J. & Tidd, J. (2007), s.9 
36

Bessant, J. & Tidd, J. (2007), s.18 
37

 Bessant, J. & Tidd, J. (2007), s.16 
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Select 

I detta skede gäller det att strategiskt välja ut de potentiella innovationerna eller idéerna där or-

ganisationer anser sig vilja satsa resurser och utveckla vidare. Svårigheten i detta steg ligger i att 

selektera de idéer som erbjuder bäst chans att utveckla en konkurrenskraftig lösning.
38

 

   

Implement 

När en eller flera idéer har blivit strategiskt valda, är det dags att starta processen att realisera 

idén, service eller en förändring i en process. Implementeringen innebär ofta att olika kunskaper 

vävs in för att gradvis kunna skapa en framgångsrik innovation. Dessa kompetenser kan exempel 

vara kunskap inom olika områden som marknadsstudier, produktframtagning, biologi eller eko-

nomi.
39

 

 

 

 
Figur 2: Trestegsmodellen

40
 

 

4.1.2 Design Thinking              

Design thinking är en metod som genomsyrar hela spektrumet av innovationsprocesser när det 

gäller användarcentrerad design. Tim Brown menar på att innovation är i grund och botten för-

ståelse av vad människor vill ha och behöver i livet men också vad de gillar och ogillar hur pro-

dukter och tjänster tillverkas, paketeras, säljs och marknadsförs. Detta görs genom direkt obser-

vation av vanliga människor och konsumenter.
41

 

 

Design är naturligtvis en vital del i detta. Tidigare förekom design som ett sent steg i utveckl-

ingsprocessen, men i dagens läge är designen en allt viktigare roll i uppstartningsprocessen. I dag 

                                                 
38

Bessant, J. & Tidd, J. (2007), s.18 
39

 Ibid. 
40

Bessant, J. & Tidd, J. (2007), s.16 
41

Brown, T. (2008), s. 1 
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ber organisationer designers implementera form, färg och funktion efter kundens behov och 

önskningar redan i början av processen.
42

 

  

”Design thinking” sker genom att projekt passerar tre olika steg “Inspiration, Ideation, Imple-

mentation”. Inspirations steget går ut på att motivera sökandet efter lösningar, det kan vara pro-

blem, möjligheter eller både och. ”Ideation” eller idégenerering är till för att utveckla och testa 

idéer som kan leda till produkt- eller tjänstelösningar, medan det sista steget, genomförandet går 

ut på kartläggning av en väg till marknaden. Projekt som använder sig av denna metod återkom-

mer till ”Inspiration, Ideation” stegen, detta för att idéer behövs förfinas och utvecklas. Det kan i 

sin tur betyda att nya idéer uppkommer.
43

 

 

4.1.3 Risktagande i innovationsprocesser  

Vid realisering av kreativt tänkande och innovationer är det nästan omöjligt att inte göra det till 

ett risktagande, risker finns alltid.
44

 Detta kan till exempel vara att produkten som har produce-

rats inte blir en försäljningssuccé. Riskerna bör uppmärksammas och förebyggas när de upp-

täcks, dock kommer risker alltid vara ett moment som är närvarande. Risken att misslyckas får 

inte ses som ett hinder, det händer ofta i organisationer att chansen till att misslyckas används 

som en ursäkt för att inte genomföra innovationsprocesser.
45

 

 

Innovationsprocessen illustreras oftast med underlättande modeller där dessa går igenom olika 

steg i tur och ordning för att utveckla framgångsrika idéer. I verkligheten är processerna kom-

plexa och skulle de beskrivas hur det verkligen var skulle modellen vara ett virrvarr av pilar och 

återkommande steg för att förfina och utveckla idéer.
46

 En av dessa modeller kan till exempel 

vara trestegsmodellen som även beskrivs i detta dokument.    

 

4.1.4 Brainstorming  

Brainstorming är en rapid metod för att generera idéer, metoden kan användas för att lösa pro-

blem eller skapa nya idéer. Svårigheten att starta en brainstorming session är att temporärt ute-

sluta kritiska röster av bedömningen av idéerna.
47

 

 

Kurtzberg och Amabile uppvisar att Mullen, Johnson och Salas tycker att individuell brainstor-

ming är en av de bättre metoderna att utföra en brainstorming session på. Då personen både får ut 

mer kvantitativa och kvalitativa idéer när detta inte styrs av andras konversationer, enligt dem 

                                                 
42

Brown, T. (2008), s. 2 
43

Brown, T. (2008), s. 4 
44

 Adair, J. (2007), s 23 
45

Ibid 
46

Bessant, J. & Tidd, J. (2007), s. 83 
47

Bessant, J. & Tidd, J. (2007), s. 73 
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går då idéer förlorade.
48

 Mullen et al. är inte de enda som har denna åsikt utan även Pennington, 

Strobe & Diehl genom boken Samspel i grupp,
49

 där de anser att brainstorming i sig inte är bra 

som det påstås. Utan att det verkar fungera bäst i nominella grupper (inte “riktiga” grupper), där 

individerna arbetar var och en för sig utan intryck av varandra. Även i Paulus och Yangs artikel 

refererar de till Strobe & Diehl där det står; “[...], Diehl and Stroebe (1987) found that hearing 

others generate ideas does not enhance the performance of individual brainstormers.
50

 Men 

andra sidan beskriver Andersson och Rollenhagen i sin artikel att brainstorming ska främjas ge-

nom att idéerna ska numreras och visas upp av alla i gruppen, för att få associationer till nya 

idéer.
51

  

 

Paulus och Yang redovisade i ett test i sin artikel där jämförelser på hur många unika idéer som 

kom fram, vad som var roligast och vilka som kom ihåg idéerna bäst genom att sätta personer i 

olika grupper. I en grupp satt alla individuellt och fick inga intryck av de andra gruppmedlem-

marna, de två andra grupperna fick intryck av gruppmedlemmarna, i ena gruppen via diskussion 

och den andra med hjälp av lappar som skickades mellan varandra. Resultatet som sedan redovi-

sades visade att mängden unika idéer var flest i den grupp där en diskussion har framförts, och 

minst unika idéer kom fram där de enbart satt individuellt. Men och andra sidan kommer de som 

brainstormar individuellt ihåg idéerna bättre än den som brainstormar i grupp eller ta del av 

varandras idéer med hjälp av lappar.
52

 Detta test visar dock inte om idéer försvann i de grupper 

där intryck från medlemmarna kom, då idéer kanske gick förlorade som Kurtzberg redovisade att 

Mullen et al. skrivit i sin artikel. Om alla sedan får ta del av varandras idéer så att olika perspek-

tiv blandas finns chansen att en helt ny idé kan uppstå. Enligt boken Medicieffekten kallas detta 

för en skärningspunkt, när till exempel två olika discipliner eller kulturer möts och dess kunskap 

bildar en ny framgångsrik idé
53

. “Där finns största chansen att hitta särskilt intressanta idékom-

binationer [...]”.
54

 Detta synsätt kommer att göra att en hel del idéer skapas, men även en hel del 

banala idéer. Dessa kommer dock inte avfärdas, detta på grund av att ur de banala idéerna kan 

det uppstå nya briljanta idéer
55

. Detta beskrivs i boken Idéagenten där uppmaningar till den som 

är “idéagent” att det är viktigt att stävja tendenser som personer som nervärderar folks knasiga 

idéer
56

.  

 

 

                                                 
48

Kurtzberg, T. Amabile, T. (2000), s. 288 
49

Nilsson, B. (2008), s.158 
50

Paulus, P och Yang, H-C (2000), s. 79  
51

Andersson R och Rollenhagen, C. (1993), s 21 
52

Paulus, P och Yang, H-C (2000), s. 81-83 
53

Johansson, F. (2005), s. 30 
54

Johansson, F. (2005), s. 34 
55

Nilsson, B.(2008), s.158 
56

Michanek, J. (2007), s 62 
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4.2 Intervju 

Innan en intervju utförs måste tillvägagångssättet vara utvalt.
57

 En intervju kan utformas på olika 

sätt, antingen utförs en personlig intervju med respondenten, på det sättet att personer träffas öga 

mot öga.
58

 Fördelen med detta kan bli att ett personligare gensvar och kontakt uppstår mellan 

dem. Medan en telefonintervju spar tid och intervjuaren behöver inte lägga ner lika mycket re-

surser.
59

 

  

En intervju kan antingen vara kvantitativ eller kvalitativ, detta beror på vilken typ av information 

som ska kommas åt. En kvalitativ intervju innebär att användningen av standardiserade fråge-

formulär inte används under intervjun, då det ger för mycket styrning i resultatet.
60

  Då är det 

ingen statistik som ska fram utan en diskussion som beskriver respondentens uppfattningar och 

arbetssituation för att på så sätt komma ner djupt i ämnet och förhoppningsvis även finna delar 

som kan resultera i något användbart.
61

 

 

Motsvarigheten till kvalitativ intervju är kvantitativ intervju, där nås många personer med fråge-

formulär, åsikter kommer från många, som förmodligen byggs upp av statistik för att få en hel-

het.
62

 

 

4.3 Observation 

En observation går ut på att följa ett förlopp, vad som sägs och vad som sker. I många fall måste 

observationen kombineras med frågor och samtal för att få en bättre förståelse. Detta hjälper ob-

servatören att få ett helhetsintryck.
63

 Observationen utförs antingen på det sätt att observatören 

vistas en längre eller kortare tid tillsammans med de individer som skall iakttas. Innan en obser-

vation genomförs måste metodvalet som skall användas vara valt, samt vilken metod som passar 

forskningen som utförs. Det finns två olika sätt att utforma en observation på, öppen eller dold. I 

en dold observation har deltagarna ingen aning om att de blir observerade och rollen som obser-

vatör gäller det att inte ta någon kontakt med människorna, eller kan en dold observation utföras 

genom att delta i gruppen som inte får reda på att de blir observerade. Medan en öppen observat-

ion går ut på att bli accepterad av de individer som skall observeras, när en sådan observation 

utförs gäller det att ha en starkt tillit och tillåtelse från den grupp som skall observeras. Genom 

att få en bra relation till någon i gruppen, till exempel en ledargestalt, kan detta i sin tur uppnås.
64

 

 

                                                 
57

 Holme, I.M. & Solvang, B.K. (2007), s. 172 
58

 Holme, I.M. & Solvang, B.K. (2007), s. 173 
59

 Ibid 
60

Holme, I.M. & Solvang, B.K. (2007), s. 100-101 
61

 Holme, I.M. & Solvang, B.K. (2007), s. 101, 104-105 
62

Holme, I.M. & Solvang, B.K. (2007), s. 14 
63

Aspers, A. (2007), s. 106 -107 
64

Holme, I.M. & Solvang, B.K. (2007), s. 110 - 117 

https://docs1.google.com/document/d/1QAbfxyuQW3VRIlcNIkzxLr39uoC0TGQo7MFaS3CgtTI/edit?hl=en#_ftn1
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För att komma åt den information som söks brukar observationen oftast inte enbart räcka till. En 

kombination med andra metoder som samtal eller frågor för att få en bättre förståelse. Genom att 

använda videokamera eller vanlig kamera kan arbetet underlättas, istället för att föra fältanteck-

ningar för de visuella intrycken som fås.
65

 

 

4.4 FMEA 

En FMEA är en billig och beprövad metod som förknippas med utveckling av produkter och 

beredning av produktprocesser. Men kan till exempel även användas till administrativa proces-

ser.
66

 Metoden används för att hitta och förebygga möjliga fel som kan uppstå vid användandet 

eller tillverkandet av produkten, men används även för att uppmärksamma områden där kvali-

tetsstyrning och underhåll krävs.
67

 FMEA fungerar på så sätt att ett flödesschema fylls i där iden-

tifieringar av alla de fel som kan uppstå i varje processteg, och analyserar vad som skulle kunna 

vara orsaken till att detta inträffar. Med hjälp av att värdera de olika felen med siffror beroende 

på hur allvarliga de är, kan problemen skiljas åt och efter detta möjliggöra åtgärder som minime-

rar risken att fel inträffar eller att någon skadar sig.
68

 Syftet med FMEA ska hellre vara att lära sig 

och förebygga felen, än att söka upp och lösa dem.
69

 

  

                                                 
65

 Aspers, A. (2007), s. 107 
66

 Britsman, C. et al. (1993), s. 103 
67

 Fmea info center. webbsida  
68

 Britsman, C. et al. (1993), s. 57-60 
69

 Fmea info center. webbsida  
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5 Dagens räddningstjänst  

Hur ser räddningstjänstens förhållanden ut idag? 

 

Räddningstjänsten måste ständigt följa samhällets utveckling för att kunna lösa de uppgifter och 

problem som de stöter på. Ett exempel är Eskilstunas klippverktyg som fungerar utmärkt för 90 -

tals bilar som hamnar i olyckor, medan de från 2000 -talet är svårklippta, trots detta har Eskilstu-

nas räddningstjänst alltid de bästa klippverktygen, där det sker en ständig utveckling för att 

kunna hänga med.
70

     

 

Räddningstjänsten har varit ganska konservativ med dess teknik, då de verktyg och släckredskap 

som används har varit bra och pålitliga, har de gått efter en gammal linje under en lång tid. Detta 

stödjer det som står skrivet i “Brandsäker” och som även togs upp i bakgrunden, rökdykningen 

har funnits sen 30 år tillbaka och har inte ersatts helt med någon ny metod trots riskerna.
71

 Dock 

har det nu börjat ske förändringar, bland annat för att mindre personal är anställda på räddnings-

tjänsten och att för fler kvinnor börjar komma till räddningstjänsten. Vilket gör att utvecklingen 

rör sig mot mer lätta hjälpmedel, men som ska ge samma resultat som föregående teknik.
72

 

 

Vidare beskrivs räddningstjänsten ändå som kreativ, då det under utryckningar ofta sker problem 

som måste lösas, ibland enbart med de tillgångar som finns, och det kan innebära innovativa lös-

ningar. Men att de och andra sidan inte utvecklar mycket hjälpmedel på brandstationen som 

skulle kunna användas inom räddningstjänstens problemområden. 
73

 

  

                                                 
70

Knutson, Thomas. Intervju. (2010) 
71

Brandsäkert, webbsida 
72

Knutson, Thomas. Intervju. (2010) 
73

 Ibid. 
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6 Tillämpning av metod 

I denna del går vi igenom hur vi följde vår metod, från att ha sökt fram ett problem, till hur vi har 

löst detta problem med hjälp av en realiserad prototyp. Metoderna och verktygen vår process 

bygger på är noga upplagda i turordning för att se hur trestegsmodellen speglar sig i processen. 

 

Det börjar med en problemsökning på tänkbara problem (generate), ett av dessa val väljs (select), 

som vi sedan implementerar i vår process för att kunna lösas (implement). Information om pro-

blemet söks, möjliga krav och funktioner på lösningen samlas in och en brainstorming med olika 

konceptutvecklingar sker (generate). En konceptutvärdering, Spindelvävsdiagram och Phugs 

matris kommer att underlätta vårt konceptval (select). När konceptet är valt kommer en kravspe-

cifikation göras som kommer att bli en vägledning till utvecklingen av konceptet, en FMEA 

kommer att uppmärksamma olika problem som kan uppstå med konceptet, för att sedan kunna 

realisera en prototyp (implement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Trestegsmodell
74

  

                                                 
74

 Bessant, J. & Tidd, J. (2007), s. 16. Egen Bearbetning  
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6.1 Omvärldsanalys av problemsökning  

6.1.1 Intervju                

Första intervjun,
75

 som även var starten på ex-jobbet gav en större inblick i organisationen och 

inriktades på deras tekniska utveckling och hållbarhet, kreativitet och deras kompetenser. Fram-

förallt var syftet att sträva efter att få svar på vilka olika sorters problem räddningstjänsten stötte 

på under sina insatser. Vår första intervju genomfördes med Thomas Knutsson, hans befattning 

är Styrkeledare inom räddningstjänsten och har jobbat inom detta sedan 1999. Förutom diskuss-

ionen om räddningstjänsten i allmänhet togs det upp problem som vi fick inblick i och som kan 

uppstå under en insats, dessa var: 

  

■ Säkerhetsdörrar i framtiden. Dörrar blir mer och mer inbrotts säkra, dagens verktyg 

kommer i framtiden inte kunna rå på dörrar som måste brytas igenom, förutom vinkelslip 

som finns i utryckningsfordonen.  

 

■ Få ut personer vid rökdykning. Det händer till och från när rökdykare vid skarpa insat-

ser får problem att få ut personer som blivit medvetslösa eller har dött av de brandgaser 

som uppstår vid en brand. Är personen väldigt tung, eller om rökdykarna befinner sig i 

trånga utrymmen sker det komplikationer som drar ut på tiden. 

  

■ Radiokommunikation rökdykning.  Bra radiokommunikation mellan rökdykare och 

folk utanför huset är inte alltid uppenbart då rök, bråte och väggar stör radiosignalerna. 

Detta gör i sin tur att rökdykarna inte blir hörbara.   

 

■ Koordination mellan rökdykare. Inne i en brinnande byggnad är sikten ofta dålig och 

det är lätt att tappa bort sig om rökdykarna inte har koll på varandra och slangen de har 

med sig.  

  

■ Skadad rökdykare, lokalisering. Om en rökdykare till exempel blir medvetslös av 

skada eller överbelastning och på detta vis blir okontaktbar kan rökdykaren i fråga bli 

svår att hitta. Det har skett att rökdykare har letat efter sin kamrat i rökfyllda miljöer och 

gått förbi den skadade som på detta sätt avlidit.  

 

Att använda sig av en semistrukturerad kvalitativ intervju visade sig vara en informationsrik och 

viktig del, detta sätt har förmodligen varit den metod som hjälpt oss mest i starten av processen. 

  

                                                 
75

 Se bilaga 1, frågor. 
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6.1.2 Observation    

Efter intervjun fortsatte omvärldsanalysen med observationer, vi fick chansen att följa med på en 

rökdykarövning vid lasarettet i Eskilstuna och en kemdykarövning söder om Eskilstuna den 27 

oktober 2010. Vi följde observationen som åskådare och förfarandet dokumenterades med ka-

mera. Räddningstjänsten kunde trots vårt närvarande jobba ostört, eftersom åskådare oftast dyker 

upp vid riktiga olyckor.  

 

Rökdykarscenariot gick ut på att en rökutveckling har skett i en källare på en byggnad där gastu-

ber och tre olycksdrabbade fanns, de olycksdrabbade var tre dockor, den tyngsta på 80 kg. Röken 

var tät och är artificiell från två rök maskiner, lamporna var släckta i källaren, kombinationen 

gav en väldigt begränsad till ingen sikt alls. Byggnaden bestod av ett flertal rum och en korridor 

och en lång spiraltrappa för att ta sig ner till källaren. Vi befann oss vid bas punkten där rädd-

ningstjänsten utgick insatsen ifrån, detta gjorde att observationen fick begränsad uppsikt på vad 

som hände för rökdykarna, men fick ändå se delar av deras metod för att bemöta olyckan. 

 

Några problem som uppstod vid rökdykningen var bland annat att slangar som användes var 

otympliga och fastnade runt kanter och vid dörrar, mängden slangar gjorde att det kunde vara 

svårt att urskilja slangarna från varandra. Vi uppfattade också att ljudkvaliteten på radiokommu-

nikationen inte var den bästa. Det var till och med så att kommunikationen bröts ibland, fästning-

sanordningen till radioapparaten var inte den bästa, detta eftersom radio tappades i marken. En 

annan observation som upptäcktes var att dockan på 80 kg var tung och otymplig, de var två rök-

dykare som bar dockan. Detta visade att det fanns vissa komplikationer att bära och förflytta 

tunga (individer som väger mer än 80 kg) personer, även fast de hade satt ett skärp runt midjan 

på dockan som underlättade förflyttningen. Vi testade själva att bära docka och insåg nästan di-

rekt att det var svårt att utföra.  

 

Kemdykningen gick ut på att en rökutveckling har skett i ett garage där två kemiskt farliga ämnen 

fanns belägna, innan räddningstjänsten anlände till platsen får de veta om de farliga ämnena, 

vilket håller utgångspunkten till insatsen på avstånd från olyckan. Röken var artificiell från två 

rök maskiner, detta gjorde att vi inte kunde observera i garaget där rökutvecklingen var. Vi hade 

dock större möjligheter att röra oss runt olycksplatsen jämfört med det första scenariot.  

 

Räddningstjänstens första undersökning av olyckan var med vanliga rökdykardräkter och inte 

kem dräkter, ett misstag som enligt en källa på platsen skulle fått dem att må väldigt dåligt av 

den kemisk påverkan. Utrustningen som användes för att stoppa de kemiska läckorna var i 

många moment tung och förflyttades med en säckkärra från utgångspunkten till olyckan. Vi upp-

fattade också att saker och ting tog lång tid innan beslut fattades. 
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6.1.3 Befintliga lösningar till problemområden     

Efter en handfull problemområden utfördes en nulägesanalys av befintliga lösningar, detta för att 

söka av olika områden och skapa en helhetsbild. Genom att göra detta uppfattades vart det fanns 

möjligheter för utveckling. Informationssökningar gjordes men även olika sorters kontakter tip-

sade om befintliga produkter.  

 

Lokalisering av rökdykaren: Texconlight Sweden AB har 

tagit fram en innovation där lokalisering av rökdykare sker med 

hjälp av lysslingor på ryggen. 

 

                                      

 

 

 

Förflytta skadade individer: Denna produkt används av sjuk-

vårdspersonal och är en flexiblare version av en vanlig bår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förflyttning av skadade individer: Under intervjun fick vi 

bland annat veta att vissa rökdykare använder sig av klätter-

snöre för att dra ut människor. Repet appliceras runt om axlarna 

för att de ska få lättare grepp om den skadade.  

  

 

 

 

 

Forceringsverktyg: Detta är en utvecklad version av den 

gamla igenkända kofoten som underlättar forceringen av sä-

kerhetsdörrar. 

 

 

Dessa är bara några av de befintliga produkter som löser eller underlättar de problemområden 

som togs upp under det första intervjutillfället. 
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6.2 Urval av problemområde     

Genom en noggrann analysering av både intervjumaterialet och de filmmaterial som fanns till 

förfogande uppfattade vi en handfull problemområden att utgå ifrån. Vid selekteringen av dessa 

problem utgick vi efter tid, resurser och kunskap som fanns tillgängliga. Att till exempel utveckla 

radiokommunikationen kan bli kostsamt vid realisering, och det kräver även en hel del kunskap. 

Vi valde även efter magkänsla, vilket problem kommer vi få ut mest av, vad blir ett roande ex-

jobb och vilket problem hinner vi längst med? Dessa var några frågor vi ställde oss själva när vi 

valde problemområde. 

 

Valet blev problemet med att få ut drabbade personer vid rökdykning, detta kan även kännas 

passande då vi iakttog vid rökdykarövningen svårigheten att få ett bra grepp om dockan och för-

flytta den. Vi uppfattade också att rökdykarna utnyttjade ett skärp som satt runt dockans midja 

för att få ut dockan. Vi fick också höra det på intervjun innan övningen att det fanns svårigheter i 

detta. 

 

 “Själva rökdykning som i dag det som kan upplevas är att få ut personer om det skulle  

 vara många, men det får man försöka uppfinna då vad man tar vid varje tillfälle, ta  

 madrasser att  dra folk i och sådana saker, man kan ju liksom inte släpa med sig en stor 

 bår in kanske.”
76

 

 

“Det som är problemet är ju att få ut personerna på ett bra sätt, just vid rökdykning  

 [...]”
77

 

 

Rökdykarna vill att förfarandet skall vara så effektivt som möjligt när de drar ut folk för att 

minska risken för dem eller för den skadade individen när de befinner sig i den livsfarliga zonen. 

 

6.3 Omvärldsanalys på problemet & Krav på hjälpmedel    

Ett andra besök gjordes på räddningstjänsten, för att då få reda på vilka krav som behövs för att 

hjälpmedlet ska anses vara användbart och kommer att utnyttjas. Och även att få reda på vilka 

hjälpmedel som finns i dag för att förflytta och lyfta skadade personer, för att få inspiration till 

idé-genereringen. Vi berörde, tog foton, iakttog men även testade hjälpmedlen för att bilda en 

uppfattning om hur de fungerar. Syfte med besöket var bland annat att vår tankeverksamhet 

skulle börja sättas igång för att sedan få inspiration för kreativa lösningar till idé-genereringen 

och det framtida hjälpmedlet. Vi fick en utförlig genomgång av varje hjälpmedel på räddnings-

tjänsten, för att få insikt i alla funktioner de hade. 

 

                                                 
76

Knutsson, Thomas. Intervju (2010) 
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Ibid. 
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De krav som behövs för att ett hjälpmedel ska vara användbart för rökdykarna är att det framför-

allt måste vara effektivt och flexibelt, den ska vara smidig att använda. Att den inte tar lång tid 

att applicera på den drabbade personen är det viktigaste. Den får inte heller väga för mycket eller 

ta för mycket plats för då finns risken att den inte används alls. Redskapet ska fungera genom att 

om rökdykaren tänker sig att denne behöver hjälpmedlet på en gång, då ska rökdykaren ha 

hjälpmedlet omgående, inte om 20 sekunder. Hjälpmedlet får inte korva ihop sig eller på annat 

sätt trassla in sig, detta kan medföra att den blir obrukbar. Materiellt sett ska materialet vara slit-

starkt och tåla vatten.
78

  Det är många faktorer som spelar roll för att hjälpmedlet ska bli univer-

sellt användbart.  

 

Funktionsanalys 

Kraven är vägledande hur produkten kommer att se ut och fungera, hjälpmedlets huvudfunktion 

är att förflytta personen från punkt A till punkt B. Mellan punkt A och B kan det uppkomma hin-

der, såsom dålig sikt eller att personen som förflyttas kan vara tung och otymplig.  

 

■ Huvudfunktionen är ”förflytta person”, för att huvudfunktionen ska vara flexibel som 

möjligt ställs det höga krav på delfunktionerna. 

  

■ Förenkla förflyttning, är egentligen vår huvuduppgift, men hjälpmedlets huvudfunktion 

är att förflytta person, i vilket fall kommer inte huvudfunktionen att uppfyllas om inte 

förflyttningen förenklas. 

 

■ Underlätta grepp, får rökdykare ett bättre grepp kommer de också att kunna lyfta mer 

vikt, vilket gör att arbetet fortskrider smidigare.  

 

■ Snabb applicering, hjälpmedlet får inte ta längre tid att sätta på den drabbade och dra ut 

denne än vad det tar att dra ut personen med sina bara händer, då försvinner grundtanken, 

i bästa fall ska appliceringen gå på något ögonblick. 

 

■ Enkel medtagning, den måste vara lättillgänglig, rökdykaren ska få tag på den på ett 

ögonblick.  

 

Förutom huvud- och delfunktion finns det stödfunktioner, dessa är inte nödvändiga, men kan 

göra produkten mer hanterbar eller attraktiv, dock tar vi bort stödfunktionen om den drar ner på 

någon delfunktion. 

 

■ Erbjuda ergonomi, kan rökdykarna använda hjälpmedlet utan att onödig belastning sker, 

minskar risken för skador för rökdykarna och att ta ut personen blir effektivare. 

 

                                                 
78

Fundberg, Jonas. (2010) 
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■ Självlysande, är det dålig sikt kan det vara bra om hjälpmedlet är självlysande eller fluo-

rescerande, en bra metod att orientera vad som är vad på hjälpmedlet eller att hitta den 

överhuvudtaget.  

 

■ Minskad friktion, om friktionen minskas mellan hjälpmedlet/personen och golvet kom-

mer det bli mindre tungt för rökdykarna, och det kommer då även gå fortare att få ut per-

sonen. 

 

Av funktionsanalysen gjorde vi ett funktionsträd för att få en helhet av vad det är vi ska idé-

generera. 

 

 

 

 

 

 

6.4 Brainstorming     

All väsentlig information och bildmaterial analyserades för att sedan börja på en individuell 

brainstorming- och idé-genererings session. Efter detta skapades ungefär en handfull idéer indi-

viduellt, för att sedan kollaborera med varandra om dessa och börja med ide-genererings meto-

der. Syftet med metoderna är att producera så många idéer som möjligt för att skapa ett slutgiltigt 

koncept.
79

 Brainstormingen gav 43 stycken olika idéer som ibland kunde variera markant mellan 

varandra. Som det nämndes tidigare i rapporten användes tre olika metoder och dessa hette 

hjärnpolen, negativ idégenerering och drömresan. 

 

Hjärnpolen var den första metoden vi använde oss utav, med detta steg lyckades vi skapa 32 

olika idéer. Denna del kändes väldigt produktiv när det gällde kvantiteten på just idéerna, genom 

                                                 
79

Michanek, J.& Breiler, A. (2007), s. 60 
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att hålla sig till problemet och inte sväva iväg för mycket kändes det som om att de flesta idéer 

var genomförbara. 

 

Av den negativa idégenereringen genererades det bara ut 7 olika idéer, denna metod gav inga 

övertygande idéer som var genomförbara utan snarare pekade de på kraven vi hade på funktions-

analysen. När vi exempel fick en negativ idé, att ett hjälpmedel ska ha jättemånga spännen som 

drar ut på tiden med appliceringen av hjälpmedlet på personen var omvändningen att bara ha ett 

enda spänne eller ett stort kardborrband. Ett annat exempel var att göra stora klumpiga hjälpme-

del, och omvändningen var att ett litet hopvikbart hjälpmedel som alltid kunde tas med. De posi-

tiva lösningarna på de negativa idéerna kunde alltså hela tiden relateras till funktionsanalysen.  

 

Ur den sista metoden drömresan skapades 4 idéer, genom att använda vår fantasi genererades en 

idé som bland annat fungerade som en svävande bår som är helt självstyrd. Den hittar automa-

tiskt den närmaste utgången och under den tid som den skadade individen ligger på båren be-

handlas/ kyls människa för sina brännskador. En annan idé var att kuddar med handtag sattes 

runt armarna och trycksattes, när dessa fixerats runt personen var det bara att dra ut denne.  

 

Idéerna varierade och slöt om problemet på ett “brett område” då det fanns många olika lösning-

ar, dock var det inte många som skulle bli godkända av funktionsanalysen.  Av avvikande idéer 

fanns en del idéer som stack ut ur mängden, bland annat ett hjälpmedel som såg ut som en säck-

kärra där rökdykarna spänner fast personen, och drar ut denne. En annan variant var en cylinder 

som var anpassad till en människokropp, som de placerade personen i och rullade ut ur byggna-

den. Medan i kategorin snarlika idéer fanns de två liknande idégrupper som dök upp till och från, 

det ena var olika former av bårar som hade snarlika former och funktioner. Det som skiljde dem 

mest var de sätt som personen kunder spännas fast på, och hur förflyttningen av båren skulle ske. 

En annan återkommande idé var att använda sig av olika former av bälten som träs över exempel 

mage, bakom nacken eller runt armarna, en inspiration av det klättersnöre som en brandman an-

vände sig av på räddningstjänsten. I kategorin icke realistiska idéer fanns teleportering som en 

idé, en av de effektivaste idéerna att förflytta personen på, dock är tekniken inte lika fullt utveck-

lad än. En annan idé är räddningshundar som utför arbetet, de känner lukten var de drabbade 

personerna ligger och drar ut dem, detta går inte heller, hundar behöver lika mycket syre som 

oss, med en ansiktsmask kommer hunden varken att kunna känna lukt eller kunna dra ut perso-

nen. Vakuumsug är en tredje idé, rökdykarna finner den drabbade personen och suger upp perso-

nen med en enorm dammsugare som de har med sig. Detta är dock inte ett tillräckligt resurssnålt 

alternativ. 
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6.5 Konceptutveckling               

I detta skede började vi kritiskt granska idéerna och de sågades eller lyftes fram, det sållades bort 

och bildades tre olika kluster av idéer. De tre klustren namngavs efter deras huvudsyften och för 

att de som hade snarlika funktioner hamnade under samma kategori, antingen klo, rem eller bår.  

Kategori klo bestod i någon form av ett hårt ämne, exempel metall eller en plast som på olika sätt 

kunde greppa runt personen, en av idéerna fungerade exempel nästan som den gripklo som an-

vänds att lyfta tungt timmer vid kapning av ved. Kategori rem bestod i någon form av en rem 

eller rep som skulle fästas på personen, exempel som det klättersnöre som räddningstjänsten an-

vänder sig av eller bara en vanlig sele. Kategori bår bestod i någon form av en bår eller platta 

som personen kan ligga på, exempel de bårar som vi tagit del av från räddningstjänsten.  

Ur diskussionerna och analyserna satte vi oss var för sig och börja visualisera utförligare skisser 

än vi hade tidigare. Under skissandets gång diskuterades det ytterligare och vi tipsade varandra 

om hur skisserna skulle kunna förbättras, för att sedan kanske kombinera med andra idéer.
80

 När 

den workshopen var färdig hade vi framställt en handfull idéer, efter detta återgick vi till att ge-

mensamt komma underfund med design och funktioner. Efter detta skissade vi fram två slutgil-

tiga koncept.  
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 Bilaga 2, Skisser. 
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6.5.1 Koncept 1 

Koncept 1 eller dragrem som den också kallas träs under skuldrorna upp över axlarna och bakom 

nacken. När rökdykarna drar i de långa remmarna spänns den åt mot den skadade personens 

kropp och det blir i sin tur lättare att dra den skadade. Två stora handtag är utformade genom att 

de automatiskt kommer placeras vid brösten när rökdykaren trär in remmen över kroppen. Dessa 

två handtag är till för att underlätta lyft av personen. Möjligheten finns att lyfta och förflytta en 

person som väger mer än 100 kg genom att dragremmen är utformad på det viset att två rökdy-

kare kan hantera individen. 
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6.5.2 Koncept 2 

Inspirationen till koncept 2 fick vi från spineboards, en spineboard är en ryggbräda som stabilise-

rar ryggrad och nacke, ett hjälpmedel som ofta används av ambulanspersonal. Hjälpmedlet kallas 

för mini spineboard och är en bår, den är utformad på så sätt att den avlastar överdelen av krop-

pen och att benen släpar i backen. Underdelen av hjälpmedlet är kilformad för att lättare kunna 

trycka in båren in under personen, för att sedan spännas fast den drabbade med en rem som fästs 

i en karbinhake. Undersidan av båren har olika alternativ för att minska friktionen mellan bår och 

golv, skenor eller hjul. Mängden handtag gör att personen är lätt att lyfta och förflytta över hin-

der som exempel trappor.  
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6.6 Omvärldsanalys konceptutvärdering 

Besök nummer tre på räddningstjänsten gjordes den 6 december för att se vad de tyckte om de 

två koncepten, det var åtta stycken personer som var med på utvärderingen, styrkeledare och 

vanliga brandmän. Vi visade upp skisserna på de två olika koncepten och en diskussion uppstod.  

 

Koncept 1 (Dragrem) Kan fungera om den är lättillgänglig, den får inte ta någon extra tid. Detta 

koncept kan hängas vid sidan om och kan användas genom att enbart rycka efter hjälpmedlet en 

gång för att sedan kunna använda den. Ett problem som de såg, som även vi har upptäckt är att 

armarna kan åka ur remmarna när personen är livlös. Vissa menade att detta inte skulle vara en 

risk då nacken stramades åt, medan en annan menade att remmarna kunde korsas och problemet 

hindrades.  

 

Koncept 2 (Mini Spinboard) De avfärdade idén med att ha hjul under båren då detta skulle resul-

tera i fler saker som kan gå sönder, skenor var den lösning som troligtvis skulle fungera lika bra. 

Detta koncept ansåg de skulle fungera bättre i andra lägen, exempel ett hjälpmedel för ambulans. 

Eller att den skulle kunna komma till användning på väldigt tunga personer. Efter mötet var det 

uppenbart att det var koncept 1 de var mest intresserade av, och det blir förmodligen även denna 

utgångspunkt som kommer att utgås ifrån då räddningstjänsten trots allt är vår marknad.  

 

 

6.7 Konceptutvärderings metoder          

Med hjälp av spindelvävsdiagramet och phugs matris bildades en vägledning vilket koncept som 

bäst skulle kunna realiseras och framställas. Spindelvävsdiagramet är en fingervisning av vad 

som är lättast att utveckla, och med hjälp av phugs matris vilket koncept som uppfyller kraven 

bäst på hjälpmedlet. Tillsammans fås en helhetsbild över processen. 

 

Dessa två metoder underlättade för oss att utvärdera och välja ut de koncept som vi såg skulle ha 

störst potential till att tillfredsställa räddningstjänstens behov och båda dessa metoder visade att 

Koncept 1 (dragrem) fyller det önskade kraven. Konceptutvärderings metoderna utfördes efter 

det sista omvärldsanalysmötet, detta kan ha gjort att vi blev påverkade av deras åsikter när vi 

gjorde utvärderingarna. Vi utförde det kanske i fel ordning, först metoderna sen konceptutvärde-

ringen med räddningstjänsten. 

 



27 

 

 

På bilden ovan kan man urskilja skillnaden mellan koncepten, koncept 1 har en jämnare geometri 

och högre betygsättning jämfört koncept 2. De sju kriterierna som har satts upp av oss har valts 

med hänsyn och relevans till slutproduktens syfte, men vissa kriterier är satta på grund av att 

kunna avläsa vilket koncept som är mest sannolikt att genomföras inom utsatt tid.  Här förklaras 

lite kort vad kriterierna innebär: 

 

● Utvecklingsresurser: De resurser som krävs för att utveckla konceptet. 

● Enkel tillverkning: Produkten som tillverkas skall ej vara så pass avancerad att vi själva 

inte kan utveckla denna.  

● Risk: Risken att konceptet ska “floppa” eller risken för att produkten inte kan användas i 

en kritisk situation. 

● Marknadspotential: Intresset för produkten (räddningstjänstens intressen). 

● Genomförandetid: Tiden från koncept till färdig prototyp, ju kortare tid desto bättre. 

● Kundnytta: Hur konceptet fyller räddningstjänsten kriterier. 

● Innovativitet: Konceptets nytänk och uppfinningsrikedom. 

 

Av phugs matris kan vi utläsa att koncept 1 har en högre summa än koncept 2.
81

 Matrisen går ut 

på att välja ut en befintlig referens produkt som i dagsläget används. I vårt fall blev det en vanlig 

matta som finns i de flesta bostadshus i Sverige. Rökdykarna brukar lägga den skadade individen 

på en matta för att lättare kunna dra ut dem om det nu behövs. Då utgår man från referenspunk-

ten för att sedan betygsätta koncepten.  

                                                 
81

 Se bilaga 3, Phugs matris. 
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6.7.1 Konceptval                

Valet blev att vidareutveckla koncept 1 då metoderna visade med resurserna och kraven att den 

var mest lämpad till detta, men även för att räddningstjänsten tyckte att idén var mest användbar 

vid en rökdykning. Då räddningstjänsten är marknaden väger deras tankar tyngre i jämförelse 

med metoderna, men nu när alla konceptutvärderingar pekade på samma resultat var valet givet.  

 

6.7.2 Kravspecifikation       

Kravspecifikationen gjordes med hjälp av den information som kommit från intervjuerna och 

uppbyggnaden av funktionsanalysen, kraven är räddningstjänstens egna och kravspecifikationen 

fungerar som ett “kontrakt” mellan oss och räddningstjänsten. Kravspecifikationen och funkt-

ionsanalysen kommer att bli riktlinjer när produkten utvecklas.  

 

 

Teknisk Kravspecifikation 

1. Produktkrav 

1.1. Hjälpmedlet ska göra urtag av person ur rökfyllda miljöer effektivare. 

1.2. Hjälpmedlet ska vara enkelt att ta med sig in i den rökfyllda miljön. 

1.3. Hjälpmedlet ska vara lätt att hitta vid dålig sikt. 

1.4. Hjälpmedlet ska underlätta grepp runt personen.  

1.5. Hjälpmedlet ska på ett simpelt sätt som möjligt appliceras på personen. 

1.6. Hjälpmedlets material skall i så stor utsträckning som möjligt vara slitstarkt och fukttå-

ligt. 

 

 

2. Service och reservdelar 

2.1. Hjälpmedlet kommer att kunna lagas på egen hand. I annat fall ersätts den med en ny för 

rökdykarnas pålitlighet för produkten.   

 

3. Dokumentation 

3.1. Skötsel och serviceinstruktioner skall medfölja Hjälpmedlet. 
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6.7.3 FMEA                   

Efter utförandet av en Failure Mode and Effect Analysis
82

 kom det fram åtta olika områden eller 

funktioner där de kan uppstå fel på dragremmen. Bara fyra av dessa ansågs som kritiska och bör 

tänkas på vid tillverkning. Om nu felen uppstår kan även det inträffa att någon skadar sig. De 

potentiella problemområdena var bland annat att sömmarna kunde släppa, dragremmen inte syns 

i mörkret (slitage på det självlysande tyget), hjälpmedlet lossnar på grund av undermålig kon-

struktion på fästanordningen mellan rökdykarens utrustning och dragremmen eller att kardborr-

bandet mellan dess två släpper. 

 

Åtgärderna till dessa problem är bland annat att ha material av hög kvalitet men också att konti-

nuerlig underhållservice utförs. En annan vital del är vikten av noggrannhet och att rätt tillverk-

ning sker, att inget slarv sker vid framställningen. Detta för att de kan handla om liv och död om 

dragremmen går sönder.  

 

6.7.4 Realisering av prototyp  

Prototypen gjordes så likt skisserna till konceptet som möjligt, då det inte fanns någon helt klar 

helhetsbild med några konkreta mått, detta gjorde att vi hade öppna ramar när vi realiserade idén. 

Även fast det var en prototyp som realiserades så fanns en hel del på materialval i åtanke och 

användarvänlighet av prototypen. Innan prototyprealisering ägnades tid till att komma underfund 

med lättast tillverkningsmetod. När tillverkningen skulle ske uppkom vissa svårigheter med ut-

rustningen då vår kunskap var begränsad och utrustningen var undermålig, men efter en tid och 

med lite hjälp löste det sig.  

 

Material 

På grund av att hjälpmedel lätt ska synas vill vi ha ett tyg som är ljust och synligt, och att det 

även är slitstarkt för att klara av den utsatta miljön. Tyget som blev inköpt var ett neongult bä-

vernylon liknande material som avstod fukt helt och hållet. Dess slitstyrka är dock inte lika bra 

som hos bävernylon, men tillräckligt för att den ska uppfylla funktionen på hjälpmedlet. 

 

Remmen som skall dras måste ha rätt längd för att den ska kunna tjäna sin funktion och kan då 

dessutom fylla upp den ergonomiska stödfunktionen till rökdykarna. Remmens bredd spelar 

också en viktig roll då den kommer att stabilisera personen lite bättre när den är bred, den kom-

mer då inte heller skära in i den drabbade personen eller någon rökdykare. Spännremmar till bilar 

användes då dessa är slitstarka och pålitliga. 

 

Ett liggunderlag används som utfyllnad och formbyggnad, detta används endast för prototyput-

vecklingen, det kommer inte att påverka funktionen negativt på något sett, men skummet i ligg-
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 Se bilaga 4, FMEA. 
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underlaget tål relativt låga temperaturer. De två remmarna som fungerar som handtag omsluts av 

en avkapad vattenslang, detta för att gummit som vattenslangen är gjort av ger bättre grepp åt 

rökdykarna. Slangens dimensioner var perfekt som handtag till prototypen, enkelheten är oftast 

den bästa lösningen. För att kunna fästa dragremmen på rökdykarens utrustning kommer karbin-

hakar att användas, dessa kommer också användas för att fästa de två öglorna med varandra. Om 

det nu behövs kommer dessa att underlätta drag av tunga individer. 

 

Tillvägagångssätt  

Det är remmen som är “stommen” och tar den huvudsakliga tyngden under en insats, detta gör 

att övriga delar appliceras på remmen på så sätt att dessa inte belastas i onödan. Remmen är dub-

belvikt och sydd tvärs över i olika sektioner. Handtaget som sitter över axel och armveck går 

igenom den ena remmen. Under varje handtag finns en “kudde” som består av det neongula tyget 

som vi trätt över en bit format liggunderlag, dess syfte är att lättare kunna greppa handtaget, hitta 

handtaget och kunna paketera ihop allt men även att fixera axeln.   

 

För att kunna förbättra enkel medtagning och även snabb applicering ytterligare, bör hjälpmedlet 

kunna tas med på ett smart sätt. Det var förutbestämt att den skulle hänga i en karbinhake i en av 

rökdykarnas remmar, då det till exempel tar för lång tid att plocka upp den ur fickan. Från kar-

binhaken fanns olika idéer hur hjälpmedlet skulle kunna lossna, ett exempel var att hjälpmedlet 

som omslöts av ytterligare en rem, ett var att det hela låg i en påse som satt fast i karbinhaken 

och ett kardborrband som håller ihop hjälpmedlet. Tanken är att hjälpmedlet ska finnas till förfo-

gande med enbart ett ryck. Vi bestämde oss för att kombinera påsen (håller ordning på remmar-

na) och kardborrbandet (håller ihop allting).   
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7 Resultat 
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8 Diskussion/ Analys 

8.1 Innovation 

 

Trestegsmodellen Genrate, Select och Implement  

 

Metoden och tillvägagångssätt är i ordningsföljd hur vi har gått igenom processen och vi kan 

urskilja hur vår process har gått igenom Trestegsmodellen. Från problemsökning och idé-

generering, till val av idé, till realisering av idé. Trestegsmodellen har inte bara visat sig i hela 

processen utan även i små viktiga steg som avgör hur resten av resultatet kommer att bli. Exem-

pel när vi gick in på räddningstjänsten och lärde oss mer om dem och tog reda på vad det fanns 

för problem som vi kunde använda oss av, (generate). Vi valde ut det som kändes lämpligt för 

oss att fortsätta med (select), när vi valde problemet blev det automatiskt det område som vi 

sökte information om och idégenererade om (implement). När vi väl implementerat problemet 

kan generate delen i helheten starta på allvar. Att använda sig av trestegsmodellen kan tänkas 

uppenbart men vi har kommit fram till att oftast sätts ingen tanke på hur val görs. Av människans 

natur väljer vi alltid det faktorer som gynnar oss mest, även under en produktutveckling, dock 

kan det innebära att organisationen tar stora risker. 

 

Risktagande  

Det är alltid ett risktagande att välja en specifik metod som vi sedan ska försöka föra in i proces-

sen. Risken att det ska floppa eller att saker och ting måste göras om måste finnas med i beräk-

ningarna. Ur processens gång uppstod det inte allt för många misslyckanden som behövdes juste-

ras. Ett risktagande vi gjorde var att vi exempel valde koncept 1, trots att vi inte hade gjort om-

fattande prövningar på hur den fungerar i olika situationer. Vi visste även att den glider ur visa 

personer efter enkla tester och att även räddningstjänsten anmärkte detta problem av egen erfa-

renhet. Trots detta fortsatte vi på samma spår i hopp om att problem skulle kunna lösas på vägen. 

Att vi valde koncept 1 trots riskerna är ett exempel på ett val av ”människans natur”. I och med 

att vissa faktorer gynnade oss och att dessa vägde tyngre än riskerna under selekteringen gjorde 

att just det konceptet blev valt. För att sedan implementeras där riskerna undviks eller förebyggs 

så gott det går. I vårt fall löstes risken med konceptet genom att banden korsades eller att två 

rökdykare samarbetade vid urtag av personer. 
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8.2 Brainstorming 

Att arbeta i en grupp där brainstorming sker individuellt, eller om man arbetar helt individuellt, 

beskriver ett flertal författare
83

 som den bättre metoden att utföra en brainstorming på, medan det 

och andra sidan finns det författare som anser det motsatta. Om inte individer sitter ihop i grupp 

och inspireras kommer inte heller de bästa idéerna fram. Individuell brainstorming gör att idé-

genererare går sina egna vägar och kommer då inte hindras av andras perspektiv och inte inspire-

ras av andras tänkande. Och andra sidan kan de då tänka att det är lätt att fastna om det blir slut 

på inputs av andra personer i form av inspiration och idéer, en nackdel vid individuell brainstor-

ming. Då får personerna söka sig efter andra metoder för att få in intryck och inputs. I grupp är 

det lätt att styras och dras med av andras perspektiv och ens egna tankar och idéer går förlorade. 

Då kommer kanske nya smarta idéer som i grund och botten kommer från någon annans idé, 

detta kan skapa nya briljanta idéer. Att som sagt få in olika kunskaper från olika personer i 

samma idé gör att inget missas, och att då även komma på nya enastående idéer som beskrivs i 

Medicieffekten.
84

 

 

Med teorin där de två olika strategierna står som grund kom vi fram till att det förmodligen ger 

ett bättre resultat att först genomföra en individuell brainstorming. Där vi kan skapa och driva 

upp våra idéer självständigt, och på så sätt inte bli påverkade av varandra, för att sedan göra en 

gemensam brainstorming där vi kan dela med oss av varandras idéer som kan ge nya perspektiv. 

Detta resulterade i ett 40 tal idéer, som både skiljde sig och liknade varandra. 

 

En sak som vi lade märke till när vi valde metoder från boken Idéagenten
85

 till brainstorming 

scenariot var att det oftast finns en person som håller i idé-genereringen. Denna person brukar 

kallas för idéagent eller förändringsagent. Personen i fråga ska leda gruppen som skall utföra en 

brainstorming. Men problemet för oss är att vi bara är två personer i gruppen. Detta har förmod-

ligen gjort att vår brainstorming session blev kortare än vanligt, och att om vi hade haft en 

“idéagent” skulle vi fått ut en större mängd idéer som kanske även skulle varit påhittigare, som 

helt klart skulle kunnat förändra processens utveckling. Denna person skulle även kunna ge oss 

inspiration och inputs när det började tryta på idéer, för brainstormingen rundades av tidigare än 

beräknat, detta kan ha gett en annan innebörd på resultatet i vårt projekt. 
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8.3 Konceptutveckling  

När det gäller att designa ett slutgiltigt koncept, antingen med skisser eller med 3D visuali-

seringsprogram uppstår det nästan alltid problem. Problem uppkommer i så gott som alla ut-

vecklingsfaser, till exempel utveckling av en produkt som inte finns på marknaden. Detta gäller 

specifikt i vårt fall, om vi nu ska få ut produkten på marknaden måste genomgående försök och 

tester genomföras. Men då kommer också ytterligare hinder att uppkomma. Vi har stött på vissa 

hinder under tillverkningsfaser, det gäller helt enkelt att testa sig fram för att nå ett bra resultat. 

Att alltid ha med i åtanke att det är en risk och att det finns en chans att få börja om från början, 

det är en del av produktutvecklingsprocessen.  

 

I och med att ex-jobbet är begränsad till en viss tid, medförde detta att utförliga analyser på 

själva prototypen inte genomfördes. Om vi nu hade haft mer tid till vårt förfogande hade detta 

kanske medfört en bättre prototyp på problemet. Eller snarare en mer estetiskt tilltalande proto-

typ som löser vissa aspekter på ett mer användarvänligare sätt. Men det är naturligtvis inte bara 

tiden som har en inverkan på prototypen utan även brist på viss kunskap och en effektivare pla-

nering. 

 

 

8.4 Koncepturval 

Första tanken var att vi borde ha utfört matrisen och diagrammet innan vi hade mötet med rädd-

ningstjänsten. Det kändes som om vi blev påverkade av deras åsikter från mötet, detta kanske 

gjorde att vi utsåg ett felaktigt val och gick fel väg med processen.  Eller var det något positivt att 

vi blev påverkade av dem innan konceptutvärderingarna eftersom de är den tänkta marknaden, 

genom att få direkta påståenden om vilket koncept som är bäst. Om vi inte hade utfört detta i fel 

ordning hade vi inte kunnat betygsätta spindelvävsmatrisen på ett korrekt sätt. Genom att vi inte 

visste hur marknadspotentialen såg ut. 
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8.5 Förbättringar 

Nu i efterhand ser vi att det finns många aspekter som skulle kunna förbättras. Vi tror det sker 

för att vi får se helheten av hela förfarandet, både i framställningen och processen fram till proto-

typen. En framtida utveckling skulle kunna vara att utföra en workshop med en grupp rökdykare 

där de själva idé genererar och spånar fram idéer. Ytterligare förbättringar skulle kunna vara att 

observera dem under en längre period eller att följa med på verkliga olyckor eller bränder, och 

att även få kunna delta på deras efter genomgång. Där de ofta tar upp vad som har gått positivt 

och negativt. Dessa förslag skulle i sin tur bidra till att nya idéer eller problemområden uppfatta-

des. En annan sak som skulle kunnat ha gjorts annorlunda är att planera upp tiden bättre, för att 

på så vis hunnit presentera prototypen för Räddningstjänsten. Presentationen av hjälpmedlet 

känns som en viktig del och är en bra slutkläm på resultatet, men även en viktig komponent i vår 

implement del i trestegsmodellen. Därför känns jobbet inte helt slutfört. Dock blir aldrig proces-

ser av exempel produkter helt slutförda, utan de byggs på och utvecklas hela tiden i takt med att 

samhället förändrar sig. För att på så sätt se till att ett företag kan hålla sig vid liv och få fler 

marknadsandelar. 
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Bilagor 
Bilaga 1, frågor 
- Får vi använda oss av informationen av denna intervju i forskarsyfte, till vår produktprocess 

och examens arbete? 

 

- Hur ser ni på Innovation och kreativitet inom räddningstjänsten? då menar vi alltså förnyelse 

inom ert arbete exempel räddningstjänstens uppbyggnad och verktyg. 

 

- Under era utryckningar, stöter ni ofta på problem som förhindrar eran effektivitet och flexibili-

tet? 

 

(- Skulle dessa kunna åtgärdas med en teknisk lösning och i så fall vilken?, eller brukar ni oftare 

komma på andra lösningar än just tekniska?). 

 

- Sker det ofta att ni behöver vara kreativa när ni möter ett problem på en utryckning? har ni 

några konkreta exempel? 

 

- Finns det något som du/ni anser att det inte behöver förbättras/utvecklas?, något som ni är 

nöjda med? Varför, hur fyller den/det era krav? 

 

- Kommer ni ofta på tekniska lösningar på problem som uppstår, hur gör ni med dessa?, tillver-

kar ni dem på stationen, tipsar ni eller tar del av andras idéer från andra stationer? 

 

- 1 april år 2008 införde Arbetsmiljöverket nya lagar om att man ska ha högre riskbedömning när 

man rök- och kem-dyker. Har det blivit en tydlig förändring? 

 

- Vem/vilka styr vad för typ av verktyg ni ska köpa in och använda er av? Räddningsledaren/ 

statligmyndighet eller någon annan?  

 

- Vad är det för kriterier som krävs för att ett verktyg ska införas? 

 

- I vilka situationer får ni flest skador bland arbetskamrater vid ett skarpt läge?  

 

- Anser du att något i eran utrustning som inte håller måttet? 

 

- Finns det något på rak arm som du/ni skulle vilja förbättra (produktmässigt) ? 

 

- Finns det många blandade kompetenser på brandstationen, vad har folk jobbat med förut, och 

vad har ni för fördelar med dessa? 

 

Tänk dig ett scenario,  

Räddningstjänsten är på skarpt läge vid ett antänt hus, hur gör ni då? Vad använder ni er av för 

metoder och verktyg om det skulle behövas? 



 

 

Bilaga 2, Skisser 



 

 

Bilaga 3, Phugs matris.  

 



 

 

Bilaga 4, FMEA. 

 

 

 


