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Sammanfattning 

Denna rapport granskar ett projekt i produktutveckling åt företaget AB Realisator. AB 

Realisator Management Consulting är ett företag som behandlar marknads- och 

affärsutveckling och specialiserar sig för organisationer med ett vetenskaplig eller avancerad 

teknisk bas för sin verksamhet. 

Projektet är ett examensarbete på 15 högskolepoäng inom ämnet produktutveckling med 

inriktning på formgivning. Projektets författare består av Charlotte Andersson och Caroline 

Linnakallio. 

Huvudproblemet i projektet är att utveckla en basstation till brandroboten FUMO
TM

 3. I 

dagsläget består basstationen utav en bärbar dator som är kopplad till en Xbox-kontroll. Det 

innebär idag att skall roboten användas så krävs det två personer för att använda sig utav 

styrenheten. Då en person håller i den bärbara datorn och en som styr. I dagsläget är det inte 

möjligt att brandmännen använder sig utav dessa produkter så som dem görs idag då de inte 

anpassar sig i den arbetsmiljön brandmän befinner sig i. 

AB Realisator vill få ett förslag på hur den framtida basstationen till FUMO
TM

 3 skall 

utformas för att höja produktens användarvänlighet och ge ett mer trovärdigt intryck. 

Projektet resulterade förutom i denna skriftliga rapport där det stegvis redovisas arbetets gång 

även i en CAD-modell, renderade fotorealistiska bilder samt en fysisk modell. Under 

projektets gång har olika PU-verktyg tillämpats för att under lätta arbetsprocessen. 

Produktutvecklings verktyg som Pughs matris och QFD har hjälp gruppen att välja ut det rätta 

konceptet. 

Konceptet skall presenteras i muntlig form den 14:e juni och till redovisningen skall CAD-

filer, renderad bild och den fysiska modellen presentera. 
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Förord 

Arbetsgruppen skulle vilja tacka somliga som har medverkat under detta projekts gång. Som 

har gjort det möjligt att genomföra detta arbete. 

Stort tack till uppdragsgivare, AB Realisator Thomas Eriksson för att ha givit gruppen 

chansen att ta del av detta projekt. 

 

Tack till Jani Morko & Mikael Hörlén tillhörande HMI (Human-Machine Interface)-gruppen 

för ett gott samarbete. 

 

Tack till Tobias Erdjsö Brandingenjör för den kunskap om brandmän och deras 

arbetssituation vid utryckning och åsikter/respons som har varit till stor hjälp för gruppen. 

 

Tack till projektledare Rolf Ericsson för sina åsikter om arbetet. 

 

Vid Mälardalens högskola vill gruppen rikta ett stort tack till Ragnar Tengstrand, 

Universitetslektor i industriell design för hans goda vägledning under projektets gång och för 

all lärande inom formgivning och produktutveckling de gångna åren under utbildningen.  
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Ordlista 
A 

Användarvänlig – Användarvänlighet innebär att produkten utformas så enkel att den blir lätt att 

lära sig använda och förstå. 

 

B 

Basstation - Kommunikationsenhet som kan överföra och medla information från en enhet 

till en annan. 

 

Bluetooth – Ett alternativ till trådlös kommunikation mellan olika enheter, exempel mobil till 

mobil. 

 

Brainstorming – En metod som syftar till att finna gränslösa lösningar och idéer.  

 

C 

CAD – Computer Aided Design. En programvara som tillämpar 3D-modellering.  

 

F 

Feedback – Reflektioner, respons.  

 

FMEA – FailureModes andEffects. Ett verktyg inom utvecklingsprocessen som används för 

att finna felorsaker och risker i en produkt/tjänst/konstruktion. 

 

FUMO -  Ett latinskt ord som betyder rök. 

 

G 

Gantt Schema – Är ett flödesschema som beskriver ett projekts olika faser och delmoment 

och ger en mer grafisk överblick av projektets planerade fortgång. 

 

H 

HMI-gruppen- En utav arbetsgrupperna till hela projektet. De som arbetar i denna grupp 

arbetar med programmeringen till roboten. 

 

Hårddisk – En anordning för att lagra information som används i datorer.  

 

I 

Interface – mellanhand 

 

IP standard 56 – IP är en förkortning till kapslingsklassning, I detta fall är det en 

standardisering utav vattentäthet.  

 

J 

JAVA -  Är ett programspråk inom programmering.  
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Joystick – Är ett alternativ till styrspak. En anordning som används för att styra funktioner till 

alternativa riktningar. 

K 

Koncept – En beskrivning av en produkts utseende, funktioner och dess egenskaper. 

 

Kravspecifikation – Beställarens önskemål och krav på funktionen eller produkten. 

 

M 

Mjukvara – Ett annat ord för programvara som är ett datorprogram.  

 

P 

Pugh matris – Ett verktyg för att utvärdera koncepts och välja ut det bästa. 

 

Q 

QFD – Quality Function Deployment är ett verktyg som också används för att utvärdera 

koncept och lösningar och sedan kunna ta fram det slutgiltiga konceptet.   

 

R 

RAM – Random Access Memory, är ett minne som finns anslutet i en stor del utav dagens. 

teknik.  

 

Robust – Ett uttryck som används för att beskriva något som är grovt, kraftfullt och oömt. 

 

S 

Sci-fiction – Är en genre inom litteratur och film som har grundande inslag av det 

vetenskapliga och teknologiska spekulationerna.  

 

Styrenhet – En kontrollenhet som ansvarar för navigering.  

 

W 

WLAN/ LAN – Wireless Local Area Network, som är ett samlingsnamn för trådlösa lokala 

datornätverk. Wi-Fi är en annan betäckning.  
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1. Inledning 
Denna rapport ingår i kursen KPP106 som är ett examensarbete för programmet innovation 

och produktdesign på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Inriktningen som valts är inom 

produktutveckling och formgivning. Examensarbetet pågår period 4 VT13 och avser 15 

högskolepoäng på grundnivå. 

1.1 Bakgrund 

Detta examensarbete är en medverkan av ett produktutvecklingsarbete av FUMO
TM

3, vilket är 

ett vidarearbete av FUMO
TM 

och FUMO
TM

2. Arbetet går ut på att utveckla en brandrobot för 

företaget AB Realisator, detta är ett projekt i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan 

(KTH), (Team Phoenix, 2012). 

Syftet med roboten är att den ska göra det möjligt för brandkåren att utföra sitt arbete i 

krävande miljöer, som tidigare inte har varit möjlig på grund av säkerhetsrisker. 

Huvudsaken med just detta examensarbete är att utveckla en basstation för brandroboten. 

Basstationen ska även innehålla en styrmodul för att kunna styra robotens aktiviteter och även 

en skärm för att kunna analysera arbetsmiljön. 

2. Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att kunna lösa uppgiften som tilldelats med hjälp av de 

kunskaper som erhållits under studietiden på Mälardalens högskola. Författarna ska bevisa att 

de äger kompetensen för att kunna utföra ett projektarbete ensam eller i en mindre grupp (max 

två personer). Även att få fram en produkt som både samarbetspartners och kunden känner sig 

nöjd med.  

Målet är att erhålla en fungerande modell som motsvarar kraven som har angivits av 

uppdragsgivaren. En färdig modell ska presenteras för uppdragsgivare, handledare och 

brandförsvaret 13:e, 14:e och 18:e juni.  

 

Syftet med basstationen är att den skall kunna driva FUMO 3 roboten, den skall erhålla alla 

moment som roboten skall kunna utföra. Den är även till för att användaren enkelt skall få 

information om roboten när den väl är ute på uppdrag. Författarnas uppdrag är att tillsammans 

med design och formgivning arbeta fram den mest lämpade basstationen. 
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3. Projektdirektiv 

3.1 Uppdraget 
Arbetet med FUMO

TM
3 ingår i ett examensarbete inom produktutvecklings programmet på 

Mälardalens högskola Innovation och produktdesign. Uppdragsgivare för projektet är 

företaget AB Realisator. Examensarbetet pågår under en 10 veckors period, projektstart var 

den 1 april 2013 och har sin sista presentationsdag den 18 juni 2013. Men en introduktion av 

FUMO
TM

3 arbetet gavs redan 21 mars 2013 för att få en bättre förståelse över projektet. 

Projektet är ett fortsatt arbete av FUMO
TM

2. (Studiehandledning_examensarbete_IDT) 

3.2 Produkten 
Examensarbetet ska resultera en modell som motsvarar de krav som angivits både av de 

tidigare förstudierna av FUMO
TM

2 och även de egna kraven som gruppen satt upp. Produkten 

som i detta fall är en basstation ska äga de funktioner som krävs för att styra roboten.   

3.3 Presentation 
Enligt studiehandledning för examensarbetet, handledaren och uppdragsgivaren ska arbetet 

resultera i en skriftligrapport, modell och muntligpresentation. Rapporten ska lämnas in senast 

v.22 för opponering. Första presentationen äger rum på Kungliga Tekniska Högskolan 13 juni 

2013 och andra presentationen äger rum på Mälardalens högskola 14 juni 2013, det kommer 

ytterligare en presentation för brandförsvaret 18 juni 2013.  

4. Problemformulering 
I dags läget styrs brandroboten från en PC dator med en inkopplad Xboxkontroll. Men för att 

denna styrenhet skall kunna brukas under de ibland hårda omständigheterna och miljöerna 

som användaren gör så är inte den lösningen optimal.  

4.1 Delproblem på den befintliga styrenheten 
o Vädret och temperaturen spelar en stor roll in i användandet utav PC dator och Xbox-

kontroll 

o Stora handskar som brandmännen använder sig utav kan medföra en viss klumpighet. 

o Batteritid för användning av PC är inte säkerställt. 

o Ej vattentåligt  

Det som författarna fick att arbeta på var att basstationen skulle erhålla skärm samt en 

styrkontroll. Som resulterade i bli problemet som skulle lösas. 

5. Projektavgränsningar 
I FUMO projektet är arbetet med basstationen en egen gren för sig. Dock behövs en god 

kontakt med andra projektmedlemmar som exempelvis HMI-gruppen som har hand om 

programvaran i roboten. För att arbetet med basstationen inte blir allt för komplex har 

gruppen valt att begränsa sig genom att fokusera på formgivningen och även 

användarvänligheten av basstationen. 
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6. Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt redovisas de olika teorier och verktyg som författarna ansett mest aktuella för 

detta projekt. 

6.1Planering 

För att få en bra start på sitt arbete behöver en planering läggas upp. Först och främst bör 

målet definieras, vilka målsättningar ska sättas och hur ska man gå till väga för att nå målet? 

Österlin, K (2010).  Detta projekt är förhållandevis stor, det är många grupper och personer 

som är inblandade, vilket gör det svårt att få en överblick över hela arbetet. Då är det bättre att 

planera varje etapp var för sig, men att ändå ha ett öga på viktiga deadlines.  

6.1.1 Ganttschema 

En viktig aspekt i ett projekt är så klart arbetstiden, det är den tid man får betalt för, debiterbar 

tid. Ett sätt att kunna hålla reda på beläggning och leveranstider är att rita upp ett så kallat 

Ganttschema, där man illustrerar upp projektet som ett band på en tidsaxel.   

6.1.2 Mötesprotokoll 

Eftersom arbetet med FUMO
TM

3 är ett stort projekt är det viktigt att man håller reda på 

arbetets gång. Det kan exempelvis hända att man vill gå tillbaka till en specifik del i projektet 

och vill hitta sitt svar så fort så möjligt. Då är det bra att skriva ner mötesprotokoller. I dessa 

dokument skriver sekreteraren ner vad som har genomförts under mötena även tid, datum och 

bestämmelser fastställts i dokumentet. 

6.2 Marknadsundersökning. 

Marknadsundersökning är en undersökning som främst riktar sig till att visa resultat på 

produkter, tjänster och företag ute på marknaden.  Att utföra en marknadsundersökning 

hjälper företag att få fram en marknadsplan. Vilka är konsumenterna? vad önskar dem? 

köpbeteende, köpbehov och missnöje.  
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6.3 Funktionsanalys 

För att kunna framställa en ny produkt måste man veta varför den ska finnas, vad huvudsyftet 

är med produkten (huvudfunktion) och hur man går till väga för att uppnå huvudfunktionen. 

När man arbetar med funktionsanalysen är det viktigt att använda sig av uttryck som inte 

begränsar gruppens tänkande. Vid beskrivning av en funktion används ett verb och ett 

substantiv, ett exempel är ”medge skydd”.  

När en funktionsanalys tillämpas, kan funktionerna delas in i tre olika kategorier, 

huvudfunktion, delfunktion och stödfunktion. Som tidigare har nämnts ovan är 

huvudfunktionen anledningen till varför produkten finns. Delfunktionen är till för att kunna 

uppnå huvudfunktionen, om en penna exempelvis har huvudfunktionen ” avsätta märke”, bör 

en delfunktion vara avsedd för att kunna greppa pennan, eftersom att huvudfunktionen inte 

kan nås om man inte kan greppa pennan. En stödfunktion är precis som namnet säger, den är 

till för att ge stöd åt överordnad funktion, men behöver inte vara nödvändig. Till stödfunktion 

kan man även räkna med normer och även önskemål som man vill att produkten ska äga. 

Funktionerna kan redovisas och illustreras med en trädstruktur, detta träd kallas funktionsträd. 

Där samlas alla funktioner som grenar ut sig från huvudfunktionen till del- och 

stödfunktioner. 

 

 

Figur 1: Exempel på funktionsträd 

Huvudfuntion 

Delfunktion A Delfunktion B Stödfunktion 
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6.4 Kravspecifikation 

Vid analysfasen undersöks förutsättningarna och målsättningar för den planerade produkten, 

man definierar kraven för att i senare skede kunna uppnå dem. Frågor framställs för att lätt 

kunna identifiera kraven, hur ser kundbehoven ut och bör man differentiera sig från 

konkurrenterna när det gäller funktioner, formspråk och ergonomi? Vad för 

tillverkningsmetod ska tillämpas och vad för material ska man använda? Vid identifiering av 

de olika kraven går man också genom produktens livscykel, som tillvekning, konstruktion, 

marknadsföring, användning, återvinning med mera. Allt detta kan då resultera till en design 

kravspecifikation, den kan användas som mål för designarbetet och som facit för utvärdering. 

En design kravspecifikation innehåller riktlinjer och kvalitetskontroll.  
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6.5 Kreativitetsprocessen 

6.5.1 Kreativitet 

Detta kapitel ägnas åt att hitta nya lösningar till problemet, nya idéer. Det finns olika metoder 

för kreativt skapande, bästa resultat fås när man vet på ett ungefär vart man vill gå. Dock 

krävs det försiktighet i början av kreativitetsprocessen så vissa idéer inte hämmar, det får 

heller inte vara allt för luddigt så att det inte leder till något. Nedan förklaras några av de 

metoder som kan komma till användning under ett arbete som denna. En del metoder är till 

för att genomarbetas i grupp och andra är bättre anpassad för individuellt arbete. 

6.5.2 Brainstorming 

Brainstorming är en välkänd metod som fungerar bäst i en grupp på mellan tre till sex 

personer. Innan brainstormingen börjar är det viktigt att alla medlemmar känner till reglerna: 

 Kritik och bedömning under brainstormingen är förbjudet (inklusive självkritik). 

 Stort antal idéer eftersträvas. 

 Galna idéer är välkomna, idéer utanför det vanliga. 

 Kombinera och komplettera framkomna idéer. 

Idéerna som skapas under mötet bör antecknas eller skissas ner för att senare kunna bearbetas 

vidare. Under hela mötet är det viktigt att stämningen är avspänd och positivt. Alla måste 

komma till tals för att förklara sina idéer och en bra förutsättning är om medlemmarna har 

olika intressen och kunskaper. Kom även ihåg att inte tappa tålamodet, de bästa idéerna 

brukar komma på slutet, (Österlin. K 2010) 

6.5.3 Brainwriting 

Denna metod är för individuellt arbete. Varje gruppmedlem sitter för sig själva och 

dokumenterar sina idéer och lösningar på problemet. Det som är bra med denna metod är att 

man undviker att alla idéer hamnar på samma spår. Alternativt är att alla medlemmar lämnar 

över sin dokumentation till nästa så att man vidareutvecklar varandras idéer.  

6.5.4 Affordance 

Affordance är ett begrepp som först introducerades av James J Gibson på 60-talet. Ordet är 

ursprungligen från det engelska ordet ”Afford” som betyder ha råd, men även skänka och 

erbjud, (Lekryd, H 2012. KPP104 föreläsning VT13) 

Affordance är begreppet om hur en produkt kommunicerar med användaren. Vad säger dess 

utformning? Vad är produkten till för? Det kan exempelvis handla om igenkänning, liknande 

egenskaper, föregångare, andra erfarenheter osv. 
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6.6 Konceptgenerering  

6.6.1 Pughs matris 

Pughsmatris är en metod för att på ett så objektivt och systematiskt sätt som möjligt välja ut 

det mest lämpade konceptet. Denna metod används främst vid design- och 

konstruktionsproblem.  

För att kunna arbeta fram en Pughsmatris krävs det att man kommit fram till ett flertal 

alternativa koncept. Ska det gå korrekt till skall sedan en samlingsgrupp med erfarenheter och 

kunskaper om området välja ut kriterier som ska användas för att värdera 

lösningsalternativens lämplighet och bestämma hur viktig var och ett av kriterierna är. 

Därefter poängsätts varje möjlig lösning utifrån hur den uppfyller kriterierna. Man kan sedan 

se vilket koncept som fått högst totalpoäng. 

En Pughsmatris bygger på att man formulerar kriterierna som egenskaper och krav som skall 

uppfyllas. Man brukar vikta kraven och egenskaper i hur pass viktiga dem är genom att sätta 

siffran 1-5, där 5 är viktigast. Sedan placeras man koncepten och sätter dem emot varje krav 

och egenskap. Man kan även använda sig utav en referens som brukar i första hand vara en 

befintlig produkt som värderas till 0. Alternativt använder man sig av ett utav koncepten som 

referenspunkt.  Koncepten viktas med 1,0 och -1. Där 1 är bättre än referensen, 0 likvärdig 

och -1 sämre än referensen.  Summan beräknas och därefter kan man se vilket koncept som är 

bättre, sämre eller lika bra som det man satte som referens. 

6.6.1 QFD 

QFD eller Quality Function Deployment som är det fullständiga namnet till detta verktyg 

inom produktutvecklingsprocessen. Detta verktyg används för att ta fram det slutliga 

konceptet.  För att en QFD skall kunna utföras måste en kravspecifikation ha utförts då man 

gör om kraven till produktegenskaper för att sedan mäta vilka eller vilket koncept som 

uppfyller kraven bäst.  

För att kunna arbeta fram en QFD bör alltså kundkrav och egenskaperna för produktidéerna 

vara klara. Man kan även ställa upp en redan befintlig produkt i jämförelse med de koncept 

som framtagits.  

När man börjar arbeta igenom en QFD börjar man värdera kraven som konverteras i 

kundönskemål. Dessa viktas i en skala från 1-5. Därefter viktar man marknadskraven mot 

funktionerna och sätter ett värde på 1,3 och 9. Därefter betygsätter man koncepten mot kraven 

och funktionerna i siffror mellan 1-5.  Det är viktigt att pointera att man skall vara vid 

bedömningen så objektiv som möjligt. 
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6.7 FMEA 

FMEA, eller Failure Modes and Effects Analysis är en systematisk metod för att identifiera 

möjliga fel och risker i en konstruktion eller med en produkt eller process. Analysen går ut på 

att man går genom produkten eller tillverkningssystemet på ett systematiskt sätt för att finna 

eventuella fel som man kan stöta på. Därefter undersöks felsätten för att hitta orsakerna och 

konsekvenserna till de olika felen. Detta är för att man redan före produktionen kan förbättra 

produktens brister som hittas.  

En FMEA resulterar i ett dokument där felen och briserna summeras. Samt en kort 

sammanfattning på olika åtgärder på felorsakerna. En väl genomförd FMEA-analys kan leda 

till goda förutsättningar att lyckas med det fortsatta arbetet i produktutvecklingsprocessen.   

I utförande utav FMEA kan man medhjälp utav siffrorna se sannolikheten för olika felorsaker 

som kan uppkomma. Man ställer funktion/komponent mot tre olika rubriker och man gör 

sedan en bedömning mellan ett och tio. De tre rubrikerna lyder, felintensitet, allvarlighetsgrad 

och upptäcktssannolikhet. Komponenter som bedöms med en siffra i vardera 

bedömningskategorin multipliceras tillsammans för en slutsiffra för att se hur hög/låg 

sannolikhet det slutligen blir. (Mälardalens högskola, zoomin: föreläsning 4 FMEA) 
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6.8 PIPS  

PIPS, eller Phase of Integrated Problem Solving som är det fullständiga namnet till detta 

verktyg. 

Då ett projekt innehåller olika delmoment kan det vara nyttigt för arbetsgruppen att gå tillbaka 

och se över varje delmoment för utvärdering samt att ta lärdom utav misstag till kommande 

projekt.  

Detta verktyg består utav ett färdigt frågeformulär som gruppen besvarar och diskuterar med 

varandra. Här tas allt som är rörande projektet upp, så som fördelar, nackdelar, viktiga 

argument samt samarbetet i gruppen. De olika faserna i formuläret poängsätts mellan 1-5. Där 

1 är sämst betyg och 5 högst. 

 

En god fördel är att arbetsgruppen utför en PIPS under projektets gång för att kunna åtgärda 

eventuella konflikter eller redigera påkomna svagheter i projektet i ett tidigt stadie. Men också 

utföra en PIPS i projektets avslut för att utvärdera helheten utav projektet.  

6.9 CAD 
CAD, eller Computer Aided design. Är ett datorprogram som används för att framställa 

modeller eller liknande för att se produkten i alla dess perspektiv samt få en realistisk bild på 

alla dess dimensioner. Ett smidigt program som även ger fördelarna att snabbt kunna göra 

ändringar i ritningar. Man har även möjligheten att utvärdera formgivning mot regelverk.  

6.10 Prototypframtagning 

Under denna arbetsmetod arbetar man fram en s.k. prototyp, eller modell som hjälper till att få 

ett verklighetstroget perspektiv på modellen. Under detta stadie kan man även enkelt gå 

tillbaka och göra ändringar innan produkton om något skulle visa sig gått fel.  

Men för projektets del så är detta stadie där arbetsgruppen kommer arbeta fram en modell som 

sedan skall redovisas och demonstreras under redovisningsdagen.  

6.11 Gruppkontrakt 
Det huvudsakliga syftet med att upprätta ett gruppkontrakt är att alla i gruppen ska vara 

överrens om samtliga mål och arbetssätt för att kunna utföra arbetet. Vid utformandet utav 

gruppkontraktet är det viktigt att alla i gruppen deltar aktivt och att alla visar hänsyn till alla 

synpunkter och önskemål som uppkommer.  
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7. Tillämpad lösnings metodik  

 

7.1Flödesschema 

 

Figur 2: Flödesschemat  

Planering 

•Tidsplan/ Ganttschema 

•Mötesprotokoll 

•Handledning 

•Gruppkontrakt 

Problemformulering 

•Förundersökning  

•Marknadsundersökning 

•Kravspecifikation 

•Funktionsanalys 

Idégenerering 

•Brainstorming 

•Brainwriting 

Konceptval 

•Konceptgenerering 

•Pugh's matris 

•QFD 

Bearbetning av 
vald koncept 

•FMEA 

•Val av komponenter 

Presentation 

•CAD 

•Modell 
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Tidsplan 
v.12 v.13 v.14 v.15 v.16 v.17 v.18 v.19 v.20 v.21 v.22 v.23 v.24 v.25

Aktivitet Start Klart

Presentation av FUMO 3 för brandförsvaret

Presentation av FUMO 3 för KTH

Presentation av FUMO 3 på MDH

Basstation förslagsarbete

Basstation slutförslag

Basstation modell

Ragnar möte

Arbetsplanering

Start

Förundersökning

Brainstorming/idégenerering

Konceptval: PU-verktyg

Inköp av material

Modellarbet

Finputsning av verktyg och rapport

Rapportskrivning

Planerad arbetsgång

Utfall

7.2 Planering 

För att få en bra övervakning av vad som bör göras under arbetets gång och få en bra tillsyn 

över de olika deadlines som finns i projektet tillämpades ett Ganttschema.  

På Y-axeln har de olika deadlines och arbetsuppgifter staplats, på X-axeln finns tidslinjen som 

uppdelats veckovis.  

7.2.1 Ganttschema 

 
Figur 3: Ganttschema  
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7.3 Marknadsundersökning 

Vid projektets start började arbetsgruppen med att göra marknadsundersökningar. Då 

målgruppen redan var känd gjordes inget arbeta med att ta fram målgruppen. Arbetsgruppen 

började istället titta på olika befintliga produkter som redan fanns på marknaden. Finns det 

produkter som gruppen kan ta del utav eller ska gruppen arbeta fram produkter från scratch? 

Till en början kollade arbetsgruppen på skärmar och kontroller till basstationen.   

 

7.3.1 Skärmar 

Panel PC G2 15’’ 

8GB RAM 

120 GB SSD Industriell hårddisk 

Bluetooth 

Font tät enligt IP64 

WLAN b,g,N / LAN Gigabit 

USB 3.0 och RS-422/485 

 

 

Panel PC 15’’ med Intel Atom CPU – energisnål  

2GB RAM 

160 GB hårddisk 

Bluetooth  

Front tät enligt IP64 

WLAN 54 Mbit / LAN 10/100 Mbit 

Intel Atom 230 CPU 

15’’ TFT LCD med resistiv touchscreen 

 

 

8GB RAM 

Intel Core i7 620M 

120 GB SSD industriell hårddisk  

Bluetooth 

Front tät enligt IP64 

WLAN b, g, N / LAN Gigabit 

RS-232 /442/485 COM Port 

15’’ TFT LCD med resistiv touchscreen 

 

  

 

 

Figur 4: Panel PC G2 15’’ 

Figur 5: Intel Atom CPU 

Figur 6: Intel Core i7 620M 
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Samsung Lapfit Touch.  

21’’ datorbildsskärm med touchfunktion.  

1920x1080 pixlar med fem millisekunder bildrespons 

Betraktningsvinkel på 170/160 grader. 

Inbyggd högtalare. ( 2x3W ) 

Drivs med USB-kabel 

HDMI uttag.  

 

 

WinPad Ultra 12.1’’ IP54 Ruggedized Fanless Tablet 

CPU: Core i7 2610UE 1.5GHz 

4GB RAM 

64GB SSD 

WiFi + GPS + 3G 

 

 

 

 

De ovanstående skärmarna uppfyller HMI-gruppens krav när det kommer till att kunna 

hantera robotens mjukvara. Arbetsgruppen skulle rekommendera att använda sig utav en 

panel pc då det är lättare att hantera och placera den i en väskas övre del än vad en hel bärbar 

dator är. De allra flesta skärmarna ligger på drygt 15’’ då det är önskvärt att ha en så stor 

bildskärm som möjligt för att användaren ska få en stor och tydlig bild. I det här 

sammanhanget har skärmstorleken en stor betydelse.  

  

Figur 7: Samsung Lapfit Touch 

Figur 8: WinPad Ultra 12.1’’ 
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7.3.2 Styrenheter 

Razer Edge 

1.9 GHz 

Core i7 (3.0Ghz with Turbo boost) 

10.1 ‘’  

4-8 GB RAM 

40Wh  

Bluetooth  

Windows 8 64-bit OP 

Denna spelkonsoll vart arbetsgruppen tipsade om utav HMI gruppen. 

Att modifiera mjukvaran skulle inte vara några problem. Dock anser arbetsgruppen att denna 

konsol får precis som Xbox-kontrollen ett lekande intryck.  

 

 

 

ME 670 Portabel Joystick. 

CNC Joystick och tangentbord. 

Ingen mer information funnen om produkten men  

Detta var en styrenhet som HMI gruppen vart nyfikna 

att använda. 

 

 

 

3 axes joystick for P/T/Z control 

12 pushbutton switches  

USB 1.1 HID compliant “game controller”  

Easy to use and operate  

 

 

BROKK -  styrenhet 

Detta är en styrenhet inom industrin. Det finns ingen funnen 

teknisk data till denna enhet men detta är något som är robust 

med två enkla joysticks till spakar och sedan ett få antal 

knappar och en on/off- knapp. Det är en lättanvändlig 

styrenhet som arbetsgruppen anser är ett bra alternativ och 

som ger roboten ett mer industriellt intryck.  

Figur 9: Razer Edge 

Figur 10: ME 670 Portabel Joystick 

Figur 11: IPD Ultima USB Desktop Controller 
 

Figur 12:  BROKK -  styrenhet 

http://www.apem.se/IPD-Ultima-USB-Desktop-Controller-v6-d-222.html
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Arbetsgruppen kunde dra slutsatser tillsammans med samarbete med programvaraansvariga 

(HMI-gruppen) Jani och Mikael att datorn behöver en hög standard, med hög processor och 

högt RAM-minne.  Och kontrollen skall kunna behärska två joysticks som är 4-axlade samt 

sju återstående knappar. Det är även önskvärt att styrenheten skall kunna programmeras under 

programmet JAVA.  

 

Längre än så kom gruppen inte i marknadsundersökningen då uppgifter om att lämna det 

tekniska åt sidan uppkom och istället skulle gruppen endast fokusera på basstationen. Själklart 

kommer det fortsatta arbetet ta hänsyn till en styrenhet och en skärm men specifikt vilka de 

kommer att bli är utom arbetsgruppens gränser. Då gruppen ändå inte bär på den sorts 

kunskap återlämnas det valet till programmerings avdelningen.  

 

Då arbetet gick vidare valde gruppen istället att kika på olika slags väskor som lämpar sig bäst 

till användning utav basstationen. Arbetsgruppen söker en väska 

som ger ett robust uttryck och är vattentålig, stöttålig och helt 

enkelt klarar av tuffa miljöer.  

7.3.3 Väskor 

 

Denna gula väska är en Tysk design och ger en garanterad 

prestanda i de mest krävande och extrema miljöer. 

Den skall kunna klara av temperaturskillnader mellan -40 grader 

till +80 grader. 

Den är 100 % vattentät, dammtät och lufttät.   

En väska som anser sig passa perfekt inför den tuffa miljön som 

väskan skulle kunna utsättas för. 

 

 

Voltaic Generator Solcellsladdare 2.0 är namnet på en 

solcellsladdare kraftfull nog att försörja ett mobilt kontor.  

Bärbara datorer, smartphones, surfplattor och fotokameror.  

Generatorn kan driva en energisnål laptop i över 45 minuter.  

Generatorn kan laddas på 3 olika sätt.  

1. Via solpanelen 2. Via 220-Volts vägguttag 3.Via 12-

Voltsuttag (sladd/adapter köpes separat). 

Detta är en väska som skulle kunna bli effektiv då batteritiden 

kan bli ett kommande problem under användningen. Om man 

hade detta bärbara batteri tillgängligt skulle man kunna ansluta 

datorn snabbt och enkelt för att kunna fortsätta användas. 

Solpanelen är även löstagbar då det skulle kunna användas till 

basstationens egen väska om det inte skulle vara tänkbart att använda sig utav just denna 

väska.

Figur 13: BWCases 

Figur 14: Voltaic Generator Solcellsladdare 2.0 
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Men då arbetsgruppen under marknadsundersökningens gång fått fler önskemål från 

uppdragsgivaren om att lägga mer fokus på plats för batteri samt sändare till basstationen så 

lades arbetet ner om vilken skärm samt styrenhet som basstationen skall använda sig utav.  

Men då basstationen inte kan formas utan dimensioner har arbetsgruppen arbetat mot att 

basstationen skall kunna använda sig utav en skärm med max storleken 15’’ samt få plats med 

en styrenhet som är en Xbox kontroll eller en styrenhet som liknar BROKK enheten. Som 

även är ett önskemål och en rekommendation från arbetsgruppen att använda sig utav för att 

få ett bättre sammanhang till FUMO
TM

3 som är en industriell robot och inte en leksak. 

Väskorna som tidigare nämnts är båda enligt arbetsgruppen något man skulle kunna arbeta 

vidare på och eventuellt arbeta fram en kombination utav dessa. Om man inte arbetar fram ett 

bättre alternativ till att bibehålla batteritiden.   
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7.4 Kravspecifikation 

 

För att få fram produktkraven för basstationen har gruppen studerat den tidigare rapporten av 

FUMO
TM

, FUMO
TM

2 skriven av Team Phoenix. Produktkraven är även baserade på 

intervjuerna med Tobias Erdsjö (brandingenjör vid Eskilstunas räddningstjänst) och de möten 

med samtliga FUMOs projektmedlemmar, speciellt med HMI-gruppen som har varit till stor 

hjälp. 

Som tidigare nämnts i avgränsningsavsnittet så är detta arbete inriktad på formgivning, därför 

är just dessa krav nedan utsedda för att eftersträva inriktningen. 

7.4.1 Intervju-Brandingenjör 

 

Eftersom produkten ska främst användas av brandmän beslöt sig gruppen att kontakta 

Eskilstunas brandförsvar. Ett par intervjuer med brandingenjören Tobias Erdsjö genomfördes. 

Första mötet med Tobias ägde rum 2013-04-11. Av intervjun framgick att under en 

utryckning är det mycket viktigt att ta vara på tiden, arbetets som utförs bör vara så effektivt 

som möjligt utan att riskera större skada. De verktyg som brandmännen använder sig av bör 

vara lätthanterliga för att de så fort så möjligt kan komma till användning när det krävs. Men 

de bör även vara stryktåliga med tanke på den miljön som dessa verktyg kommer att befinna 

sig i. 

Tobias fann även att verktyg, i detta fall en basstation, ska vara simpel. Det ska inte krävas 

någon större utbildning för att kunna lära sig styra roboten. Han ansåg att den nuvarande 

lösningen av styrenhet (laptop och Xbox-kontroll) var relativt bra, dock fann han kontrollen 

allt för liten. Önskning om mer robusthet yttrades. 

Gruppens mål med intervjun var att få en större inblick över hur slutanvändaren skulle vilja 

hantera produkten. Slutsatsen av mötet med Tobias var att man vill ha en slutprodukt som är: 

 Användarvänlig, lätt att förstå hur den ska hanteras och bör inte kräva någon större 

utbildning för att kunna användas. 

 Effektiv, eftersom tiden är ett stort avgörande.  

 Robust. Exempelvis kontrollen får inte inneha för små knappar. 

 Hållbar, på grund av den tuffa miljön som brandmän oftast befinner sig under en 

utryckning. 
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7.4.2 HMI-gruppen 

I början av projektet fick gruppen till uppgift att välja ut en skärm och en styr kontroll till 

basstationen. Men på grund av gruppens bristande kunskaper inom exempelvis 

programmering och de olika specifikationerna inom styrenheter kontaktades HMI-gruppen 

bestående av Mikael Hörlén och Jani Morko. Deras arbete inom FUMO- projektet är att 

förbättra användbarheten av en avlägsen brandbekämpning robot, med en inriktning till 

sensorer och användargränssnitt.   

De gav några tips på vad för produktspecifikationer som bör finnas med i denna styrenhet. 

Skärm 

 i7  

 8gb ddr3  

 gt 640 grafik  

 256SSD 

Kontroll 

 

  1 joystick för att styra pan tilt kameran 

  1 joystick/Dpad för att styra flipparna upp och ner. 

  en massa andra knappar för speciella funktioner 

7.4.3 Produktkrav & önskemål 

 

Efter vad som framgick under intervjun med Tobias och de tips gruppen fått från Jani och 

Mikael har en produktkrav lista skapats. 

 Basstationen ska fungera som ett kommunikationsmedel mellan roboten och 

brandmännen. 

 Ska underlätta styrning av brandroboten under krissituationer.  

 Produkten ska vara hållbar för att passa in i den hårda miljön som brandmännen ofta 

befinner sig i. 

 Basstationen ska omfatta en dataskärm och en handkontroll som integrerar väl med 

roboten. 

 Får ej äga allför stor vikt då produkten ska vara bärbar. 

 Produkten ska vara smidig och effektiv att ta fram och starta för att kunna så snabbt så 

möjligt sätta igång brandrobotens aktiviteter. 

 Handkontrollens styrenheter ska vara anpassad för brandmän, (inte för små detaljer då 

brandmän oftast har större händer). 

 Handkontrollen ska vara löstagbar. 

 IP 56-klassade komponenter? 

 Transportabel 

 Ergonomisk 
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7.5 Funktionsanalys  

Med hjälp av den informationen från första mötet med AB Realisator och de övriga FUMO
-

grupperna utformades ett funktionsträd för att få en bättre överblick av basstationens olika 

funktioner.  

7.5.1 Funktionsträd 1 

 

Figur 15: Överblick av alla funktioner. 

Att styra en robot 
(FUMO 3) 

Innehålla 
styrkontroll 

4-axlad Joysticks 

Funktionsknappar  
(ex. reglering av 

kamera) 

 Innehålla en dator 

Skärm 

Programvara 

Innehålla 
trådlöskomunikation 

WIFI/WLAN 

Tillföra energi 

 Uppladdningsbart 
Batteri 

Medge hållbarhet 

Skydda inne 

Bärbar 
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7.5.2 Funktionsträd 2 

Efter andra mötet med AB Realisator krävdes en uppdatering av funktionsträdet. Projektets 

uppdragsgivare ansåg att ansvaret om skärm- och styrkontrollval låg hos HMI-gruppen. 

Eftersom de erhåller största kunskapen om just det ämnet. Därför lades den största fokusen på 

förvaring av styrenheten och användarvänligheten. 

 

Huvudfunktion – Att bära styrsystem blev huvudfunktionen för produkten, eftersom basstationen 

ska innehålla en skärm och en kontroll är det viktig att dessa har sin plats i stationen. 

Delfunktion  

A- Medge förvaring för skärm, styrkontroll samt batteri 

B- Medge skydd pga. Ömtåligt innehåll 

C- Bärbar, för att kunna utföra arbetet så effektivt. Ska även var ergonomisk för att kunna vara 

användarvänlig.  

 

Bära styrsystem 

Medge förvaring 

Skärm & Styrkontroll 

Batteri & 
Trådlöskommunikation 

 Medge skydd 

Vattentät, IP standard  

Materialval 
(Hållbarhet) 

Bärbar 

Ergonomisk 

Begränsad vikt 
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7.6 Konceptgenerering 

 

Det finns många olika slags sätt att styra olika maskiner, leksaker eller robotar. Antalet 

knappar och dess funktioner kan variera enormt.  Trots dess olika utseenden oavsett om det är 

till en leksak eller en stor grävmaskin har styrenheterna fortfarande samma syfte. Vilket är att 

kunna föra objektet i önskad riktning.  

Till en början så lades mycket tid ner på att kolla efter olika slags styrenheter samt lämpliga 

skärmar till basstationen. En bra kontakt hölls med Mika och Jani som tillhör 

programmeringsdelen i detta projekt för att få information om vilka produkter som passar med 

deras programvara.  Därifrån tilldelades krav som man kan finna i kravspecifikationen.  

En research fortsatte på vad för produkter man kan finna på marknaden idag och frågan är då 

om det är något som man skulle kunna använda sig utav? Eller ska man skapa en egen 

styrenhet specialanpassad till FUMO
TM

3?. 

Om en ny kontroll skulle framställas tilldelades en kontakt till en man som kunde hjälpa oss. 

Tyvärr fanns inte tillräckligt med tid för att hinna framställa en ny produkt till redovisning så 

det fick gallras bort i detta projekt. Men det är inte helt omöjligt att i ett fortsatt arbete arbeta 

fram en egen styrenhet till roboten.  

Då man redan från början insåg att om man ska ha en portabel basstation krävs det någon 

form utav väska. Så en research gjordes även på olika slags väskor.  Men då uppsöktes endast 

information om vad för slags väskor det fanns på marknaden.  

7.6.1 Idégenerering. 

Brainstorming. 

Eftersom att inget liknande fanns på marknaden så återstod det endast att börja från scratch.  

Brainstorming är inte ett nytt moment utan något som tillämpats mer eller mindre under alla 

tidigare kurser när det kommer till Industridesign eller Produktutveckling. 

Det arbetades fram ett stort urval med olika slags koncept.  Vid framtagande utav detta urval 

av koncept togs ingen hänsyn till något särskilt mer än att basstationen skall innehålla en 

skärm och en styrenhet.  Nedan finner man de olika koncepten och dess beskrivning. 
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Babyhållare: 

Är ett koncept där det är valt att bära basstationen tätt intill sig för en närmare kontakt med 

robotenheten. Man bär den på magen då det är tanken att man fäller upp väskan där skärmen 

är ansluten i väskans topp och den övriga utrustningen som den trådlösa kommunikationen, 

batteri och styrenhet skall vara i den nedre delen.  

 

Figur 16: En bärbar  

Fällbart bord: 

Denna idé är tänkt att basstationen skall vara ansluten till ett utav fordonen som används vid 

utryckning. Då finns även här basstationen samlad i en väska men arbetsytan blir inne i 

fordonet på utav de uppfällbara borden som finns i baksätet. 

Väskhängare: 

Bygger på idén om att man har en s.k. väska som är anpassad att hänga på framsätet så att 

dem som sitter i baksätet kan enkelt öppna upp väskan och sedan använda sig utav 

basstationen.  

 

Figur 17: Stolsborden 
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Basstation på räddningscentralen: 

Ett annat alternativ är att ha basstationen på räddningscentralen.  

Ett litet frågetäcken är bara om den trådlösa kommunikationen skulle räcka?  

Magisk Lucka: 

Denna idé bygger på att använda sig utav de utrymmen som en brandbil redan har och 

omvandlar ett sådant utrymme till en basstation. Det finns nämligen gott om luckor på en 

brandbil som även är i höjd med att man skall kunna arbeta stående på ett okej sätt. 

Bagaget på personbil: 

Vid ett utryck så följer med säkerhet en personbil med och är på plats. Tanken är då att 

använda det utrymmet på personbilen och göra det till basstationen. Om inte annat kunna sätta 

upp väskan mot någon yta och samtidigt få skydd utav bakluckan mot regn och sol.  

 

Stativ: 

Denna tanke var att lådan skulle sitta kopplat med ett stativ som håller lådan och arbetsytan 

uppe. Det ger användaren möjlighet att kunna ställa upp basstationen vid önskad plats.  

Framsätet på brandbilen: 

Är ett koncept som innebär att man har styrenheterna dvs. joysticks på vardera armstöd och en 

skärm som är ansluten till instrumentbrädan så att man enkelt kan använda sig utav 

basstationen så fort fordonet kommer på plats. En fördel med att ha basstationen kopplad till 

brandbilen är att det alltid finns laddningsmöjligheter för batterier och styrenheter.  

Styrning av glasögon: 

Ett förslag som är lite science-fiction inspirerat. Tanke är att med hjälp utav hög teknologi 

sätta på sig ett par glasögon som du styr roboten med hjälp av att röra huvudet åt önskad 

riktning. Som komplement till vissa funktioner som roboten skall ha tillkommer någon form 

av styrenhet.   

Taklucka: 

Detta koncept är också tanken att basstationen skall vara ansluten till brandbilen. I detta fall är 

det en lucka i baksätet som sitter i taket som man öppnar upp och ner kommer basstationen. 

7.6.2 Presentation Räddningstjänsten. 

Då gruppen haft tillgång till kontakter på räddningstjänsten i Eskilstuna startades ett 

samarbete med brandingenjören Tobias Erdsjö. Gruppen beslöt att använda honom som en 

kärna i detta projekt.  

Dessa idéer presenterades i hopp om feedback, kritik och synpunkter.  Tobias visade ett stort 

engagemang och kom med många nyttiga synpunkter. En viktig synpunkt är att när 

brandmännen väl är på plats befinner dig sig aldrig inne i brandbilarna. Om basstationen 

skulle vara ansluten till något utav fordonen och något utav fordonet skulle gå sönder så är 

hela konceptet uteslutet.  

En annan synpunkt Tobias Erdsjö hade var att idén om att basstationen skulle vara en fast 
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punkt på stationen. Det skulle vara intressant och möjligen det bästa men när argument om 

stationen kanske inte får in en helhets bild utav det drabbade området vore det kanske mer 

önskvärt att basstationen ändå är på plats i det drabbade området. Men att även stationen kan 

få ta del utav det roboten visar och då kan dem sända och skicka ut information till de 

arbetande på plats. Det vill säga att man använder räddningscentralen som ett interface istället 

för att enbart ha den på stationen.  

7.6.3 Första gallringen. 

Efter besöket hos Tobias Erdsjö kunde arbetsgruppen redan utesluta vissa koncept då det 

tillkommit argument som pekar emot vissa utav dem.  Det är bl.a. de koncept som hade 

basstationen ansluten direkt till fordonet. Eftersom ett starkt argument om att om ett fordon 

skulle gå sönder så bör inte då basstationen vara ansluten då användandet blir begränsat.   

Efter första gallringen gick koncepten ner från elva till fem. De fem som återstod är, 

Babyhållaren, Stativ, Magisk Lucka och Basstationen på räddningstjänsten.   

7.6.4 Andra gallringen. 

Arbetsgruppen valde att arbeta vidare med de koncept som återstod. Då det framgått klart och 

tydligt att det kommer att resultera i en slags väska som skall innehålla alla tillbehör till 

basstationen valde arbetsgruppen även att arbeta fram väskkoncept i dess utseende. Det 

resulterade i fyra starka koncept som döptes till Magväskan, Lådan, Lösa delar och 

Blockstödet. Magväskan är en utveckling på Babyhållaren. Lådan och Blockstödet är väskor 

som ser mer eller mindre likadana ut invändigt men Blockstödet uppfyller en större arbetsyta 

då man öppnar upp den väskan som en fisklåda och får en större bredd mellan armarna. För 

utförligare beskrivning av de tre koncepten se nedan 
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Lådan: 

Detta koncept fungerar som så att skärmen sitter fast på överdelen till väskan och 

instrumentbrädan finns i neder delen.  Ena halvan hänvisar till knappar till FUMO 3s olika 

funktioner samt en on/off knapp. I den andra halvan finner man de två fyraxlade joystick. Se 

figur 18. 

 

 

Figur 18: Lådan 

Lösa delar: 

Detta koncept innebar att skärmen och styrenheten samt batteri etc. inte är fastmonterat i 

väskan. Dem är menade att placeras i väskan men det finns ändå möjlighet att fästa och ta loss 

dem därifrån.  

 
Figur 19: Lösa delar 
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Magväskan: 

Är en utveckling till Babyhållaren. Det som skiljer väskan ifrån Lådan är att skärmen skall 

kunna vinklas i mer än bara 0°-90° utan det ska finnas en rörlighet som ger användaren 

möjlighet att få en så bra synvinkel på skärmen som möjligt. Innehållet är ungefär det samma 

förutom att upplägget i väskan innehåller flera olika lager som dels för vinkling av skärm och 

skydd mellan skärm och styrenhet.  

 
Figur 20: Magväska 
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Blockstödet: 

Är lika så en väska med samma innehåll som Lådan men som tidigare nämnt så ska denna 

väska ge en bättre arbetsyta liknande ifrån en grävmaskin där man har styrenheterna var sida 

om sig.  

Anledningen till arbetsytan är att med hjälp av dessa blockstöd som ger ett stöd åt lådan när 

den viks ut åt vardera sidan så får man ut styrenheterna som är joysticks på vardera sidan 

därav den bredare arbetsytan. 

 

Figur 21: Blockstöd 

7.6.5 Intervju med Tobias Erdsjö 

 

Ytterligare ett möte med Tobias Erdsjö anordnades och ägde rum 2013-04-19 Mötet var till 

för att presentera samtliga idéer som gruppen hade kommit fram till. Responsen var positivt, 

främst på den idén då hela styrenheten skulle vara bärbart. Idén om att styrenheten skulle 

stationeras på brandstationen fick även den positiv respons.  

Under mötet fick gruppen även möjligheten att undersöka brandbilarna, hur de såg ut inuti, 

vart det fanns utrymme och var det fanns möjligheter till att kunna förvara en basstation. 

  



AB Realisator FUMOTM3  2013-06-02 
 

37 
Ragnar Tengstrand Mälardalens Högskola 

7.6.6 Bilder från räddningstjänsten.  

 

Denna bild illustrerar utrymmet inne i en utav 

räddningstjänstens personbilar. Som kan ses på 

bilden så finns det ett bord till höger om förarsätet. 

En idé skulle kunna vara att placera basstationen 

på det bordet så man enkelt kan använda den. 

Nackdelar med denna position är att 

kommunikationen ut till de övriga brandmännen 

kan brista då arbetsplatsen blir väldigt isolerad. 

Samt att den trådlösa kommunikationen kan 

behöva ett närmare avstånd än vad man kan 

placera fordonen.  Väskan som man ser på bordet 

är brandmännens GPS men det skulle kunna vara 

så här det skulle se ut om det istället var basstationen. 

 

Detta är bild på baksätet på den tidigare nämnda 

personbilen. På bilden är det väldigt mycket prylar 

som tar plats men om önskemål finns om att ha 

basstationen placerad här inne så kan man placera 

den på den gråa bänken som är placerad till vänster 

i bakluckan. Då har man ett skydd utav bakluckan 

mot regn, sol och annat som kan störa bild och 

eventuellt ta skada på basstationen. Fördelen med 

att ha den här är att här arbetar man utifrån och kan 

få en lättare kommunikation med de övriga. Dock 

kan fortfarande samma problem återstå här med den 

trådlösa kommunikationen. Om sträckvidden är för 

kort så kommer basstationen tappa kontakten med roboten.  

 

Denna bild illustrerar en utav Luckorna på brandbilen. 

Då ett utav gruppens förslag var att ha basstationen 

placerad i en utav luckorna önskade gruppen att få se 

det utrymmet. Höjdmässigt var denna lucka väl 

placerad då man kan stå raklång för att använda ytan.  

Att basstationen skall förvaras här vore inte helt 

omöjligt. Då måste den dock vara bärbar så den kan 

fraktas mellan olika brandbilar för är det en fast punkt 

finns det risk att brandbilen går sönder och då står 

man utan basstation.  

Figur 22: Räddningstjänstens personbilar, förarsäte. 

Figur 23: Bagageluckan av räddningstjänstens personbilar. 

Figur 24: Förvaringsutrymme på de stora brandbilarna. 
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På denna bild ser man ett baksäte utav en av 

räddningstjänsten alla brandbilar. Då det fanns 

förslag på att koppla basstationen till något utav 

brandbilarnas baksäten fick gruppen tillgång till att 

se insidan utav en brandbil. Det är något dålig vy på 

bilden då det kan vara svårt att urskilja vad som är 

vad. Men till höger är det ett säte och framför är det 

som ett bord man kan placera saker. Samt olika fack 

i bordet till diverse förvarning. Tyvärr så är även här 

en nackdel att basstationen förbli instängd och att 

det kan bli brister i kommunikationen mellan robot 

och basstation.  

 

Denna bild illustrerar framsätet på en brandbil. Detta var 

också önskvärt att se ifall det skulle kunna gå att ansluta 

styrenheterna direkt till armstöden på antingen förarsätet eller 

passagerarsätet och sedan använda panelen till att placera 

skärmen på. Men det är även här som det kan bli problem 

med att kommunikationen. Brandbilarna brukar också inte 

förflyttas när så väl dem är på plats i det drabbade området. 

Så skulle man önska ett närmare avstånd kan det bli svårt att 

förflytta fordonet.  

 

 

 

 

 

Den sista bilden illustrerar också en utav luckorna på 

brandbilarna. Dock var det kanske bäst lämpad i den 

första luckan som visades men det skulle absolut gå att 

förvara basstationen i denna lucka om den skulle vara 

transportabel.  

  

Figur 25: Baksätet av stora brandbilen. 

Figur 26: Förarsätet av stora brandbilen. 

Figur 27: Verktygsutrymme på storabrandbilen. 
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7.6.7 PUGHS-Matris 

Pughs-matrisen ansågs som ett optimalt verktyg att använda sig utav för att kunna se objektivt 

på de koncept som arbetats fram. Det man önskar i resultat är att finna det vinnande 

konceptet.  Det koncept som skall anses vara det bästa och är mest lämpligast att fortsätta 

arbeta vidare på. I detta fall användes inte en befintlig produkt då det inte finns något liknande 

utan ett utav de framarbetade koncepten sattes som referens.  Detta verktyg gav ett resultat 

som visade att två utav koncepten slutade på samma resultat. D.v.s. Dem är lika bra om man 

ser rent objektivt på de olika koncepten.  

 

Figur 28: Pughs matris. 

Utav detta resultat drogs slutsatsen om att arbeta fram en QFD, Quality Function Deployment 

som också är ett verktyg som hjälper än att välja ut det vinnande konceptet.  Om QFD även 

visar att två utav koncepten är lika bra måste nya slutsatser dras om hur man skall gå till väga. 

7.6.8 QFD 

Verktyget QFD valdes ut som ett extra komplement till Pughs-matrisen. För att få en 

ytterligare bekräftelse över vilket som är det allra bästa koncept i slutänden. Detta verktyg är 

effektiv och det visar även klart och tydligt produkternas krav och funktioner i samband med 

konceptgenereringen.  

I Pughs matrisen visade resultatet på att ”Magväskan” och ”Lådan” var de starkaste 

koncepten. Men i QFD fick gruppen ett resultat som visade att ”Magväskan” var det vinnande 

konceptet.  

Med ett resultat som detta drogs slutsatsen om att fortsätta arbeta på konceptet och 

sammansvetsa de två koncepten till ett starkare och trovärdigt koncept. 

KONCEPTVÄRDERING

Projekt Bassaion

Krav- Koncept

Krav vikt Ref= Lådan 1=Magväska 2=Lösa delar 3=Blockstöd

Vikt 5 0 -1 0 -1

Storlek 5 0 1 1 0

Löstagbara delar 3 0 -1 1 1

Transportabel 4 0 1 -1 0

Användarvänlig 4 0 1 -1 0

Hög hållbarhhet 5 0 -1 -1 0

Smidig 4 0 1 1 1

Vattentålig 4 0 0 0 0

Lättillgängligt 5 0 0 0 0

Stöttålig 4 0 -1 -1 -1

 Antal + 0 4 3 2

Antal  - 0 4 4 2

Summa 0 0 -1 0

Viktad summa 0 0 -5 -2
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Figur 29: Marknadskrav och kravvikt. 

Till skillnad från Pughs matrisen refererades de olika koncepten även mot olika marknadskrav 

och inte bara produktkraven. Resultat blev jämt mellan tre av koncepten, som visas ovan. 

Kikar man på produktegenskaperna kan man se att magväskan har en stor fördel.  

  

 

 

Marknadskrav (Vad?). Fyll i 

kravvikten enligt skalan 1-5

Transportabel
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Figur 30: QFD, resultatet är automatisk beräknad i 
exeldokument. 



AB Realisator FUMOTM3  2013-06-02 
 

41 
Ragnar Tengstrand Mälardalens Högskola 

7.6.9 FMEA  

FMEA valdes att göra för att underlätta det fortsatta arbetet med basstationen.  

De komponenter som valdes ut som kan ha eventuella felorsaker är Selen som håller upp 

väskan, Låset till väskan, Planen mellan innehållet samt skärmen, styrmodulen och låset till 

kroppsselen.  

Alla nämnda funktioner och komponenter har viktiga aspekter till produkten och bör därför ha 

en så hög hållbarhet som möjligt. Exempelvis är det väldigt viktigt att selen är tillräckligt 

stark och stabil för att orka bära upp hela basstationen. Skulle selen gå av under användandet 

så löper det en stork risk att innehållet kan bli skadat. Önskad åtgärd är att finna en sele som 

har breda band för stadighet samt hållbara lås mellan sele och väska. Alternativt är att extra 

material tillkommer som stötdämpande och skydd vid slag och stötar. Arbetsgruppen önskar 

även att skydda skärm mot styrmodulen. Då önskas ett plan med mjuka sidor som skydd. Ett 

exempel på är de flipp-skal som finns till vissa mobiltelefoner. Där man har en mjuk sida mot 

skärmen för skydd mot fall och hårda, vassa ytor. 

Arbetsgruppen skall inte ta hänsyn för några tekniska aspekter då ingen besitter den 

kunskapen.  Men då skärmen och styrmodulen är en del utav basstationen måste 

arbetsgruppen ta hänsyn för att dessa komponenter kan sluta fungera. De kan bero på 

anledningar som dåligt batteri eller påverkan från arbetsmiljön, t.ex. väder och värme. Det 

betyder att styrmodulen och skärmen måste tåla tuffa väderförhållanden.  Basstationen måste 

även ta hänsyn till att extra batteri skall kunna finnas tillgängligt eller ha någon slags 

uppladdningsförmåga. 

FMEAn kan ses under bilaga 15.10  

8. Modellering 

För att kunna påbörja arbetet utav den fysiska modellen till arbetsgruppens prototyp måste 

beställningar göras utav befintliga produkter som sedan kan modifieras till ett så likt resultat 

av slutresultatet. De produkter som beställts in är en väska som köptes in från Claes Ohlssons 

sortiment. Det är en svart märkeslös hårdplastsväska som är vatten-, damm- och 

stötskyddande för exempelvis en skärm. Locket har gummitätning samt att den innehåller 

inredning med stötupptagande material.  

Väskan är av storleken 51x41x20 cm och väger 4,3 kg. Anledningen till att denna storlek 

valdes är för att få det robusta uttrycket samt att allt innehåll skall kunna placeras i väskan 

utan några som helst problem. Den andra produkten är ett verktygsbälte som är inköpt från 

CATs sortiment. (Verktygsbälte-Ergo-bältewww.wurth.se) Som skall vara anpassat efter midja 

och höft. Den tredje och sista produkten är en sele som lika så är från Claes Ohlssons 

sortiment. En specifikation med denna bröstsele är att som användare får man fria händer. 

Vilket är önskvärt till selen.  

Modellen kommer dock inte presenteras under detta dokument utan kommer istället framföras 

under den muntliga redovisningen den 14 juni. 
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9. Resultat 

Magväskan blev gruppens slutkoncept. En basstation i form av en väska som innehåller 

skärm, styrkontroll samt batterier. Konceptet är uppdelat i tre delar, bälte, fästanordning och 

väska/låda. Själva väskan fästs på ett arbetsbälte som hålls upp av två selar som går runt 

axlarna, väskan är löstagbar. För att stabilisera hela anordningen och för att göra det mer 

bekvämt för användaren fästs väskan på en platta som är integrerad med bältet.  

 

Figur 31: Skisser på slutgiltiga konceptet 

  

Batterier kommer att kunna förvaras under styrenheten då det kommer finnas gott om 

utrymme där under. Den trådlösa basstationen kommer att kunna förvaras i den större väskan, 

som basstationen också förvaras i (se föregående kapitel). Nedan kan du se bildliga 

demonstrationer hur basstationen skall se ut. 

Fästanordningen är i form av en 

platta där väskan sätt fast manuellt 

på dessa fästmoduler som fungerar 

som på ett bilbälte. 
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Figur 32: Resultat 

 

Figur 33: Resultat CAD 
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10. Analys 
Under detta kapitel analyseras resultatet av FUMO

TM
3:s basstation för att se hur väl arbetet 

uppfyller problemformuleringen samt kravspecifikationen. 

10.1 Analys på problemformuleringen. 

Som tidigare nämnt bestod dagslägets basstation endast utav en bärbar dator kopplad till en 

Xbox kontroll.  Denna lösning ansågs inte fullt optimal att använda sig utav dels på grund 

utav arbetsmiljön som basstationen kommer vistas i.  

Det finns en möjlighet att resultatet skulle kunna ha sett annorlunda ut då arbetsgruppens 

problemformulering ändrades till och från under projektets gång. Det resulterade i att en hel 

del tid lades ner på arbete som sedan vart mer eller mindre bortkastat.  Men trots all tid som 

gick i förlust så lyckades arbetsgruppen ändå nå fram till ett resultat, kanske inte det resultat 

som gruppen hade hoppats på till en början på grund av ändring i problemformuleringen. 

Eftersom att brandrobotens basstation sammanfattades av en PC-dator och en xbox-kontroll 

var just detta gruppen fokusera på att ändra i början av projektet för att göra stationen mer 

anpassad för miljön den kommer vistas i. Men genom projektet insåg gruppen att tiden och 

kompetensen inte räckte till för att kunna framställa ett sådant resultat. 

10.2 Analys på kravspecifikationen. 

Här redovisas om slutresultat uppnår kravspecifikationen som sattes upp i början utav 

projektet. Alla kraven kommer att redovisas var för sig. 

Basstationen ska fungera som ett kommunikationsmedel mellan roboten och 

brandmännen. 

Detta är ett väldigt grundligt krav och skulle basstationen inte uppfylla detta krav anser 

arbetsgruppen att det inte är en basstation.  Med hjälp från WSI
1
 gruppen som har haft hand 

om den trådlösa kommunikationen har den tekniska delen i basstationen hamnat på plats. Det 

arbetsgruppen utfört under detta krav är att finna lämpligaste sättet att förvara den trådlösa 

kommunikationen på.  

Produkten ska vara hållbar för att passa in i den hårda miljön som brandmännen ofta 

befinner sig i. 

Det arbetsgruppen syftar till här är att basstationen skall kunna hanteras under tuffa miljöer så 

som svår nederbörd, vara stöttålig och robust. Detta är något basstationen uppnår då väskan 

där basstationen skall vara förvarad i är en robust väska som både är stöttålig och vattentät. 

Det är viktigt då den skall skydda innehållet som istället är väldigt skört.  

Basstationen ska omfatta en dataskärm och en handkontroll som integrerar väl med 

roboten 

Utan dessa komponenter går det inte att få en fungerande kommunikation mellan robot och 

brandmän så även detta krav är ett grundkrav. Då arbetsgruppen under senare tid i projektet 

fick veta att dem ej skulle arbeta vidare med att ta fram just dessa enheter så drogs det aldrig 

någon slutsatts om vilka produkter som skall användas. Dock önskar arbetsgruppen att 

                                                           
1
 WSI har hand om den trådlösa kommunikationen i FUMO

TM
3 projektet. 
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styrenheten skall ha ett mer industriellt utseende men fortfarande skall vara lika 

användarvänlig som den välkända Xbox-kontrollen.  

Får ej äga alltför stor vikt då produkten ska vara bärbar. 

Basstationen får inte heller väga allt för mycket så att användaren finner den för tung och 

klumpig att arbeta med. Då väskan skall bäras på magen och konstruktionen på väskan har en 

platta där väskan kan avlasta den största vikten samt att plattan går upp mot bröstet på 

användaren så blir det inte en jätte tung väska.  

Produkten ska vara smidig och effektiv att ta fram och starta för att kunna så snabbt så 

möjligt sätta igång brandrobotens aktiviteter. 

Denna punkt har arbetsgruppen arbetat emot och näst intill haft som ledande krav. Då väskan 

finns tillgänglig på magen utav användare kan användaren enkelt öppna upp väskan och i 

väskan finner man selen med samtliga produkter till basstationen. Användaren drar på sig 

selen smidigt och enkelt och kopplar sedan samman basstationen med selen.  

Handkontrollens styrenheter ska vara anpassad för brandmän, (inte för små detaljer då 

brandmän oftast har större händer). 

Denna punkt är också något arbetsgruppen vill punktera upp som ett krav till basstationen då 

brandmännen anser att tid är arean (ytan att utnyttja). Skulle ytorna vara för små finns det 

chans att brandmännen navigerar roboten åt fel riktning och vid stressiga krissituationer är det 

då bra om det är så stort och tydligt som möjligt. Dock är detta krav inte anpassad för det 

senare problemformuleringen där handkontrollen inte står i centrum, men specifikationen är 

viktigt att tänka på i framtiden. 

Handkontrollen ska vara löstagbar 

För ett ultimatare användande skulle det vara en fördel om styrenheten skulle vara löstagbar 

men detta endast om kommunikationen mellan enheterna funkar felfritt. Som det ser ut just nu 

kommer inte handkontrollen att vara trådlösa men det kommer gå att ta ut den från väskan för 

eventuellt batteribyte eller liknande service.  

IP 56-klassade komponenter? 

Under arbetets gång fick gruppen veta att det inte var nödvändigt för att produkterna till 

basstationen skulle IP märkta. Arbetsgruppen har ändå under marknadsundersökningen 

försökt finna produkter som är stöttåliga samt vattentåliga.   

Transportabel 

Att basstationen skulle vara transportabel var ett krav som sattes väldigt tidigt under hela 

processen. 

Arbetsgruppens resultat är transportabel men går också att ställa av mot ett bord eller vad som 

kan tänkas ha en plan yta att använda som stöd om man inte önskar att gå runt och bära på 

den.  
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Ergonomisk 

Att produkten skall vara så vänlig mot användaren som möjligt är självklart önskvärt. 

Gruppen har tänkt på att försöka utnyttja basstationens vikt på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Det ska inte kännas som att något stramar och tar emot i selen som kommer sitta tätt emot 

kroppen. 

Dock har det ägnats mycket fokus på att finna produkter som funnits på marknaden samt att 

tiden tyvärr inte räckt till för att utgöra en grundligare undersökning i egen design och 

utformning av t.ex. sele och bältet till basstationen. 
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11. Slutsats 

Arbetsgruppen skulle utveckla en basstation till en brandrobot som skall hjälpa brandmännen 

i situationer då det väljs bort att skicka in personer i det drabbade området. På grund av en 

otydlig problemformulering uppstod det några problem på vägen, vilket ledde till förvirring 

av identifieringen av vad som egentligen önskades från uppdragsgivaren. 

Trots problem som stötts på under arbetets gång har ett resultat tillslut framkommit. Resultatet 

stämmer överrens med de avgränsningar som arbetades fram i början av projektet. Gruppen 

har även lyckats åstadkomma en fysisk modell, dock inte fullt identisk med slutkonceptet 

gruppen kom fram till eftersom att det var svårt att finna produkter på marknaden som 

efterliknade resultatet.  

 

Gruppen har även utfört en CAD-modell utav det slutgiltiga konceptet som också var ett utav 

målen med detta projekt.  

 

 

 



AB Realisator FUMOTM3  2013-06-02 
 

48 
Ragnar Tengstrand Mälardalens Högskola 

12. Rekommendationer  

Under denna rubrik kommer det att redovisas rekommendation för ett fortsatt 

utvecklingsarbete. 

12.1 Val av komponenter. 

Det som AB Realisator kommer att behöva göra i fortsatt arbete med basstationen till FUMO 

3 är att finna lämplig styrenhet samt en skärm till basstationen. Eftersom företaget AB 

Realisator redan har fastställt att en xbox-kontroll ska vara styrenheten för FUMO 3 kan 

gruppen bara rekommendera att företaget ser över om detta verkligen är den bästa lösningen. 

Eller om man bör skapa en helt egen styrenhet där man själv kan kombinera knappar och antal 

joysticks som är mer tillämpade för brandmän. Gruppen fick ett kontakt nummer under 

arbetets gång men då det inte fanns tid över till att utforska i ämnet valde gruppen att lägga 

det åt sidan och istället ge det som en rekommendation.  

 

12.2Val av material. 

En annan rekommendation är att se över vad för material som är mest lämpad att utföra en 

produktion på koncept Babyhållaren. Samt även gå djupare in på utformning, design av sele 

samt bälte. Då gruppen ej kunnat gå in på djupet när det kommer till ergonomi etc. så 

rekommenderas det att lägga ner arbete i ämnet. 

12.3 Vidarutveckling. 

AB Realisator kan även använda sig utav detta arbete som en grund för att helt fortsatt arbete 

och utveckling utav basstationen om det inte är önskvärt att utforma den som detta dokument 

hänvisar till.  

 

12.4 Utveckla den tekniska delen. 

Om tekniken skulle kunna utvecklas ytterligare skulle det finns en god chans att man 

exempelvis skulle kunna ha basstationen som en fast punkt då man ej längre behöver ta 

hänsyn till att kommunikationssträckan kan vara för kort. Kanske skulle det då vid ett senare 

tillfälle vara möjligt att ha basstationen mer anslutet till ett fordon eller möjligen hemma på 

räddningstjänstens station.  

12.5 Basstation på räddningstjänsten. 

En sista rekommendation till det fortsatta arbetet är att se över informationen om att ha 

ytterligare en basstation som är ansluten till stationen. Där man kan tillsammans med 

basstationen som är ute på fältet kommunicera med varandra samt överföra viktig information 

till varandra. 

12.6 Solskydd 

Arbetsgruppen har dock inte hunnit se på problemet om skydd mot starkt ljus mot skärmen. 

Detta är en punkt som i efterhand visats sig vara viktig och borde i det fortsatte arbetet lösas.  
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13. Reflektioner 

Det har varit intressant att arbete med ett uppdrag som har varit så nära verkligheten man kan 

komma under utbildningen. Att få arbeta med ett stort projekt med erfarna experter har vart en 

lärorik period som har gett oss båda möjlighet att utvecklas som produktutvecklare. Trots att 

problem har uppstått under arbetsgång har examensarbetet varit mycket givande och gett oss 

förståelse för hur produktutvecklingen kan tillämpas i ett verkligt projekt.  
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http://www.tabletstoreuk.com/winpad-ultra-121inch-ip54-ruggedized-fanless-tablet-n2600-dual-core-core-i7-p-116.html
http://www.tabletstoreuk.com/winpad-ultra-121inch-ip54-ruggedized-fanless-tablet-n2600-dual-core-core-i7-p-116.html
http://www.termometerbutiken.se/cat/cat-verktygsbalten/verktygsbalte-support-belt.html
http://www.wurth.se/Produkter/Produktkatalog/Personligt-Skydd/Verktygsbalten--tillbehor/Verktygsbalte-Ergo-balte-64331-4/?p=1
http://www.wurth.se/Produkter/Produktkatalog/Personligt-Skydd/Verktygsbalten--tillbehor/Verktygsbalte-Ergo-balte-64331-4/?p=1
http://www.youtube.com/watch?v=t4AcZO97P9I
http://www.allonrobots.com/military-transportation-robots.html
http://www.youtube.com/watch?v=8kkui2KyAmY


AB Realisator FUMOTM3  2013-06-02 
 

53 
Ragnar Tengstrand Mälardalens Högskola 

15. Bilagor 

15.1 Gruppkontrakt 

Bakgrund 

Gruppkontrakten gäller för kursen KPP106 där ett examensarbete ska genomföras. Gruppen 

har valt att inrikta sig på produktutveckling och formgivning. Ett projekt har tilldelats till 

gruppen som innehåller ett samarbete med andra studenter från Mälardalens högskola (MDH), 

studenter från Kungliga Tekniska högskolan (KTH) samt företaget AB Realisator som är 

uppdragsgivare för detta projekt. 

Grupproller 

Detta examensarbete består endast av två studenter, därför har gruppen bestämt att allt ansvar 

ska fördelas jämt mellan båda examensarbetarna. Båda gruppmedlemmar har ansvaret att 

arbetet utförs på rätt sätt, att delmålen under projektets gång uppnås och att uppgiften är 

färdigt till det bestämda datumet. 

Hantering av beslut 

Allt från idéer och förslag till eventuella tvister och oense ska diskuteras mellan 

gruppmedlemmarna, när alla fått framföra sina åsikter kan ett beslut fattas. Kan ett beslut inte 

fattas mellan gruppmedlemmar får gruppen söka hjälp och råd hos handledaren. 

Arbetstider 

Tidsplanen har fastställts med ett Ganttschema, arbetstiderna kommer att regleras efter 

tidplanen.  Arbetstider med projektet bestäms efter varje möte. Men gruppen försöker sträva 

efter att träffas varje vardag för arbete och uppdatering.  

Hantering av frånvaro 

Det är i första hand upp till den som är frånvarande att vara kontaktbar via mail och telefon. 

Samt att fortsätta sitt arbete hemifrån. Alla dokument lägg in i en gemensam mapp på 

dropbox.com på så sätt har alla gruppmedlemmar tillgång till allt arbete vart man än befinner 

sig. 

Kontakt med handledare och uppdragsgivare  

Samtliga två gruppmedlemmar är ansvariga för kontakten mellan handledaren och även 

uppdragsgivare. Kontakten håll via mail och eventuella möten. 

Giltighet 

Detta kontrakt gäller från 2013-04-02 till och med 2013-06-18. 

Samtliga gruppmedlemmar har läst och godkänt ovanstående avtal. 

 

     

Caroline Linnakalio   Charlotte Andersson 
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15.2 Mötesprotokoller 
 

Mötesprotokoll 

2013-04-02 

Tid: 10:00 

Plats: IDT, Mälardalenshögskola Eskilstuna 

Närvarande: Charlotte Andersson, Caroline Linnakallio  

1. Mötet öppnas av Caroline Linnakallio 

 

2. Charlotte Andersson väljs till mötessekreterare 

 

 

3. Aktiviteter 

 Registrering av examensarbete 

 Planering om tillväga gång sätt av examensarbetet 

 Ganttschema 

 Gruppkontrakt 

 Påbörjad problemförståelse 

 

4. Övrigt 

Ragnar Tengstrand valdes till handledare och examinator eftersom han redan är insatt inom 

arbetet med FUMO
TM

. Gruppen börja även läsa genom en tidigare rapport om FUMO
TM

2 för 

att en bättre förståelse över arbetet. 

 

5. Frågor 

Ska det tas fram ett nytt koncept av en skärm och handkontroll till basstationen? 

 

6. Att göra till nästa möte 

 Fullfölja problemförståelse 

 Marknadsanalys 

 Specificera krav 

 Mötesprotokoll 

7. Mötet avslutas: 14:00 
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Mötesprotokoll 

2013-04-09 

Tid: 10:00 

Plats: IDT, Mälardalenshögskola Eskilstuna 

Närvarande: Charlotte Andersson, Caroline Linnakallio  

 

1. Mötet öppnas  

2. Aktiviteter 

 

 Marknadsundersökning 

 Boka tid för intervju med Tobias Erdsjö (brandingenjör) 

 Planering av rapportskrivning 

 Planering av planeringsrapport 

 Indelning av arbete 

 Ändring av ganttschema 

 

3. Övrigt 

Gruppen har studerat studiehandledningen av examensarbetet bl.a. hur rapport en ska skrivas 

och vad för deadlines som gäller. Ett möte med en brandingenjör bokades för att få höra 

åsikter från en möjlig slutanvändare om basstationsarbetet. Gruppen är fortfarande lite osäker 

när det gäller skärm och styrkontroll till brandroboten. Men handledaren anser att 

arbetsgruppen bör välja en befintlig skärm och kontroll från marknaden vars egenskaper skulle 

fungera bra med roboten.   

 

4. Frågor 

Inga 

5. Att göra till nästa möte 

 Påbörja idégenerering 

 Påbörja rapportskrivning 

 Skapa designbrief 

 Få svar på diverse frågeställningar 

 Skriva och lämna in planeringsrapport 

 Mötesprotokoll 

 

6. Mötet avslutas: 13:00 
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Mötesprotokoll 

2013-04-15 

Tid: 11:00 

Plats: IDT, Mälardalenshögskola Eskilstuna 

Närvarande: Charlotte Andersson, Caroline Linnakallio  

1. Mötet öppnas 

2. Aktiviteter 

 Idégenerering 

 Marknadsundersökning (fortsatt arbete med skärm och kontroll) 

 Boka tid för möte med Tobias Erdsjö 

3. Övrigt 

Gruppen tog kontakt med Mikael och Jani som är HMI(Human-Machine Interface)-gruppen 

av arbetet med FUMO
TM

. Gruppen ansåg att de hade bättre kunskaper inom områden som 

underlättar val av de tekniska komponenterna av basstationen(skärm och kontroll). 

 

4. Frågor 

Vad har Tobias för åsikter om gruppens idéer? 

 

5. Att göra till nästa möte 

 Konceptgenerering 

 Påbörja konceptval 

 Rapportskrivning 

 Mötesprotokoll 

 

6. Mötet avslutas: 15:30 
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Mötesprotokoll 

2013-04-30 

Tid: 10:00 

Plats: IDT, Mälardalenshögskola Eskilstuna 

Närvarande: Charlotte Andersson, Caroline Linnakallio  

1. Mötet öppnas 

2. Aktiviteter 

 Förbereda presentation över arbetets gång inför FUMO-möte 

 PowerPoint till presentationen 

 Påbörja konceptval (Pughs matris) 

 

3. Övrigt 

Händelser efter föregående gruppmöte är ännu en träff med Tobias Erdsjö. Gruppen 

presenterade de olika koncepterna för honom, sedan fick gruppen undersöka brandbilar. 

Sökning efter utrymme i brandbilarna. 

 

4. Frågor 

Ingen 

 

5. Att göra till nästa möte 

 Fastställa kravspecifikationen 

 Konceptval 

 Rapportskrivning 

 Mötesprotokoll 

 

6. Mötet avslutas: 16:00 
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Mötesprotokoll 

2013-05-07 

Tid: 10:30 

Plats: IDT, Mälardalenshögskola Eskilstuna 

Närvarande: Charlotte Andersson, Caroline Linnakallio  

1. Mötet öppnas 

 

2. Aktiviteter 

 Val av slutkoncept (Pugh’s matris, QFD) 

 CAD 

 Sökning av material till modell 

 

3. Övrigt 

2013-05-02 befann sig gruppen på möte i Stockholm tillsammans med de övriga 

medlemmarna inom FUMO
TM

 projektet. Uppdragsgivaren ville att ansvaret för val av skärm 

och kontroll till basstationen skulle lämnas över till Jani och Mikael (HMI). 

 

4. Frågor 

Hur ska gruppen anpassa arbetet för det önskemål som nämns i föregående stycke? 

 

5. Att göra till nästa möte 

 Lösa frågan 

 Rapportskrivning 

 Bearbetning av slutkoncept (FMEA) 

 Mötesprotokoll 

 CAD 

 

6. Mötet avslutas: 15:00 
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Mötesprotokoll 

2013-05-13 

Tid: 9:15 

Plats: IDT, Mälardalenshögskola Eskilstuna 

Närvarande: Charlotte Andersson, Caroline Linnakallio  

1. Mötet öppnas 

 

2. Aktiviteter 

 Sökning av material/komponenter till modellen 

 Beställa Material 

 Planering av modell 

 

3. Övrigt 

Gruppen kommer att behålla all teori och marknadsundersökningar om skärm och kontroll. 

Det kommer läggas in som rekommendation istället för val som det var bestämt från början. 

 

4. Frågor 

Inga 

 

5. Att göra till nästa möte 

 Rapportskrivning 

 CAD 

 Förbereda inför nästa FUMO
TM

 möte 

 Fortsatt planering av modell 

 Orda utkast av rapporten och skicka in till handledare 

 

6. Mötet avslutas: 14:00 
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Mötesprotokoll 

2013-05-27 

Tid: 10:30 

Plats: IDT, Mälardalenshögskola Eskilstuna 

Närvarande: Charlotte Andersson, Caroline Linnakallio  

1. Mötet öppnas 

 

2. Aktiviteter 

 Rapportskrivning 

 Modellering 

 

3. Övrigt 

I väntan på det beställda materialet gav Ragnar oss två liknande varor för att kunna 

experimentera.  

 

4. Frågor 

Inga 

 

5. Att göra till nästa möte 

 Färdigställa rapporten och skicka in till handledare 

 Modellering 

 CAD 

 

6. Mötet avslutas: 15:00 
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15.3 FUMO-möten 

FUMO-mötesprotokoll 

2013-03-21 

Tid: 09:30 

Plats: KTH Brinellvägen 83, Rum A 317 

 

1. Mötet öppnas av Rolf Ericsson 

2. Aktiviteter 

 09.30 - 09.45    Presentation av nya x-jobb/jobbare.   Ragnar med studenter 

 09.45 - 10 00    Rapport från FUMO projektmöte    Thomas 

 10.00 - 10.30    Allmänt    Alla 

 Genom gång av projekträd (funktionsträd) 

 Separata möten per examensgrupp 

 

3. Övrigt 

Detta möte var en liten projektstart för de nya medlemmarna av FUMO
TM

-projektet.  Under 

detta tillfälle fick gruppen mer information om examensarbetet. Fick möta arbetsgivaren 

Thomas Erikssom AB Realisator och även träffa de andra grupperna för de olika delprojekten 

inom arbetet med FUMO
TM

3. En liten introduktion av brandroboten genomfördes i slutet av 

mötet. 

 

4. Att göra till nästa möte 

 Förslagsarbete av basstation 

 Förbereda presentation inför nästa möte 

 

5. Mötet avslutas: 14:00 
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FUMO-Mötesprotokoll 

2013-05-02 

Tid: 09:30 

Plats: Johannes Brandstation, Malmskillnadsgatan 64, Stockholm 

1. Mötet öppnas av Rolf Ericsson 

 

2. Aktiviteter 

 Genomgång av tidsplanen 

 Projektinformation 

 Genomgång per delprojekt 

 Presentation, basstation 

 

3. Övrigt 

Arbetsgång och förslag av basstation presenterades (se bilaga). Uppdragsgivaren ansåg att 

ansvaret för val av skärm och kontroll skulle läggas på HMI-gruppen. 

 

4. Att göra till nästa möte 

 Basstations slutförslag 

 

5. Mötet avslutas: 12:00 (för basstationsgruppen) 
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FUMO-Mötesprotokoll 

2013-05-23 

Tid: 09:30 

Plats: Johannes Brandstation, Malmskillnadsgatan 64, Stockholm 

1. Mötet öppnas av Rolf Ericsson 

 

2. Aktiviteter 

 09.30 – 09.45  Allmänt.   Alla

    

 09.45 – 10.00   Projektinformation  Thomas E

   

 10.00 – 10.15 Tidplan    Alla 

 Avvikelser, korrigeringar, tillägg 

 Separata möten per delprojekt 

    

3. Övrigt 

Gruppen informerar om dagsläget av basstationen, påbörjat beställning av material till 

modellen. 

 

4. Att göra till nästa möte 

 Uppdatera dagsläget av basstationen 

 Presentera CAD-modell 

 

5. Mötet avslutas: 15:00 
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15.4 Handledning-Ragnar Tengstrand 

 

Handledningsprotokoll 

2013-03-28 

Tid: 10:00 

Plats: IDT, Mälardalenshögskola Eskilstuna 

Närvarande: Basstations-, Kåp-, Chassi-gruppen och Ragnar Tengstrand  

1. Mötet öppnas av Ragnar Tengstrand 

 

2. Aktiviteter 

 Reflektion av fösta FUMO-mötet 

 Genomgång av tidplanen 

 

3. Övrigt 

Undermötet bestämdes att handlednings möten med Ragnar ska äga rum varje måndag 13:00 

om inte något annat bestäms. Gruppen ställde även frågan vad ingår i en basstation? Svaret 

blev skärm och handkontroll. 

 

4. Att göra till nästa möte 

 Lämna in Examensblankett 

 Påbörja projektarbetet 

 Marknadsundersökning 

 

5. Mötet avslutas: 11:00 
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Handledningsprotokoll 

2013-04-01 

Tid: 13:00 

Plats: IDT, Mälardalenshögskola Eskilstuna 

Närvarande: Samtliga grupper  

1. Mötet öppnas av Ragnar Tengstrand 

2. Aktiviteter 

 Genomgång av dagsläget för samtliga grupper 

 

3. Övrigt 

Informerat Ragnar om gruppens marknads undersökning. Grupperna fick även veta att den 

13:e april så är det dags för ytterligare ett FUMO-möte, dock ansåg Ragnar att basstations 

gruppen och kåpgruppen inte behöver närvara eftersom det är fortfarande i början av arbetet 

och att det inte fanns så mycket att uppdatera. 

 

4. Att göra till nästa möte 

 Fortsatt arbete av marknadsundersökning  

 Identifiering av handkontroller, hur många knappar ev. joystick ska finnas med vilka 

funktioner ska det äga. 

 Kontakta Mikael och Jani (HMI) 

 Kontakta Eskilstuna Brandstation, ordna möte med brandman om möjligt. 

 

5. Mötet avslutas: 14:00 
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Handledningsprotokoll 

2013-04-15 

Tid: 13:00 

Plats: IDT, Mälardalenshögskola Eskilstuna 

Närvarande: Charlotte Andersson, Caroline Linnakallio  (från basstationsguppen) och Ragnar 

Tengstrand 

1. Mötet öppnas av Ragnar Tengstrand 

 

2. Aktiviteter 

 Presentation av designbriefen 

 Informera handledare om mötet med Tobias Erdsjö 

 Diskussion om hur gruppen ska lägga upp framtida arbete av projektet 

 

3. Övrigt 

Gruppen förklarar att definitionen av basstation, dess innehåll (skärm och kontroll) fortfarande 

oklart. Gruppen förklarar att det är på grund av bristande kunskaper om exempelvis 

programmering osv.  Ragnar vill att arbetsgruppen ska fortsätta att hålla kontakten med HMI-

gruppen angående den saken. 

 

4. Att göra till nästa möte 

 Kontakta Jani och Mikael för tips om kontroll och skärm 

 Idégenerering 

 Skapa skisser för att kunna presentera nästa möte 

 Fortsätta med marknadsundersökning 

 

5. Mötet avslutas: 14:30 
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Handledningsprotokoll 

2013-04-22 

Tid: 13:00 

Plats: IDT, Mälardalenshögskola, Eskilstuna 

Närvarande: Charlotte Andersson, Caroline Linnakallio , Ragnar samt chassi- och kåpor gruppen 

1. Mötet öppnas av Ragnar Tengstrand 

 

2. Aktiviteter 

 Skisser på gruppen idéer visades för Ragnar 

 Information om man vad som sker kommande FUMO-möte  

 

3. Övrigt 

Grupperna blev informerade om att en liten presentation bör förberedas inför kommande 

FUMO-möte, visa upp de olika koncepterna och förklara hur gruppen kommit fram till de 

olika lösningarna. Basstations gruppen presenterade även några idéer för Ragnar. 

 

4. Att göra till nästa möte 

 Presentera slutförslag 

 Föreslå material val till modell 

 

5. Mötet avslutas: 14:00 
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Handledningsprotokoll 

2013-05-06 

Tid: 13:00 

Plats: IDT, Mälardalenshögskola Eskilstuna 

Närvarande: Charlotte Andersson, Ragnar Tengstrand samt chassi-gruppen 

1. Mötet öppnas av Ragnar 

 

2. Aktiviteter 

 Reflektion av FUMO-möte 

 Dagsläget för gruppen diskuteras  

 

3. Övrigt 

Ragnar var mycket nöjd med presentationen av basstation under FUMO-möte, han ansåg att 

gruppen var på rätt spår. Men som redan nämnts i FUMO-mötes protokollerna ville 

uppdragsgivaren Thomas Eriksson att HMI-gruppen skulle välja ut skärm och kontroll, vilket 

gjorde gruppen förvirrade. Men Ragnar tyckte att gruppen ändå välja ut skärm och kontroll 

och beskriva dem i rapporten. 

 

4. Att göra till nästa möte 

 Forsätta leta efter material 

 Beställa 

 Rapport utkast (påbörja) 

 

5. Mötet avslutas: 13:30 
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Handledningsprotokoll 

2013-05-27 

Tid: 13:00 

Plats: IDT, Mälardalenshögskola Eskilstuna 

Närvarande: Charlotte Andersson, Caroline Linnakallio , Ragnar Tengstrand 

1. Mötet öppnas av Ragnar 

 

2. Aktiviteter 

 Genomgång av rapportutkast 

 Diskussion om modell 

 

3. Övrigt 

Ett utkast skickades till Ragnar för granskning. Ragnar gav tips om kapitlar som bör finnas 

med i rapporten som gruppen glömt att ta med. Det diskuterades även om hur styrenheten 

skulle fästas på bältet för att kunna ge mer stadga. Ragnar har även varit i kontakt med en 

kollega som hade gamla styrkontroller som gruppen kunde få använda till modellen. 

 

4. Att göra till nästa möte 

 Modellering 

 

5. Mötet avslutas: 13:45 
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15.5 Ganttschema.  
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Bära styrsystem 

Medge förvaring 

Skärm & Styrkontroll 

Batteri & 
Trådlöskommunikation 

 Medge skydd 

Vattentät, IP standard  

Materialval 
(Hållbarhet) 

Bärbar 

Ergonomisk 

Begränsad vikt 

Att styra en robot 
(FUMO 3) 

Innehålla styrkontroll 

4-axlad Joysticks 

Funktionsknappar  
(ex. reglering av 

kamera) 

 Innehålla en dator 

Skärm 

Programvara 

Innehålla 
trådlöskomunikation 

WIFI/WLAN 

Tillföra energi 

 Uppladdningsbart 
Batteri 

Medge hållbarhet 

Skydda inne 

Bärbar 

15.6 Funktionsanalys 

Funktionsträd 1. 

 

 

 

 

 

 

Funktionsträd 2. 
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15.7 Konceptgenereringens skisser. 

 

Koncept 1.  

 

Koncept 2. 
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Koncept 3.  
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Koncept 4.  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 5.  
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Koncept 6. (Lösa delar)  

. 

 

 

 

Koncept 7 
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Koncept 8.  

 

  

  

Koncept 9.  
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15.8 PUGH – Matris. 
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15.9 QFD. 
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15.10 FMEA. 
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15.11 Designbrief. 
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PHASES OF INTEGRATED PROBLEM SOLVING
enligt Mike Baxter; Product Design; Chapman&Hall; 1995

PIPS
I vilken utsträckning har respektive steg utförts?

fullständigt

nästan helt

delvis

bara något

inte alls

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Uppgiftsrelaterade frågor Grupprelaterade frågor

Fas 1: problemdefinition: utforskning, klarlägganden, specificering
I vilken utsträckning har informations Uppmuntrades deltagare med

källor utnyttjats? specialistkunskaper att dela med

Har alla som kan ha relevant informa 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 sig av sitt kunnande?

tion utnyttjats?

Har all tillgänglig information lyfts Var det en öppen och fri atmosfär i

fram och diskuterats? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 gruppen? Hade alla möjlighet att

säga sin mening?

Gjordes försök att integrera informa- Lyckades gruppmedlemmarna hålla

tion för att klargöra problemet? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 diskussionen problemcentrerad och

undvika att se lösningar?

Blev den slutliga problemformuleringen Gavs var och en en ärlig chans att

sådan att alla förstod och höll med 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 ansluta till eller ange avvikande upp-

om problemdefinitionen? fattning om problemdefinitionen?

I vilken utsträckning har respektive steg utförts?

fullständigt

nästan helt

delvis

bara något

inte alls

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Uppgiftsrelaterade frågor Grupprelaterade frågor

Fas 2: Idégenerering: skapande och bearbetning av idéer
Gick gruppen inledningsvis igenom Tog gruppen till sig alla idéer oavsett

och enades om reglerna för ide- 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 vem de kom från?

generering?

Uppmuntrades tystlåtna medlemmar

Hade alla uttömt sina idéer i slutet? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 att bidra?

Gick gruppen igenom alla idéerna för Undvek medlemmarna att kritisera och

klargörande och bearbetning? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 värdera varandras idéer?

Grupperades idéerna utifrån gemen- Ingrep gruppen för att hindra någon 

samma egenskaper? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 från att dominera diskussionen? Fanns inget sådan tillfälle

Sammanställde gruppen en lista på Presenterades idéerna så att alla

de mest kreativa, lämpliga och 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 kunde ta del av samtliga?

intressanta idéerna?

I vilken utsträckning har respektive steg utförts?

fullständigt

nästan helt

delvis

bara något

inte alls

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Uppgiftsrelaterade frågor Grupprelaterade frågor

Fas 3: Framtagning av lösningar: Utvärdering, kombinationer, slutligt val
Diskuterades och värderades varje idé Hanterade gruppen de medlemmar

med avseende på starka och svaga 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 vars förslag kritiserades eller förkast-

sidor? ades på ett bra sätt?

Arbetade gruppen systematiskt med Koncentrerade sig gruppen på att

urvalskriterier? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 finna den bästa idén snarare än att

förkasta de sämsta?

Hur väl lyckades gruppen modifiera Hanterade gruppen medlemmars 

och kombinera ursprungsidéerna? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 olika åsikter så att alla kände sig

tillfredställda?

Valdes en idé (eller grupp av idéer) ut Valdes slutlösningen i consensus

för en mer grundlig bearbetning 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 och om inte noterades hur stor

majoriteten var?
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I vilken utsträckning har respektive steg utförts?

fullständigt

nästan helt

delvis

bara något

inte alls

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Uppgiftsrelaterade frågor Grupprelaterade frågor

Fas 4: Bearbetning av lösning: Planering, fördelning, koordinering
Tecknade gruppen ned erforderliga Bidrog alla gruppmedlemmar till att 

aktiviteter och utsåg ansvariga för att 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 säkra att inga kritiska aktiviteter

bearbeta lösningen? förbisågs?

Hade gruppen tillgång till alla nödvän- Var gruppmedlemmarna beredda att

diga resurser? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 ta på sig nödvändigt ansvar för att

bearbeta lösningen?

Förutsåg gruppen  och planerade för Var gruppmedlemmarna öppna och

potentiella problem? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 stödjande för att hantera förutsedda

hinder och svårigheter?

Har gruppens slutsatser fullt ut över- Var gruppmedlemmarna överens om

förts till de som skall arbeta med 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 den uppdelning av arbetet som 

detaljutformningen? gjordes?

I vilken utsträckning har respektive steg utförts?

fullständigt

nästan helt

delvis

bara något

inte alls

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Uppgiftsrelaterade frågor Grupprelaterade frågor

Fas 5: Utvärdering av lösningen
I hur stor utsträckning svarar lös- I hur stor utsträckning utnyttjades

ningen mot det ursprungliga proble- 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 varje gruppmedlems kunskap och

met/kravet? förmåga?

I hur stor utsträckning kan problem- I hur stor utsträckning höll sig med-

lösningsarbetet betraktas som 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 lemmarna till överenskommelser

kreativt, givande och fungerande? i gruppen?

I hur stor utsträckning kan arbetet I vilken utsträckning har kommunika-

att ta fram en lösning anses vara väl 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 tionen i gruppen varit öppen, uttrycks-

planerat, lätt och genomfört? full och konstruktiv?

Har gruppen mötts för att kritiskt I vilken utsträckning spelade grupp-

granska det sätt som problemet 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 ledaren en styrande, sammanjäm- Ingen gruppledare valdes

behandlades på? kande och visionär roll?

Handledarens roll och betydelse
I vilken utsträckning har handledaren I vilken utsträckning har handledaren

påverkat valet och utformning av 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 påverkat gruppens sätt att arbeta på

gruppens lösning? ett strukturerat sätt?


