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ABSTRACT  
 

Saab AB has its origin in Sweden and was founded in 1937 to manufacture fighter aircraft for 

the Swedish Armed Forces. Today, Saab AB is world leading in solutions, products and 

services for military defense and civil security. This work and report performed at the Saab 

business unit Security and Defense Solutions and the Department Integrated Communication 

Solutions located in Arboga.  Department Integrated communication solutions design and 

produce solutions and products for rugged mobile communication platforms installed in 

vehicles, containers or other mobile devices (ship / air vehicles, etc.) 

 

The purpose of this report is to provide recommendations for how a fixed operator space shall 

be designed with respect to ergonomics conditions and a good working environment in a 

vehicle.  For this specific task the vehicle is a Mercedes Sprint. Saab AB sees a potential in 

growing market for mobile command and control management solutions installed in vehicles. 

Customers are fire brigades and rescue services and other governmental authorities. Saab AB 

offers the customer a fully integrated command and control solution in a vehicle. With a state 

of the art technology that features an ergonomic sustainable design and solution. An ergonomic 

study was conducted to verify a sitting position and was the basis for concept development. 

 

The underpinning of the issues is market survey conducted in the form of a feasibility study. 

The feasibility study consists of interviews and visits to fire stations in the Stockholm area. The 

feasibility study gave knowledge and understanding of how a management vehicle works and 

how an operator works. The feasibility study also provided important information about the 

ergonomic aspects linked to work in a management vehicle. Aspects such as straight neck and 

sunken shoulders should be included of the further work in ergonomics analysis. 

 

After completing the market survey five issues where stated that the report should answer. 

 

• How will the workplace be designed to accommodate two operators related to the 

available space inside the vehicle between the rear wheels? 

• How will the workplace be adapted to different body shapes? 

• How can the workplace be optimized with regard to ergonomic aspects? 

• Which or what materials are most appropriate for the workplace? 

• How to reduce the number of separate components? 

The design consists of one desk for two operators, an operator work chair that is approved for 

transport according to current authority directives, Storage areas adjacent to the workplace as 

well as a panel where all technical equipment is fitted. Loose parts such as a keyboard and 

mouse are mounted on a separate table attached to the underside of the work table. The table is 

a third party product available on the market by the manufacturer “The human scale “ 

 

The design solution that is presented in the form of 3D images is produced in SolidWorks with 

an associated concept drawing. 
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SAMMANFATTNING 
 

Företaget Saab AB har sitt ursprung i Sverige och grundades 1937 för att tillverka 

stridsflygplan för det svenska försvaret. Idag erbjuder Saab AB världsledande lösningar, 

produkter och tjänster för militärt försvar och civil säkerhet. Försvars- och säkerhetsföretaget 

Saab AB, avdelningen Integrerade Kommunikationslösningar i Arboga ingår i Security and 

Defence Solution bygger kommunikationslösningar för robusta mobila kommunikations-

plattformar i form av fordon, containrar eller andra mobila enheter (fartyg/luftfarkoster etc). 

 

Syftet med denna rapport är att komma med rekommendationer för hur en fast operatörsplats 

ska konstrueras med hänsyn till ergonomi och god arbetsmiljö i ett ledningsfordon som ska 

levereras till Storstockholms brandförsvar. Fordonet är av modellen Mercedes Sprinter, vars 

syfte är att kunna leda en organisation på skadeplats. Saab AB ser en växande marknad för 

mobila ledningssystem och de vill erbjuda kunden en produkt med avancerad teknik som har en 

ergonomisk hållbar konstruktion. En ergonomistudie genomfördes för sittande arbetsposition 

och låg till grund till konceptutvecklingen.  

 

Det som ligger till grund för frågeställningarna är marknadsundersökningen som genomfördes i 

form av en förstudie. Förstudien består av intervjuer och besök hos brandstationer i 

Stockholmsområdet. Förstudien gav kunskap och förståelse kring hur ett ledningsfordon 

fungerar och hur en operatör arbetar. Förstudien gav också viktig information kring 

ergonomiska aspekter kopplat till arbete i ett ledningsfordon. Aspekter såsom rak nacke och 

nedsänkta axlar ska tas med i fortsatt arbete i ergonomianalysen.  

 

Efter genomförd marknadsundersökningen formulerades fem stycken frågeställningar som 

rapporten i huvudsak ska besvara: 

 Hur ska arbetsplatsen utformas för att rymma två operatörer med hänsyn till hjulhus? 

 Hur ska arbetsplatsen kunna anpassas efter olika kroppsformer? 

 Hur kan arbetsplatsen utformas på bästa sätt med hänsyn till ergonomiska aspekter?   

 Vilket eller vilka material är mest lämpliga för arbetsplatsen? 

 Hur kan man minska antalet lösa komponenter? 

 

 

Konstruktionen består av ett arbetsbord för två operatörer, en arbetsstol som är godkänd för 

transport enligt gällande direktiv, förvarings utrymmen i anslutning till arbetsplats samt en 

panel där all teknisk utrustning är monterad. Lösa delar, så som tangentbord och datormus är 

monterade på ett separatbord som fästs på undersida av arbetsbordet. Bordet är en produkt som 

redan erbjuds på marknaden tillverkas av företaget ”The human scale”.   

Konstruktionslösningen presenteras i form av 3D-bilder som är tillverkade i Solidworks med en 

tillhörande konceptritning.  
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1. INLEDNING 

I det inledande kapitel beskrivs bakgrunden till rapporten samt problemformulering, vilket 

sedan leder fram till studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med att ta upp 

avgränsningar som vidtagits.   

 

Saab AB har under många år konstruerat och levererat avancerade containerbaserade 

ledningsfordon till den svenska försvarsmakten, men fick under år 2014 uppdraget att 

konstruera ett mobilt ledningsfordon till Göteborgs brandförsvar, vilken skulle komma att bli 

Saabs första leverans av mobilt ledningsfordon till brandförsvaret. I början av år 2015 blev det 

klart att Saab AB kommer leverera två nya ledningsfordon till Storstockholms brandförsvar. 

Beställaren ställer allt högre krav på avancerad teknik samt ergonomiska aspekter inom 

konstruktionen för arbetsplatser för att kunna arbeta i bilarna under en längre och mer 

omfattande insats.  

Uppdraget är att studera nuvarande arbetsmetodik inom konstruktion och ta fram förslag till en 

ny metod för en ergonomisk hållbar lösning för konstruktion inom mobila ledningssystem.  

 

Varje ledningsfordon byggs efter en kravspecifikation från beställaren så att fordonet ska vara 

anpassad till de arbetssätt som myndigheten arbetar med. Konstruktionslösningen som ska 

monteras till Storstockholms brandförsvar ska erbjuda god ergonomi och arbetsmiljö. Fordonet 

ska vara utrustad med två fasta arbetsplatser samt två tillfälliga arbetsplatser. Minst två 

personer ska kunna vistas kontinuerligt i fordonet och ha en god arbetsmiljö. Delar av 

inredningen ska med tiden vara möjliga att byta ut samt plats för löst arbetsmaterial ska 

anordnas i anknytning till arbetsplatsen.  

 

 

1.1. Bakgrund 

 

Företaget Saab AB har sitt ursprung i Sverige och grundades år 1937 för att tillverka 

stridsflygplan för det svenska försvaret. Idag erbjuder Saab AB världsledande lösningar, 

produkter och tjänster för militärt försvar och civil säkerhet. Saab AB utvecklar, anpassar och 

förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas föränderliga behov. Företaget finns 

representerade i ca 30 länder och deras lösningar, produkter och tjänster säljs till över 100 

länder. Deras viktigaste marknader är Europa, Sydafrika, Asien, Australien och Nordamerika. 

Idag har företaget ca 14 000 anställda och är ett av Sveriges mest ingenjörstäta, innovativa, 

teknikdrivna och forskningsintensiva företag. Företagets årliga försäljningsintäkter uppnår till 

ca SEK 24 miljarder, varv ca 22 procent är relaterat till forskning och utveckling. Saabs 

verksamhet är indelad i sex affärsområden: Aeronautics, Dynamics, Electronic Defence 

Systems, Security and Defence Solutions, Support and Services och Combitech 

 

1.1.1. Integrerande kommunikationslösningar i Arboga  

 

Inom avdelningen Integrerade Kommunikationslösningar, som ingår i affärsområdet Security 

and Defence Solution bidrar företaget med intelligenta installationer främst mot 

försvarskunder. Systemdesign förvandlas till hårdvara i mobila system eller platsbaserade 

system. Saab AB bygger kommunikationslösningar för robusta mobila kommunikations-

plattformar i form av fordon, containrar eller andra mobila enheter (fartyg/ luftfarkoster etc). 

Inom deras fältinstallationsenhet levereras lösningar över hela landet såväl som övriga världen.  
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1.2. Problemformulering 

Problemformuleringen är grunden till de problem samt frågor som ska undersökas och lösas 

under examensarbetets gång. De problem som ansågs viktiga för att uppnå målet med 

examensarbetet är följande: 

 

 Hur ska arbetsplatsen utformas för att rymma två operatörer med hänsyn till hjulhus? 

 Hur ska arbetsplatsen kunna anpassas efter olika kroppsformer? 

 Hur kan arbetsplatsen utformas på bästa sätt med hänsyn till ergonomiska aspekter?   

 Vilket eller vilka material är mest lämpliga för arbetsplatsen? 

 Hur kan man minska antalet lösa komponenter? 

 

 

1.3. Syfte och mål  

 

Syftet med examensarbetet är att presentera en konstruktionslösning för två fasta 

operatörsplatser i ett mobilt ledningsfordon med hänsyn till ergonomi och god arbetsmiljö.  

Arbetet syftar till att: 

 

 I samarbete med Saab AB Comunication Integration utveckla optimala metoder för 

ergonomiska hållbara lösningar för fasta arbetsplatser inom mobila ledningssystem. 

 Finna viktiga aspekter som förbättrar arbetsmiljön i mobila ledningssystem. 

 Presentera egna slutsatser avseende utvecklingsbehov inom mekanikkonstruktion med 

fokus på ergonomi.  

 

Målet med examensarbetet är att ta fram ett koncept för två fasta operatörsplatser som uppfyller 

de givna kraven från Storstockholms brandförsvar. Arbetet ska presenteras med en rapport, 

bilder i form av CAD-modeller samt konceptritningar. 

 

 

1.4. Projektdirektiv  

 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng som omfattar 10 veckors heltidsstudier, vilket 

motsvarar 40 timmar i veckan. Projektet ska resultera i ett koncept för en konstruktionslösning 

med två fasta operatörsplatser i ett mobilt ledningsfordon med hänsyn till ergonomi och 

arbetsmiljö. Koncept ska uppfylla funktionskrav ställda av kunden.  

 

Saab AB strävar efter att skapa en konstruktion för mobila ledningsfordon som är utrustad med 

avancerad teknik och arbetsplatser som är ergonomiskt utformade och som bidrar med en god 

arbetsmiljö för operatörer. I stor utsträckning byggs ett ledningsfordon efter en 

kravspecifikation från beställaren, men Saab AB vill sträva efter att kunna erbjuda sina kunder 

en färdig konstruktion som ska uppfylla de krav som efterfrågas och sedan kunna göra små 

ändringar beroende på hur många operatörer som ska vara verksamma i fordonet samt om 

kunden har specifika önskemål.  

 

Behovet finns att kartlägga och analysera ergonomin och konstruktionen för att kunna 

presentera marknadens bästa konstruktionslösning till kund. Fordonet som användas i detta 
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uppdrag är av modell Mercedes Sprinter, ger en begränsad arbetsyta att arbete på samt 

begränsningar i ergonomiutförandet. 

 

 

1.5. Avgränsningar  

 

Arbetet har en begränsad omfattning för att kunna uppnå projektmålen inom tidsramen och 

avgränsningar sattes för att kunna uppnå målet med examensarbetet. Genom avgränsningar får 

arbetet en klarare överblick över arbetet från start till slutmålet. Arbetet är avgränsat till de två 

fasta operatörsplatserna som ska monteras i fordonet som är en Mercedes Sprinter. Fokus för 

arbetet ligger på en god ergonomi och arbetsmiljö, övriga delproblem kommer endast att 

behandlas ytligt. Faktorer som sätter gränser för arbetet är främst utrymmet i bilen och andra 

miljöberoende faktorer som en mobil arbetsplats har svårt att uppnå. 

 

Efter önskemål från Saab AB kommer författaren inte ta del av Saabs egna 

konstruktionsritningar av ledningsbilen till Storstockholms brandförsvar. De vill att analysen 

och konceptförslaget ska genomförs med utomstående kunskap och idéer. Författaren har tagit 

del av ritning från tidigare uppdrag samt en kravspecifikation och layout förslag från 

Storstockholms brandförsvar att tillgå.  

 

Projektet kommer att avgränsas enligt följande punkter: 

 Arbetsplats – arbetet kommer enbart presentera de två fasta operatörsplatserna som ska 

vara placerade i samverkansutrymme i bilen av märket Mercedes Sprint.  

 

 Produktion – lösningsförslag på en konstruktionslösning för två fasta operatörsplatser 

kommer presenteras i rapporten.  

 

 Resultat – resultatet av projekt presenteras i en rapport och realistiska 3D-bilder som är 

ritade i SolidWorks (CAD). 

 

 Komponenter – med avseende på tekniklösningar samt kommunikationsteknik överlåtes 

till mer kunnig person/personer.    
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2. ANSATS OCH METOD 

 
Nedan presenteras ansats och metod för att uppnå målet med examensarbetet. 

 
Arbetsmetoden för att uppnå målet med arbetet kommer att börja med en förstudie som består 

av besök hos brandförsvar i Stockholmsområdet och intervjuer av brandoperatörer som arbetar 

kontinuerligt i mobila ledningssystem. Syfte med förstudien var att skapa en förståelse om hur 

ett ledningsfordon är konstruerat och hur ett operativt arbete går till. I förstudien jämförs för-

och nackdelar samt vilka problem som finns med att arbeta i ett mobilt ledningssystem.  

 

Därefter genomförs en litteraturstudie som främst behandlar ergonomi. Syftet med 

ergonomianalysen är att få grundläggande kunskaper i vad som är viktigt vid sittande 

arbetsställning samt i litteraturskutiden hitta en metod att angripa problemet. Med den 

insamlade informationen från intervjuer och ergonomianalysen påbörjades konceptutveckling i 

form av brainstorming och idégenerering, som sedan utvärderas i syfte är att hitta en 

konstruktionslösning som passar så stor målgrupp som möjligt och kunna monteras i en 

Mercedes Sprinter.  

 

Som stöd i examensarbetet kommer lämplig litteratur och elektroniska källor användas för att 

uppnå målet med arbete.
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 
Den teoretiska referensramen presenteras nedan och agerar som utgångspunkt för 

examensarbetet. Kapitel presenterar en litteraturstudie kring ergonomi samt forskning inom 

området. Syftet med ergonomistudien är att finna kunskap och viktiga aspekter kring 

ergonomi för ett sittande arbete.  

 

Kapitlet presenterar även de produktutvecklingsverktyg som används under arbetet.  

 

3.1. Datainsamling 

 

3.1.1. Förstudie 

 

En förstudie till arbetet genomfördes i syfte att samla information kopplat till 

utvecklingsarbetet. Förstudien kom att innefatta besök och intervjuer hos Johannes 

brandstation och Södertörns brandförsvar i syfte att få en uppfattning om hur arbetet i ett 

mobilt ledningssystem fungerar samt se vad som erbjuds på marknaden.  

 

3.1.2. Intervju 

 

Syftet med intervjun var att få en förståelse kring viktiga icke mätbara aspekter vid arbete i 

fordonsmiljö. För att förstå vad användaren tycker är viktigt vid arbete vid den fasta 

arbetsplatsen genomfördes en användarintervju hos två civila myndigheter, där tre personer 

med användarerfarenhet intervjuades. Intervjupersonerna var två brandoperatörer och en 

polischef med tidigare användarerfarenhet från mobila ledningssystem. Intervjun återfinns i 

bilaga 1. 

 

Sammanfattningsvis från intervjuerna kan uttalande krav kopplas till tre områden – behovet 

att på ett enkelt sätt kunna förvara och sortera material i direkt anslutning till arbetsbordet, ha 

möjlighet till god översikt genom sidorutor i direkt anslutning till operatörsplatsen och 

tillgång till yta för plottning. 

 

Den insamlade datamaterialet från intervjuerna översattes till kundkrav och presenteras i 

tabell 1 nedan.  

 

Uttalande  Tolkade krav 
Bra med större avlastningsyta vid arbetsbord Behov av yta för arbete 

Förvaring för hjälm och kläder Behov av fastsättnings av 
arbetsutrustning 

Tillgång till mindre samlingsplats i bilen för att kunna hålla 

kortare möten/värma sig 

Behov av yta för arbete i grupp 

Fördel att enkelt ta sig snabbt in och ur bilen Behov av snabb evakuering 

Förvaringsfack för lösa material  Behov av förvaring av lösa material 

Negativt att det finns för lite plats – begränsad yta Behov av utrymme 

Anpassningsbart arbetsbord  Behov av individuell anpassning  
Tabell 1. Tolkat krav och uttalanden från intervju 
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3.1.3. Befintliga mobila ledningssystem i Sverige  

 

Under intervjuerna undersöktes de befintliga ledningsfordonen för att se hur 

operatörsplatserna var utformade i olika typer av fordon.  

 

Ledningsfordonet A20-118 är idag Johannes brandförsvars ledningsbil. Fordonet är ca 10 år 

gammalt och operatörsplatsen är byggd för två stycken brandingenjörer/operatörer med två 

fastmonterade datorer med tillhörande radioutrustning. Bilen är byggt på ett annat chassi och 

skiljer sig åt från den bil som ska levereras från Saab AB, vilket är en Mercedes Sprinter. Det 

som främst skiljer det nya chassit från det gamla är att Mercedes Sprinter är smalare, vilket 

påverkar arbetsytan i bilen. Arbetsplatsen är placerad på den bakre väggen med stolensryggen 

riktad mot förarhytten. Som figur 1 visar är det en enkel bänkskiva som är fastmonterad och 

har begränsad individuell arbetsyta. Stolarna är monterade i golvet som går att vrida på. 

Monteringen av stolarna försvårar en ergonomisk placering för underarmar och händer mot 

bordsytan. Fördelen med lösningen är att förvaringslådorna är byggda med plexiglas för att 

enkelt kunna se vad de innehåller. Inredningen är således enkel och därmed billig.  
 

 

Figur 1. SSBF Befintliga ledningsfordon med plats för två operatörer 
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Södertörns ledningsfordon skiljer sig ifrån hur Johannes brandstations ledningsbil är 

utformade. Det som skiljer bilen åt är att all elektronik i bilen är trådlös och ingen stationär 

dator är monterad. Fördelen med att ta ut all stationär elektronik är att möjligheten till fria ytor 

och öppen planlösning ökar. Kommunikationen sker med radio och surfplattor som är flexibla 

och enkla att byta ut om de skulle gå sönder. Vid framtagning av fordonet lades arbete på 

ergonomiska aspekter så som höj- och sänkbara bord och stolar. Arbete under färd är inte 

godkänt på grund av att stolen inte är fastmonterad och utrustad med tre punkt bälte som 

måste krocktestas och godkännas av gällande direktiv.   

 

När ledningen arbetade fram konceptet till ledningsbilen genomfördes brainstorming, 

workshops och idégenerering med anställda som ska arbeta i bilen. Resultatet som visas i 

figur 2 och figur 3 är ett väl utarbetat koncept som är anpassad till Södertörns brandförsvar 

vars ledord är flexibilitet, kommunikation, face-to-face och enkelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Ledningsbil hos Södertörns brandförsvar med ergonomi i fokus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Ledningsbild hos Södertörns brandförsvar med möjlighet att flytta ut invändig teknik till utsidan av bilden. 
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3.1.4. Resultat av förstudie  

 

Förstudien gav författaren kunskap och förståelse i hur ett ledningsfordon för brandförsvaret 

fungerar och hur operatörerna arbetar med en mobilarbetsplats som bas. Intervjuer som 

genomfördes gav inblick i hur kunden ser på ett ledningsfordon samt vilka problem som 

upplevs med dagens ledningsfordon. Efter genomförd intervju kunde författaren dra slutsatsen 

att plats och förvaringsutrymmen är det primära problemet med att arbeta i ett ledningsfordon.  

 

Förstudien gav också viktig information kring ergonomiska aspekter kopplat till arbete i ett 

ledningsfordon. Aspekter såsom rak nacke och nedsänkta axlar ska tas med i det fortsatt 

arbete i ergonomianalysen.  

 

3.2. Analysmetoder 

 

3.2.1. Ergonomi 

 

Ergonomi är läran om arbetet; av de människor som utgör arbete och hur arbetet sker, vilka 

verktyget och utrustning som används, vilka platser arbetet utförs i och de psykosociala 

aspekterna av arbetssituationen. Ordet ergonomi kommer från grekiska ergos (arbete) och 

nomos (lag). Ergonomi som begrepp uppfanns av Professor Hywell Murrell, som ett resultat 

av ett möte med en affärsgrupp som hölls vid Queen Anne´s Mansions den 8 juli 1949 – där 

det beslutades att bilda ett samhälle för studier av människan i sin arbetsmiljö. Medlemmar i 

arbetsgruppen var ingenjörer och forskare inom medicin och humanvetenskap. Under andra 

världskriget, som precis var avslutat, hade de alla varit inblandad i forskning kring hur man 

kunde effektivisera männen som var i strid och de ansåg att den forskning som de genomfört 

kunde får viktiga konsekvenser även efter att kriget var slut. Arbetsgruppen myntade 

begreppet ”ergonomi” som idag har en stor betydelse i all produkt- och produktutveckling 

(Pheasant, 1996).  

 

3.2.2. Antropometri  

 

Begreppet antropometri som är en del av ergonomi, kommer från det grekiska ordet 

anthropos (människa) och metron (mått) och är läran om människan kroppsmått, i synnerhet 

kring kroppsmått, styrka, form och arbetskapacitet. Antropometri används främst vid 

utformning av kläder, maskiner och möbler och begreppet kan delas in i två grupper, statiska 

och dynamiska dimensioner. Statisk dimension mäts i vila vilket omfattar till exempel vikt 

och längd, medan dynamisk dimension mäts i rörelse vilket omfattar till exempel rörelse vid 

stående och sittande position.  Det finns ett fåtal produkter och arbetsställen som är designade 

för att passa en typ av kroppsform men antropometridata möjliggör för personer med 

varierande kroppsmått att få en god användarvänlighet så att produkten och användaren 

fungerar rent fysiskt ihop. En antropometri undersökning presenteras i en omfattande 

värdetabell som innehåller medelvärden och standardavvikelser för män och kvinnor för olika 

populationer. En antropometrisk undersökning är kostsam och tar lång tid att utföra. Men det 

finns redan existerande undersökningar med färdiga tabeller och data som kan användas. Det 

är viktigt att avläsningen av tabeller och data blir rätt och är anpassad till rätt population för 

att undvika ergonomiska problem eller påfrestningar på kroppen som kan leda till utmattning 

(Pheasant, 1996).  
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Ett exempel på antropometri är om bordskivan är felmonterad i förhållande till stol och 

population kan användaren inte utföra ett avslappnat arbete vilket ger påfrestningar på 

muskler för att hålla kroppen i rätt arbetsställning (Pheasant, 1996).  Även ögats muskler 

påverkas negativt om bordsskivan är felplacerad i förhållande till synfält kan avståndet blir för 

stort eller för kort (Tilley, 2002). Om en produkt är designad för att passa 90 procent av USAs 

befolkning kommer i regel produkten passa 90 procent av Tysklands befolkning, 80 % av 

Frankrikes, 65 % av Italiens, 45% av Japans, 25 % av Thailands och 10 % av Vietnams 

befolkning (Bridger, 1995).  

 

Det är viktigt att ta hänsyn till ergonomiska aspekter gällande sittande arbete men också vilka 

fler användningsområden arbetsplatsen utgör. Arbetsytan ska även ge operatören möjlighet till 

arbete, socialt umgänge, vila och matintag. Då arbetsytan är den enda fasta bordsytan i 

fordonet och brandoperatören spenderar länga dagar vid bordet (Pheasant, 1996). 

 

Det finns viktiga riktlinjer som bör följas vid stillasittande arbetsställning. Om bordsytan är 

för låg kan operatörens nacke och rygg bilda en framåtlutande position som bör undvikas. Om 

bordet istället är för högt, kan detta resultera i att användaren måste höja sina överarmar och 

hålla dem spända vilket är påfrestande för axelmusklerna. Detta kan motverkas genom att 

använda en lutande bordsyta som ger nacke och rugg en rak position (Pheasant, 1996).  

  

För att mäta statiska dimensioner används verktyget percentil som visar distribution av 

mätdata som använder normalfördelningskurvor för att illustrera detta. För att räkna ut ett 

percentilmått används en hundragradig skala där ett värde motsvarar specifikt percentilmått. 

Den hundragradiga skalan visar andelen av spridningen som har likvärdig eller mindre värden 

än det aktuella percentilmåttet (Pheasant, 1996).  

 

Normalfördelningskurvan för kroppslängd av en population presenteras i figur 4. Figuren 

representerar var 10:e-percentilen (10%ile) av en kroppslängd på 1650 mm, vilket ger att 10% 

av den valda populationen är 1650 mm eller kortare. Toppen på kurvan som ses i mitten av 

spridningen är medelvärdet och är följdelaktigen 50:e percentilen (50%ile). Om man blandar 

både män, kvinnor och barn kan det blir en positiv eller negativ snedfördelning, på grund av 

att kurvans topp blir förskjuten åt höger eller vänster, vilket resulterar i ett resultat som inte 

stämmer överens med verkligheten och är inte användbar. På så vis är det till fördel att inte 

blanda män, kvinnor och barn i samma undersökning för att få ett antropometrisk mått som är 

normal fördelat (Pheasant, 1996).  

 

 
Figur 4. Källa: Pheasant (1996).Antropometri, Normalfördelningskurva för kroppslängd av en population 
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3.2.3. Sittande arbetsställning  

 

Enligt Pheasant (1996) kan ett sätes bekvämlighet variera efter stimulans i hjärnan samt hur 

sätet ger musklerna möjlighet till avslappning och stöd. Om musklerna inte får tillräckligt 

med syre upplevs sätet som obekvämt och vi måste röra på oss för att få ny syre ut till 

musklerna i rumpa och ben. När en led är i vila är leden i sitt neutrala plan, vilket betyder att 

smärta i leder, senor och muskler ska kunna undvikas under långa tidsperioder. Så fort leden 

gör en avvikelse från sitt neutrala plan under en längre tidsperiod kan smärta uppkomma. För 

att undvika att leden kommer utanför sitt neutrala plan kan en lutning på 15 grader av en 

arbetsyta påverka att smärta inte uppkommer, då användaren får en bättre upprätt sittställning 

med en horisontell lutning på 15 grader (Bridger, 1995). Idag är det många företag som 

använder sig av en plan arbetsyta, men kompletterar med hjälp av tangentbordet som 

vanligtvis har en lutning på 15 grader.  

 

Smärta i nedre delen av ryggen är den vanligaste åkomman av jobbrelaterad smärta och 

uppstår på grund av bristande komfort på arbetsplats och enligt Bridger (1995) kan smärtan på 

ryggen minska med 22 procent när det finns en 15 graders lutning på arbetsplatsen. Detta på 

grund av att lutning av överkroppen inte behöver luta lika mycket framåt som bidrar till att 

leden kommer utanför sitt neutrala plan vid sittning.    

 

Enligt Arbetsmiljöverket är det viktigt att arbete vid dator uppfyller acceptabla förhållanden 

för att arbetet skall kunna bedrivas hållbart och långsiktigt, det vill säga med välbefinnande, 

god hälsa och goda prestationer. Arbete vid dator kan i många fall vara långa och intensiva, 

vilket ökar kravet för goda arbetsförhållanden och arbete med lämplig arbetsteknik. 

(Toomingas, U.Å) 

 

Nedan följer de delar som behövs för att utforma en fungerande arbetsplats: 

 

Arbetsstol. Arbetsstolen ska vara bekväm för användaren att sitta i under en längre tid och 

ska kunna anpassas efter olika kroppsformer.  Arbetsstolen ska vara reglerbart och ryggstödet 

ska kunna justeras. Enligt Tilley (2002) bör en arbetsstol ha två lägen, ett rakt sittande läge 

samt ett läge för tillbaka lutning för avslappning.  

 

Mått på sätet, framkant till bakkant, bör inte vara mindre än 406 mm för att passa alla vuxna  

Sätets bredd bär vara 406-560 mm 

Sätets vinkel bör vara 0 − 15° från horisontella planet 

Ryggstödet bör vara 0 − 15° från vertikala planet  

Ryggstöd för stöd för axlar bör vara 635 mm 

Ryggstöd för stöd för huvud bör vara 915 mm 

Arbetsstolen bör ha 5-6 hjul för att vara stadig 

 

Arbetshöjd. Höjden på ett arbetsbord kan idag justeras för både sittande och stående arbete. 

För att få en god arbetshöjd bör man se över komfortvinklar, som återfinns i tabell 2 på sida 

21. Fel arbetshöjd kan orsaka stora skador hos användaren (Pheasant, 1996) och enligt Tilley 

(2002) är nedanstående höjdmått för arbetsbord att rekommendera för kvinnor och män för att 

motverka skador och muskelvärk.  

 

 Acceptabel bordshöjd för kvinnor är 585-735 mm 
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 Acceptabelt fixerad höjd för arbetsbord är 660 mm för kvinnor.  

 Acceptabel bordshöjd för män är 635-785 mm 

 Acceptabel fixerad höjd för arbetsbord är 720 mm för män 

 Godkänd fixerad höjd för både kvinnor och män är 720 mm, men då måste ett bord för 

tangentbord vara justerbart på intervallet 585-720 mm 

 

 

Arbetsutrymme. Vid sittande arbete är det viktigt att tänka på att ha armar nära kroppen men 

sänkta och avslappnade axlar för att undvika skador. Bord ska placeras i armbågshöjd för 

lämplig arbetshöjd och ska kunna anpassas genom justerbar arbetsstol eller arbetsbord 

(Arbetsmiljöverket, U,Å). 

 

För att minska skaderisken har Arbetsmiljöverket en bild som visar vilka mått som bör 

eftersträvas för att minska risken för skador, se figur 5. 

 

 

 
Figur 5. källa: Arbetsmiljöverket. Arbetsområden för händer. Mått i centimeter 

 

Benutrymme. Benutrymmet är viktigt för att skapa en god ergonomi. Användaren bör kunna 

sträcka och röra på knä och fotleder för att minska risken för skador och ledvärk. För 

kortväxta personer kan det vara till fördel att placera ett fotstöd under bordet för att öka 

komforten (Tilley, 2002).  

 

 Knän bör ha ett fritt utrymme om 380 mm, räknat från bordets yttersta kant. 

 Fötters bör ha ett fritt utrymme om 600 mm, räknat från bordets yttersta kant.   

 

Belysning. Det är viktigt att ha en bra arbetsbelysning för att minska risken för felaktig 

arbetsställning. Belysningen ska vara asymmetrisk och placerad intill användaren för att få en 

jämn fördelning av ljuset. En arbetsbelysning ska inte reflektera i skärm eller vara för svag 

(Belysningsbranchen, 2015).  

 

 Felaktig belysning kan innebära 

 Ögonproblem: klåda, sved, torrhetskänsla och ljuskänslighet. 

 Muskelproblem: nacke, skuldra och axlar 

 Huvudvärk 

 Trötthet och stress 
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Om man istället använder sig av rätt belysning på arbetsplatsen kan detta resultera i  

 Mindre trötthet  

 Större arbetslust 

 

 

Arbete i ett mobilt ledningsfordon innebär att arbete under kvällar och nätter kan förekomma 

och därför kommer ledningsfordonet vara utrustad med röd kontraktbelysning i hyttens 

innetak och i arbetsutrymmet för att inte störa ögats ljusinsläpp.    

 

Tangentbord. Det är viktigt att kunna justera höjden på tangentbordet för att minska risken 

för smärta i handleder och fingrar. När man skriver vill man ha en 90° vinkel vid armbåge, 

armarna ska vara avslappnade och placerade intill kroppen samt avslappnade axlar. Fingrar 

ska vara i en negativ position, vilket innebär att fingrarna är något lägre än handleden.  

 

 Tangentbordet bör vara rörligt 

 Tangentbordet bör ha en justerbar vinkel  

 

En alternativ lösning är att montera fast ett separat bord för tangentbord och datormus som är 

justerbart. Bordet blir därigenom ett komplement för att kunna ställa in rätt höjd så att arbetet 

kan anpassas till kroppsform och komfortvinklar uppfylls (Tilley, 2002).  

 

Datormus. När man väljer placering av musen vill man att handen ska vara placerad inom en 

v – position. Med v – position menas den vinkel som armen kan röra sig då armbågen är intill 

kroppen.     

 

Monitor. Placering av datorskärm ska vara mitt emellan axlarna på användaren. Det är viktigt 

att placeringen av datorskärmen varken är för hög eller låg. Vid felplacering kan 

ansträngningar i nacke och ögon förekomma. En god placering av datorskärmen är när näsan 

är i linje med den punkt på skärmen som användas mest (Tilley, 2002).   

 

 En monitors justerbara höjd bör vara 180 mm 

 Användaren bör sitta en armlängds avstäng från monitorskärmen. Från övriga monitor 

bör användaren sitta 1220 mm ifrån 

 

Panel. Enligt Tilley (2002) finns det tre användbara paneler för sittande arbete. Den första 

panelen har en enkel design med en lutning på 15° och är 710 mm hög. Den andra panelen är 

en förenad version med flera paneler staplade på varandra, som når en höjd på 1725 mm. 

Panelen har olika lutningar för att den ska hamna innanför ögats synfält. Den tredje panelen 

har en omlott design som kan appliceras på den första panelen. Denna typ av design ökar ytan 

med 50 %. Det som är viktigt att tänka på, gällande alla paneler, är att placera display och 

annan teknisk utrustning som används dagligen i den horisontella synlinjen för att minska 

rörelser och belastning på nacke, se figur 6 på sida 22. 
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Figur 6. Källa: Tilley (2002). The measure of man and woman. Paneler 

 

 

3.2.4. Komfortvinkel 

 

Komfortvinklar, eller ledvinklar, kan användas som riktlinjer för utformning av arbetsplatser 

så att användaren kan upprätthålla en bekväm arbetsställning (Kee & Karwowski, 2001).  I 

ergonomianalysen för en sittande arbetsställning användas komfortvinklar som bas vid 

antaganden av arbetshöjd samt arbetsvinklar för utformning av operatörsplatsen. Enligt Kee & 

Karwowski (2001) kan kroppen påverkas negativt i form av smärta och spända muskler om 

hänsyn till komfortvinklar uteblir. Värden för komfortvinklar till undersökningen är hämtade 

från tabeller ur Kee & Karwowski (2001), bilaga 2. 

 

Rygg. Värk i den nedre delen av ryggen är en vanlig åkomma vid en bristande arbetsposition. 

Rekommenderande komfortvinklar går att avläsas i tabell 2 på sidan 23. 

 

Nacke. Vid större ansträngningar på nacken kan även ryggen påverkas negativt. Fel 

komfortvinkel för nacke kan bidra till förlängda muskler i nacke som kan skapa kramp, stelhet 

och värk. Rekommenderade komfortvinklar för nacke finns att avläsas i tabell 2 på sidan 23. 

 

Axlar och överarmar. För att inte spänna axlar och överarmar ska komfortvinklarna följas 

för att undvika smärta. Rekommenderade komfortvinklar för axlar och överarmar finns att 

avläsas i tabell 2 på sidan 23. 

 

Syn. Tilley (2002) beskriver att ögat är i viloläge när det befinner sig 15° från ögats 

horisontella plan. Rekommenderat område för synfält ligger inom 30° nedanför det 

horisontella planet. Synfält som ligger 35° − 45° nedanför den horisontella siktlinjen är 

acceptabelt men rekommenderas inte, på grund av böjning av nacke för att ögat ska kunna se 

nedåt. Rekommenderat avstånd från ögat till objekt är minst 330 mm för nära tittande och 

minst 400 mm för läsning och upp till 610 mm för standardisplayer, se tabell 2 på sidan 23.   

 

Armar. Armar ska vara placerade längst med kroppen, med nedsjunkna axlar och armvecken 

placerade i en 90° vinkel när de är i kontakt med arbetsbordet. En ökad vinkel mellan 
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överarm och underarm kan skapa värk och styvhet i axlar. Därför är det viktigt att undvika 

statiskt arbete där arbetspositionen befinner sig i gränsfallsvinklar under längre perioder 

(Pheasant, 1996), se tabell 2.  

 

Knä. Ledningsfordonet som undersöktes i detta arbete har ett begränsat benutrymme och 

hänsyn till hjulhus måste tas. För att uppnå en bekväm sittkomfort ska användaren ha 

möjlighet att sträcka ut ben och fötter. Det är också viktigt att sättet är mjukt och att tyngden 

är fördelad mellan fötter och stjärt för att minska möjligheten att muskler kommer i kläm och 

personen känner behov av att byta position på grund av smärta och obehag (Pheasant, 1996).   

Det är viktigt att benen kan röra sig fritt så att statiska ställningar kan undvikas så att 

sittställningar som kan leda till värk minskas. Enligt Tilley (2002) rekommenderas en vinkel 

mellan 95° –  135°, se tabell 2. 

 

Fotled. På grund av begränsat utrymme för ben och fötter minskar möjligheten för rörlighet 

och en bekväm sittställning att sitta i under en längre tid. Men godkända komfortvärden ur 

Kee & Karwowski (2001) ansågs som tillräckliga för arbetsplatsen i bilen, se tabell 2. 

 

 

 

 Komfortvinklar (JAI) 

Bra Medel Gränsfall 

Rygg    

Utsträckning/böjning −0°/17° 0°/38° 0°/56° 
Böjning i sidled 6° 12° 17° 

Rotation 17° 31° 45° 
Nacke    

Utsträckning/böjning −19°/22° −37°/47° −53°/69° 
Böjning i sidled 28° 40° 48° 

Rotation 41° 58° 69° 
Axlar och överarmar    

Utsträckning/böjning −13°/33° −25°/75° −36°/112° 
Böja in/böja ut 0° −17°/43° −25°/73° 

Rotation 0° −5°/48° −14°/85° 
Ögat    

syn −30° −45° 25° 
Armar    

Böjning 116° − 140° 105° − 116° 105° 
Rotation inåt 130° 160° 180° 

Höft/lår    

Böjning 90° − − 

Böjning utåt/inåt 0° − − 

Rotation utåt/inåt 0° − − 

knä    

Böjning 95° − 135° − − 

Fotled    

Böjning utåt/inåt −20°/17° −35°/30° −40°/37° 
Böjning uppåt/nedåt −15°/15° −27°/30° −35°/37° 

Tabell 2. Komfortvinklar 
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3.3. Lösningsmetoder 
 

Nedan presenteras den produktutvecklingsprocess och de produktutvecklingsverktyg som 

använts för att uppnå målet med att optimera ett mobilt ledningsfordon. 

 

 

3.3.1.1. Planering 

 

Planeringen av ett projektarbete är mycket viktigt och kan vara avgörande för hur bra 

resultatet blir. Det är viktigt att från början sätta mål på vad som ska uppnå med arbetet samt 

ha en strategi på hur projektet ska utföras. En bra planering ger en bra uppskattning av tid, 

kostnader och vilka resurser som är kopplat till arbetet. Planering av projektet sker i form av 

ett Gantt-schema. 

 

3.3.1.2. Gantt-schema  

 

Ett gantt-schema är en tidsplan på hur länge ett projekt ska fortgå. Syftet med ett gantt – 

schema är att skapa en struktur på arbetet. Schemat presenterar en tidsplan på när varje 

delmoment i arbetet bör starts och avslutas. Det är vanligt att ett gantt-schemat ändras och 

uppdateras under arbetets gång på grund av ändringar av delmomenten. Uppdateringen 

genomförs så att den stämmer överens med utfört arbete. 

 

3.3.1.3. Problemförståelse 

 

Innan arbetet börjar är det viktigt att diskuterar problemformulering och identifiera problem 

för att få en förståelse kring hur arbetet ska utföras. Nästa steg är att identifiera vem kunden är 

och bilda sig en uppfattning om kundens syn på problemet och vilka krav kunden ställer på 

produkten i fråga. För att identifiera marknaden, kunden och kundkraven kan en 

marknadsanalys utföras. För att kunna arbeta vidare med kraven i projekt bör man använda 

sig av en QFD.  

 

3.3.1.4. QFD 

 

QFD är ett verktyg som sammanställer och omvandlar kundkraven till teknisk mätbara krav. 

Verktyget jämför mätbara mål med konkurrenterna för att se hur produkten står sig på 

marknaden. Analysen presenterar de produktegenskaper som har betydelse för produkten, 

som genereras när man viktar kundkraven med produktegenskaper och sätter ett värde på hur 

viktiga de är i förhållande till varandra. (Ullman, 2009) 

 

3.3.1.5. SWOT-analys 

 

En SWOT-analys kartlägger styrkor, svagheter, möjligheter och hot för arbetet. SWOT-

analysen bidrar till att på förhand identifiera svagheter och risker i arbetsprocessen som kan 

hindra eller försvåra arbetet. Detta ger författaren möjligheten att på förhand motverka de 

eventuella riskerna i arbetet då denne är medveten om dem.  
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3.3.1.7. Kravspecifikation 

 

Kravspecifikationen är i det aktuella fallet skriven av kunden, Storstockholms brandförsvar, 

och behandlar alla tekniska och funktionella krav för ledningsfordonet. Kraven är baserade på 

arbetsmetoden som Storstockholms brandförsvar arbetar med samt teorier om hur de vill leda 

sin organisation på bästa sätt.  

 

3.3.1.8. Funktionsanalys 

 

Funktionsanalys är ett verktyg som används för att förstå syftet med produkten. Produktens 

olika funktioner delas upp till en huvudfunktion, delfunktioner samt eventuell stödfunktion. 

Funktionsanalysen ger en helhetsbild av vilka mål produkten ska uppnå.  

 

3.3.1.9. Idé- och konceptgenerering  

 

Idé- och konceptgenerering definieras som en likvärdig beskrivning av teknologi, 

funktionalitet och fysisk form som ska användas i slutresultatet. Resultatet från idé- och 

konceptgenereringen bör presenteras med en skiss, modell eller text som skapar en 

uppfattning av hur kundbehovet ska kunna tillfredsställas. Processen för konceptgenreringen 

utgår från ett kundbehov och krav som ska resultera i ett antal förslag på möjliga lösningar. 

(Eppinger, 2008)  

 

Enligt Eppinger (2008) kan konceptgenereringen delas in i mindre delproblem för att på ett 

överskådligt sätt hantera problemet som behandlas. Lösningsförslag till varje delproblem tas 

fram genom att använda olika verktyg så olika lösningar kan kombineras för att komma fram 

till vilken lösnings som löser problemet bäst. Processen avslutas genom att utvärdera 

lösningsförslagen och ifrågasätta om alla möjligheter till lösningar tagits vara på.    

 

3.3.1.10. Morfologisk matris 

 

För att kunna dela upp de faktorer som påverkar produktens utformning används en 

morfologisk matris. I matrisen kan olika kombinationer genomföras som påverkar produktens 

utformning, vilket ger varierande helhetslösningar. Kombinationerna skapas genom att idéer 

delas upp efter vilket problem som ska lösas, som sedan kombineras på olika sätt för att 

uppfylla alla funktioner som krävs, men ha varierande utformning.   

 

3.3.1.11. Brainstorming 

 

Brainstorming är en metod där en grupp av personer som är insatta i problemet diskuterar för- 

och nackdelar tillsammans. Brainstorming är ett effektivt sätt att dela med sig av sina tankar 

och åsikter kring problemet samt hur man kan lösa problemet. 

 

3.3.1.12. Konceptutvärdering  

 

När olika koncept har genereras ska de utvärderas. Vid konceptutvärdering kontrolleras om 

konceptet uppfyller krav från kravspecifikationen och om konceptet är väl anpassat för 

användaren.  

 

En Pughs matris är ett utvärderingsverktyg som användas för att välja en eller flera lösningar 

på ett problem. I matrisen viktas produktkraven tillsammans med de koncept som tagits fram. 
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Ett referenskoncept väljs som de resterade konceptet jämförs mot. Varje koncept poängsätts 

med -, S eller +, beroende på hur väl konceptet uppfyller kraven jämfört med referensen.  I 

Pughs matrisen är det enkelt att följa vilket krav som uppfyller kraven bäst. 

 

FMEA är ett utvärderingsverktyg som är en feleffektanalys på de koncept som valts ut. 

Analysen förutsäger möjliga fel som kan uppkomma på produkten innan de har inträffat, 

vilket gör det enklare att förhindra att felen uppträder. I analysen bryts varje eventuellt fel ner 

i felsätt, felorsak och feleffekt och bedöms efter sannolikhet, allvarlighet och möjlighet till 

upptäckt. Fel som kan uppträda i produktionsprocessen kan leda till ökade kostnader, sämre 

kvalité på produkten samt människors hälsa. Därför är det viktigt att göra en FMEA analys till 

varje valt koncept.     

 

3.3.1.13. Konceptutveckling 

 

När konceptutvärderingen är genomförd och ett koncept är valt är det tid att utveckla 

konceptet till en högkvalitativ produkt. Framtagning av en högkvalitativ produkt innebär att 

funktion och design fungerar som planerat, bedömning av produktens livscykel samt att alla 

komponenter är enkla att tillverka och montera.  

 

3.3.1.14. DFA 

 

DFA innebär att antalet komponenter för tillverkningen minimeras samt att en analys av 

monteringsprocessen för komponenterna genomförs. Med hjälp av DFA kan 

monteringstiderna och antalet komponenter hållas nere, vilket spara både tid och pengar 

(Lövgren, 2009). DFA består totalt av 13 tumregler: 

 

 Minimera antalet komponenter 

 Minimera antalet fästanordningar 

 Välja lämplig baskomponent 

 Omplacera inte baskomponenten  

 Välja effektiv monteringsordning  

 Underlätta komponentåtkomst  

 Anpassa komponenter till monteringsmetod (manuellt, robot, specialmaskin) 

 Bygg systematiska komponenter 

 Bygg komponenter systemmetriska med monteringsriktningen 

 Om osymmetriska komponenter låt de vara tydligt osymmetriska  

 Låt monteringen ske rätlinjigt och enkelriktat 

 Utnyttja fasningar, styrningar och elektricitet vid anpassningar 

 Maximera tillgänglighet vid montering 

 

3.3.1.15. DFM 

 

DFM innebär design för tillverkning och bör tillämpas tidigt i tillverkningsprocessen för att 

optimera och analysera processen. Målet med är att sänka produktionskostnaden och öka den 

ekonomiska vinsten utan att påverka produktens kvalité. För att kunna optimera processen är 

det viktigt att sätta rätt toleranser, radier på frästa komponenter, släpp vinklar för gjutning 

m.m. (Ullman, 2009).  
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3.3.1.16. DFMain 

 

DFMain innebär design för underhåll och tar hänsyn till hur underhåll av produkten ska gå 

till. Syftet är att minska kostnader för underhåll och minimera driftstopp, underhållsbehov 

identifieras, produktens tillgänglighet ökas och livscykelkostnad minskar.  

 

3.3.1.17. DFE 

 

DFE innebär att behandla produkten från ett miljömässigt perspektiv. Syftet är att minska 

miljöpåverkan när produkten ska återvinnas samt minimera material och energiåtgång under 

tillverkning (Ullman, D 2009).  

 

3.3.1.18. Konstruktion 

 

För att kunna presentera och producera det slutgiltiga konceptet krävs ett 

konstruktionsunderlag i form av 3D-bilder som är tillverkade i ett CAD-program. CAD är en 

förkortning av Computer-assisted Draftning och syftet är att modulera, konstruera och 

visualisera 3D-bilder med hjälp av en dator. Programmet ger en realistisk bild av hur 

konstruktions är tänkt samt möjligheten att testa produktens hållbarhet och mäta olika enheter, 

vikt, volym, massa m.m. 

 

Målet med examensarbetet är att presentera en konstruktionslösning för den fasta 

operatörsplatsen med hjälp av 3D-bilder.  

 

3.3.1.19. Pips-analys   

 

I slutet av arbetet genomförs en utvärdering över vad som har varit bra respektive mindre 

under arbetets gång. Detta genomförs i hopp om att misstag som gjorts i arbetet inte ska 

upprepas i kommande arbeten samt bär med det som har gått bra till nästa arbete. En PIPS – 

analys är ett verktyg som används i utvärdering av projektet och reder ut eventuella brister 

som uppkommit under arbetes gång och vad som kan förbättras. Analysen genomförs i form 

av frågor som besvaras med en siffra 1-5 hur väl varje delmoment i arbetet har genomförts.  
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4. Genomförande  

 
I detta kapitel presenteras genomförandet av arbetet med hjälp av användning av 

produktutvecklingsverktyg samt resultat och slutsatser från de olika faserna i 

utvecklingsarbetet som presenterades i föregående kapitel.  

 

4.1. Planering  

 

Arbetet startade genom en planering av för att uppnå projektmålen och förhindra eventuella 

problem eller missförstånd som kan uppkomma under arbetes gång. Planeringen beskriver när 

varje delmoment ska utföras för att projektet ska slutföras i tid.  

 

4.1.1. Projektlogg  

 

Arbetet har dokumenterats varje dag i en logg för att enkelt kunna gå tillbaka och se vad som 

har genomförts under projektet. Projektloggen har fungerat som ett stöd vid rapportskrivning 

och innehåller författarens egna tankar och funderingar över projektet. Författaren har valt att 

inte publicera projektloggen, utan kan vidgå vid godkännande från författaren. 

 

4.1.2. Gantt-schema  

 

Ett Gantt - schema skapades i början av arbetet för att skapa struktur på arbetet. Den större 

delen av tiden skulle läggas på litteraturstudien för att samla på sig kunskap ergonomi och 

antropometri. Författaren ansåg att litteraturstudien behöver mest tid för att förstå problemet 

och kunna lösa det på bästa sätt. Gantt – schemat återfinns i bilaga 3.   

 

4.2. Problemförståelse  

 

Information kring mobila ledningssystem samlades in med hjälp av en förstudie kring 

befintliga ledningsfordon som erbjuds på den svenska marknaden. I förstudien belystes för- 

och nackdelar för att öka kunskaper kring operativ ledning.  

 

Under förstudien framkom det att varje ledningsfordon är utformad efter en specifik 

kravspecifikation och ser olika ut beroende på användaren. Varje ledningssystem är utrustade 

med likvärdig teknik och kommunikationssystem medan konstruktionslösningen kan variera 

beroende på vilka krav som har prioriteras. Men varje konstruktionslösning är baserad på 

följande komponenter: 

 

 Förvaringsutrymmen 

 Arbetsbord 

 Panel  

 Operatörsstol  

 Belysning  
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4.2.1. SWOT-analys  

 

En SWOT – analys skapades för att identifiera förutsättningar för att uppnå ett bra resultat. 

Genom en SWOT – analys kunde fördelar och nackdelar jämföras för att få ett strukturerat 

arbete och i ett tidigt stadie analysera hur projektets nackdelar skulle hanteras i fortsatt arbete.  

 

 
Figur 7. SWOT-analys 

 

 

4.2.2. Kravspecifikation  

 

Ledningsbilen byggs efter en kravspecifikation från kund som har satt de krav som ställs 

specifikt för produkten. Författaren har arbetat utifrån dessa krav och en sammanfattning av 

kraven som berör de avgränsningar som gjorts återfinns i bilaga 4 

 

Målvärden för de tekniska egenskaperna definierades av tolkningar från kravspecifikationen 

från kund. Nedan presenteras och beskrivs målvärden för att uppnå målet med projektet.  

 

Mätbara värden: 

 Handhavande: en person ska själv klara av att utföra arbete vid arbetsplatsen. 

 Operatör: arbetsplatsen ska vara konstruerad så att två operatörer kan arbeta 

samtidigt.  

 Livslängd: målet är att produkten ska svara anpassningsbar för att kunna bytas ut med 

tiden. Produkten bör kunna användas i 10 år med mindre reparationer, för att sedan 

bytas ut med nya komponenter. 

 Dimensioner: konstruktionslösningen ska minste ha böljande dimensioner (mått i 

millimeter):  

 Arbetsplats 

o Bredd: 850 

o Djup: 480 

 Fordon 

o Höjd: ≥ 1800 

o Bredd: ≥ 1700 (𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔 − 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔) 

o Längd: ≥ 1800 (𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑏𝑜𝑟𝑑𝑠𝑘𝑎𝑛𝑡 − 𝑏𝑎𝑘𝑠𝑖𝑑𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑠ä𝑡𝑒𝑛) 
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Delfunktioner  Delfunktioner  

Ej mätbara värden: 

 Ergonomi: vidgå ergonomisk arbetsställning med avseende på ergonomiska avviker 

som måste göras p.g.a. begränsningar av arbetsyta i fordonet. 

 Materialval: material ska väljas efter funktion och vara anpassad för att klara av en 

utsatt miljö. Materialet bör vara anpassat efter produktens livscykel och vara 

återvinningsbart. 

 Arbetsstol: arbetsstolen ska vara godkänt att transporteras i under färd och måste på 

så sätt uppfylla säkerhetskrav för gällande direktiv.  

 Arbetsbord: arbetsbordet ska ge arbetsyta för två operatörer och kunna justeras för 

kroppsanpassning.  

 Säkerhet: produkten ska vara säker att använda och minimera skaderisk för 

användaren. 

 Montering: produkten ska vara anpassad till övrig utrustning och vara enkel att 

montera samt demontera.  

 

 

4.2.3. Funktionsanalys  

 

Arbetets huvudfunktion är att konstruera en fast arbetsplats för två operatörer, som bryts ner i 

delfunktioner för att få en överblicka över vilka funktioner som lösningen bör innefatta samt 

vilka funktioner som ska prioriteras. Resultatet blev att konstruktionslösningens fyra 

delfunktioner: säkerhet, ergonomi, produktion och konstruktion samt deras underfunktioner 

ska tas med i konceptutvecklingsfasen. För en tydligare bild se bilaga 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 8. Funktionsanalys 

 

Säkerhet. Användaren ska känna sig säker att vistas och arbeta i fordonet. Arbetsplatsen är 

monterad i en extrem miljö som är utsatt för stora påfrestningar utifrån. Det är viktigt att 

inredningen i fordonet är monterad och anpassad för maximal hållbarhet och en livslängd på 

Arbetsplats för två 

operatörer 

Produktion  Ergonomi Konstruktion  

Minimera 

produktionstid 

Maximera 

produktvänlighet 

Utnyttja standard 

komponenter 

 

Säkerhet 

Använda godkända 
komponenter  

Maximera 

kroppsanpassning  

Minimera skador 

Maximera hållbarhet 
Minimera vikt 

Tåla slitage 

Tåla klimatvariationer Tåla tuffa förhållanden 

Undvika lösa delar 

Minimera 

kroppsbelastning  

komfort 

Underlätta 

kroppsrörelser 
Maximera hållbarhet 
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10 år. Komponenter ska vara godkända av gällande direktiv för att minimera skador som kan 

uppkomma samt vara fastmonterade så att lösa delar elimineras.  

 

Ergonomi. God ergonomi är nyckelordet för lösningskonceptet för att öka komforten för 

användaren. Arbetsplatsen kommer vara monterad på en begränsad yta vilket främst 

begränsar komfort och arbetsrörelser. Målet med konstruktionslösningen är att maximera 

kroppsanpassning så att två operatörer kan sitta bredvid varandra och utföra ett gott arbete.  

 

Produktion. Produktionen ska effektiviserad för att spara tid och pengar. Målet är att 

maximera produktionsvänligheten med hjälp av att använda standard komponenter för 

konstruktion.  

 

Konstruktion. Konstruktionen bör vara konstruerad för att tåla klimatvariationer och slitage 

som förekommer med arbete i fordon. Vikten för arbetsplatsen ska inte överstiga godkänd 

max vikt för fordonet och konstruktionen ska maximeras för att ha en livstid 10 år.   

 

4.2.4. QFD 

 

QFD genomfördes när funktionsanalysen var gjord samt tolkningar av kravspecifikationen, 

för att förstå vilka krav som var viktiga och bör prioriteras. Se bilaga 6 för QFD. 

 

 Tolkningar av kravspecifikationen resulterade i nedanstående kundkrav: 

 

 Arbetsbord ska vara minst 85x48 cm  

 Arbetsbord ska kunna utökas till motsvarande storlek på en normal byggnadsritning 

(A1) 

 Två operatörer ska kunna sitta bredvid varandra och arbete 

 Två fullständiga och vridbara passagerarstolar (godkända under färd) 

 Inredningen ska klara av temperatur från 0 − 50℃ 

 Livslängden ska vara minst 10 år 

 Utformningen ska hjälpa till att enkelt skapa en struktur i bilen 

 Inredningen ska vara enkel att hålla ren och tvättbar 

 Kombinerat material ska enkelt kunna separera för återvinning  

 God ergonomi och arbetsmiljö 

 

Från funktionsanalysen definierades produktegenskaper som var teknisk mätbara: 

 

 Maximera kroppsanpassning  

 Medge komfort 

 Minimera ljudnivå 

 Minimera tillverkningskostnad 

 Tåla slitage och tuffa förhållanden  

 Använda godkända komponenter 

 Medge bra kvalité 

 Minimera skador 

 Minimera vikt (inredning) 

 

Resultatet från QFD:n var fyra krav som var viktiga och bör prioriteras i framtagningen för 

den slutgiltiga konstruktionslösningen: för att hitta inspiration för nya möjliga lösningar.   
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Viktiga krav 

 Användarvänlighet 

 Medge komfort 

 Kroppsanpassat 

 Tåla slitage och tuffa förhållanden  

 

Konkurrenter på den svenska marknaden sattes in i QFD:n för att se hur väl de uppfyllde 

uppdragsgivarens krav och funktioner. Vid jämförelse av konkurrenter är det viktigt att veta 

om att varje mobilt ledningssystem är byggt efter en specifik kravspecifikation, vilket gör att 

kraven kan varierna och olika krav prioriteras. 

 

Det som är negativt är det begränsade utrymmet som är den avgörande faktorn till 

ergonomiska avvikelser. Som anbudsgivare är det svårt att skapa ett flöde i tillverkningen på 

grund av att olika krav prioriteras av varje beställare, vilket gör att processen kräver mycket 

tid. Det positiva med de mobila ledningssystemen är att de har en lång livslängd och klarar av 

slitage och tuffa förhållanden som arbetsplatsen medför.  

 

4.2.5. Användaren  

 

Fordonet ska fungera som ledningsfordon åt Storstockholms brandförsvar, vilket innebär 

arbete för insatschef/insatsledare i beredskap under färd samt då fordonet är uppställt på 

skadeplats. Fordonet är utrustat med teknik och material som är nödvändigt för att kunna leda 

en organisation. Större delen av arbetet i fordonet kommer ske i anslutning till den fasta 

operatörsplatsen som ska erbjuda användaren säkerhet och god möjlighet till att leda en 

organisation.  

 

4.2.5.1. Moodboard 

 

En moodboard gjordes för att få en bild över vilka känslor som ledningsfordonet ska 

åstadkomma hos användaren. Ett mobilt ledningssystem ska ge insatschef/insatsledaren 

friheten att kunna leda en organisation på plats. Operativ ledning handlar om att kunna leda en 

organisation och skapa en struktur för hur arbetet ska utföras. Att kunna leda en organisation 

på plats handlar om att vara delaktig i miljön runt omkring och genomföra det bästa möjliga 

arbete för ett lyckat arbete. Se bilaga 7 för moodboard. 

 

4.3. Idégenerering  

 

Idégenereringen genomfördes när tillräcklig med information av mobila ledningssystem och 

kundkrav hämtats in. Det första steget i idégenereringen var att välja komponenter till 

arbetsplatsen.  
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4.3.1. Komponenter 

 

Komponenter till arbetsplatsen bestämdes innan skissarbetet för att få en uppfattning om vad 

som måste få plats vid den fasta arbetsplatsen.  

Komponenter till inredningen valdes till följande: 

 Arbetsbord 

 Två Vridbara passagerarstolar  

 Bord för tangentbord och datormus 

 Panel  

 Förvaring av dokument   

  

Tekniska komponenter: 

 Två datorskärmar  

 Videoskärm 

 Högtalare 

 mikrofon 

 Rakel radio 

 Radio 

 Eluttag  

 

De tekniska komponenterna vidhålls av Saab AB.  

 

 

 

4.3.1.1. Arbetsbord  

 

Arbetsbordet ska erbjuda arbetsplats för två operatörer och krav är att bordet ska vara 

monterad på den bakre väggen. Placeringen av bordet försvåras av att hänsyn måste tas till 

hjulhusen på respektive sida av fordonet, vilket påverkar formen på arbetsbordet, se figur 9. 

Avståndet mellan hjulhusen är 980 mm vilket ger en kraftig förminskning för benutrymme för 

båda operatörerna. Diskussion kring vilken form som var mest lämplig i fordonet ledde till en 

lista på för- och nackdelar för varje lösningsförslag, se bilaga 8.  

 

 
Figur 9. Lösningsförslag arbetsbord 

 

Lösningen som ansågs vara mest lämpad för montering var att sätta en inåtgående lutning på 

arbetsbordet för att få båda operatörernas ben riktade åt samma punkt för att på så sätt komma 

ifrån hjulhusen.    

 

  

Arbetsbord 

Lutning 
inåt 

Lutning 
utåt 

Rak kant 
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4.3.1.2. Arbetsstol   

Arbetsstolen ska vara godkänd för att arbeta i under färd, vilket medför att val av arbetsstol är 

mycket begränsat. Stolen måste vara godkänd av gällande direktiv som innebär att krav för 

säkerhet och montering måste vara godkända för att få använda stolen i bilen under färd. 

Montering av stol som inte godkänns måste bytas ut, vilket ger en negativ effekt på 

tillverkningskostnader och produktionstid. Ergonomiska avvikelser för en sittande 

arbetsposition måste göras, stolen måste vara fast monterad i golv och kommer på så sätt inte 

vara möjlig att justera för höjd- och sänktläge. Stolen kan enbart justeras i ryggstödet samt 

framåt- och bakåt.   

 

Arbetsstolen som används i konceptförslaget ger en illustration för hur arbetsplatsen kan 

utformas och är inte godkänd för gällande direktiv.   

 

4.3.1.3. Bord för tangentbord och datormus 

 

För att minimera antalet lösa komponenter diskuterades hur tangentbord och datormus skulle 

placeras, se figur 10. Diskussionen ledde till en lista som beskrev varje lösnings positiva och 

negativa aspekter, se bilaga 9.   

 

 
Figur 10. Lösningsförslag bord för tangentbord och datormus 

 

Lösningen som ansågs vara lämpligast var att montera ett tillhörande bord för tangentbord och 

datormus eftersom att det minimerar antalet lösa delar och tangentbordet och datormusen är 

inte till besvär när operatören arbetar med storleken av ett A1-papper på arbetsbordet.    

 

4.3.1.4. Panel 

 

Panelen som ska rymma allt teknik utrustning och kommunikation ska vara placerad i 

anslutning till arbetsplatsen. Panelens design presenteras i tre olika utföranden, se figur 11. 

Diskussion ledde till tre möjliga alternativ som presenteras i bilaga 10 som tar upp för- och 

nackdelar.  

 

 
Figur 11. Lösningsförslag panel 

Tangentbord 
och datormus 

Lösa delar  

Tillhörande 
bord 

Förvaringsplats 

Panel 

Rak 

Lutning 

Omlott  
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Lösningen som ansågs vara mest lämplig för placering av teknisktutrustning var att ha en 

lutning på panelen. Lutningen ger en användaren en bättre ergonomisk hållning samt att ger 

mer plats för teknikutrustningen.  

 

4.3.1.5. Höjdjustering 

 

För att arbetsplatsen ska kunna vara kroppsanpassad är det viktigt att utrustningen är 

justerbart för att vara ergonomisk anpassningsbar för 90 % av användarna. Eftersom att stolen 

måste följa strikta direktiv för att vara godkänd för montering konstaterades att den bästa 

lösningen för att arbetsplatsen ska vara ergonomisk anpassningsbar var att bordet skulle vara 

justerbart.  

 

Det första steget var att undersöka marknaden för att hitta olika lösningar för höjdjusteringar 

för ett arbetsbord.  

 

 

Elmotor 

Elmotorn är en automatisk lösning för att justera höjden. Elmotorn är monterad på sidan av 

bordet och höjden justeras när en knapp trycks in.  

 

Skruvlösning  

Det är två rör som sitter i varandra, i det större röret sitter ett vrede som fästs i det mindre 

röret. För att justera höjden vrids vredet motsols eller medsols.   

 

Krycka  

Kryckan är en manuellösning som består av två rör som sitter i varandra. Det större röret 

består av hål som löper upp längs röret och det mindre röret består av en knapp som är 

anpassad för hålen. För att justera höjden trycks knappen och den inre stången kan justeras 

uppåt och nedåt. 

 

Vev lösning 

Vev lösningen innebär att en vev är monterad på kanten av bordet. Veven är en 

manuellösning för att justera höjden på bordet. 

 

Lyftpelare 

En lyftpelare består av olika profiler som är utformade att passa i varandra och som 

tillsammans bildar en teleskopprofil, höjden justeras vertikalt.  

 

Bord för tangentbord 

Montera ett separat bord för tangentbord och datormus är som justerbart för att kunna 

anpassas till användaren. Bordet kan justeras fram-och tillbaka, höja- och sänka samt justera 

bordets vinkel. 
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4.3.1.6. Resultat från idégenerering 

 

Förslag som har arbetats fram under idégenereringen diskuterades tillsammans med möjliga 

lösningar. För- och nackdelar listades för varje komponent och ligger som grund till fortsatt 

arbete som omfattar framtagning av koncept. 

 

Efter diskussion kring val av höjdjusteringslösningar ansågs det lämpligt att i ett senare skede 

i utvecklingsprocessen välja en lösning, då förslagen kräver mer bearbetning.    

 

4.4. Konceptgenerering 

  

Funktionsanalysen, kravspecifikationen och idégenereringen ligger som grund i 

konceptgenereringen. Det första steget i konceptgenereringen var att genomföra en 

morfologisk matris, se tabell 3, för att säkra att alla koncept uppfyllde samtliga krav. Därefter 

utfördes en brainstorming och diskussion för varje koncept.  

 

4.4.1. Morfologisk matris  

 

Den morfologiska matrisen genomfördes i syfte att få en överskådlig blick över 

konceptkraven så att samtliga krav uppfylldes i varje koncept, se tabell 3. De streckade linjer 

visar sambanden mellan dellösningsalternativ.   

 

 

Delfunktion  Dellösningsalternativ  

Säkerhet Tåla tuffa 

förhållanden 

Godkända 

komponenter 

Maximera 

hållbarhet 

Minimera 

skador 

Undvika 

lösa 

delar 

Ergonomi Kroppsanpassad  Underlätta 

kroppsrörelser 

Minimera 

kroppsbelastning  

komfort  

Produktion  Produktvänlighet  Standard 

komponenter 

Minimera 

produktionstid 

  

konstruktion Tåla 

klimatvariationer 

Minimera vikt Tåla slitage   

Tabell 3. Morfologisk matris 
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4.4.2. Koncept för arbetsyta 

 

Konceptframtagningen genomfördes när alla komponenter var framtagna för att underlätta 

uppskattning av arbetsyta i fordonet. Koncepten har sin utgångspunkt från ergonomistudien, 

kravspecifikationen och morfologiska matrisen, vilket resulterade i fem koncept som 

utvärderades i form av en brainstorming tillsammans med handledare på Saab AB.  

 

Nedan beskrivs koncepten i sin korthet med en enklare CAD-modell.  

 

Koncept 1 

Koncept 1 omfattar ett arbetsbord som är fastmonterat i väggen och sträcker sig över den 

bakre väggen och fortsätter utefter fordonets 

långsida, se figur 12. Förvaring löper i taket 

över hela arbetsplatsen. I konceptet prioriteras 

benutrymme genom att placera operatörerna på 

varsin vägg. Placeringen av operatörer ger 

möjlighet att placera den bakreväggen längre 

bak, vilket resulterar i större golvyta. Det 

negativa med placeringen av operatörer är att 

det frångår ett krav som kund hade på 

utformningen, att båda operatörerna ska vara 

placerade mot den bakre väggen.  
                          Figur 12. Koncept 1

 

 

 

 

Koncept 2 

Två fasta operatörsplatser som löper efter den bakre väggen, se figur 13. Bordet är monterat i 

väggen och är justerbart vertikalt. Förvaring av pärmar och dokumentation finns placerad och 

består av tre stycken förvaringslådor i genomskinlig plast för att enkelt se vad som finns 

förvarat. Den bakre väggen är flyttat framåt i 

färdriktningen för att få bort hjulhus som ger ett 

begränsat benutrymme. Förflyttning av vägg ger en 

bättre arbetsposition men golvytan minskar, vilket 

inte efterfrågas från kund. Placering av operatörer 

ger en god översikt av vad som händer utanför bilen 

genom sidofönster.  

                            
Figur 13. Koncept 2      

 

 

Färdriktning  

Färdriktning  
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Koncept 3 

Koncept 3 omfattar två operatörer som är placerade 

snett emot varandra i en vinkel, se figur 14. Bordet 

är fastmonterat på den bakre väggen som är 

placerad över hjulhusen. Förvaringsskåp med 

whiteboard material är placerad i tak utefter bilens 

långsidor. Det negativa med konceptet är 

möjligheten att se varandras skärmar, även 

möjligheten att skapa symmetri för 

tekniskutrustning minskas.  
                             

Figur 14. Koncept 3

 

Koncept 4 

I koncept 4 är arbetsbordet placerat längst med den vänstra sidan i bilens färdriktning vilket 

ger ett bra benutrymme, se figur 15. Bakom förarsätet kan bordet dras ut för att ge arbetsyta 

till en till operatör. Förvaring löper i taket över 

arbetsbord samt från golv till tak över det vänstra 

hjulhuset i bilens färdriktning. Förvaring i tak är i 

whiteboard material för plottring medan förvaring 

från golv till tak är i genomskinligplast för att enkelt 

se vad som är förvarat. Det som är negativt med 

konceptet är att kravet att operatörerna ska vara 

placerade mot denbakreväggen uppfylls inte samt sikt 

ut försämras.  

 
                    Figur 15. Koncept 4

 

 

 

Koncept 5 

I koncept 5 är båda operatörerna vända mot den bakreväggen men placerade i två nivåer 

för att inte påverkas av hjulhuset, se figur 16. 

Arbetsbordet är fastmonterat i den bakre väggen 

som är placerad över hjulhusen för att ge större 

arbetsyta och benutrymme för båda operatörerna. 

Förvaring är placerad i taket över arbetsbord och 

operatörsplatsen som är placerad snett bakom den 

första operatören har en extra vägg monterad på 

arbetsbordet för att hamna på rätt avstånd från 

datorskärm, som ger extra förvaring.  

Figur 16. Koncept 5

Färdriktning  

Färdriktning  

Färdriktning  
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4.4.3. Brainstorming – arbetsbord 

 

Brainstorming skedde tillsammans med konstruktör på Saab AB. Under brainstormingen 

presenterade författaren koncepten som arbetats fram och som sedan diskuterades. 

Diskussions kring viktiga aspekter diskuterades samt för- och nackdelar med koncepten, se 

bilaga 11. 

 

Brainstormingen resulterade i att öka djupet på arbetsbordet för möjlighet till större arbetsyta, 

vilket medför att några koncept inte är genomförbara på grund av bristande utrymme. De 

koncept som ansågs som bäst under brainstormingen var koncept 2 och koncept 3. 

 

4.4.4. Koncept för panel  

 

När koncept för hur arbetsbordet skulle utformas var genomförd, började arbetet med att ta 

fram flera olika koncept för utformningen av panel. Panelen ska vara monterad framför 

arbetsbordet och ska rymma all nödvändig tekniskutrustning. Ergonomiska krav som bör 

uppfyllas listas nedan: 

 

 Avståndet mellan öga och panel bör vara 1144 mm 

 Panelens totala längd kan vara upp till 1725 mm 

 Den primära displayen bör vara 635 mm hög och ha en lutning på 10 grader. 

 Den sekundära displayen bör vara 380 hög och ha en vinkel på 20 grader 

 Inga manuella kontroller bör gå över den horisontella siktlinjen 

 För att undvika elektroniska fält bär datorskärmen vara placerad på minst en arms 

avstånd 

 

 

Koncept 7 

Konceptet bestå av en plan yta som har en lutning på 10°. Tanken kring en plan yta bara 

använda sig av primär display är att den totala panel höjden är mindre är rekommenderad på 

grund av fordonet standard mått, se figur 17.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Figur 17. Koncept 7 
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Koncept 8 

Konceptet består av en rak panel med sidor som sträcker sig ut med sidorna. Sidorna har en 

vinkel på 45 grader för komponenter som sällan används, se figur 18.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Koncept 8 

 

Koncept 9 

Konceptet består av en panel som är uppdelat i en primär display med en lutning på 10 grader 

och en sekundär display med en lutning på 20 grader. Panelen ger en god möjlighet för 

ergonomisk placering av teknikutrustning, se figur 19.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Koncept 9 
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4.4.5. Koncept för förvaring  

 

Två koncept arbetades fram under konceptgenereringen för hur förvaringen skulle utformas. 

Förvaringen ska vara i anslutning till operatörsplatsen och efter diskussion i grupp valdes 

förvaringen att placeras i taket för att optimera bilens utrymme. Det som skiljer koncepten åt 

är material och funktion på luckor. Krav för förvaring följer nedan: 

 

 Skapa struktur 

 Vara enkelt att hålla ordning och reda på dokument  

 Förvaring av pärmar 

 God åtkomst 

 

Koncept 10  

Konceptet består av tre stycken luckor som är tillverkade i en genomskinlig hårdplast. Tanken 

kring att använda genomskinlig plast är att enkelt kunna se dokument och material. Konceptet 

ger en känsla av att arbetsplatsen upplevs större och rymlig, se figur 20. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figur 20. Koncept 10 

 

 

Koncept 11 

Konceptet består av tre luckor som är tillverkade i whiteboard material som ger möjlighet för 

plottning, se figur 21.   

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 21. Koncept 11 
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4.6. Konceptutvärdering 

 

Varje koncept utvärderades i var sin Pughs-matris, som återfinns i bilaga 12. I matrisen 

listades alla de relevanta tekniska kraven som sedan undersöktes för att se vilket koncept som 

uppfyllde kraven bäst. Ett referenskoncept till varje matris valdes för att kunna poängsätta 

koncepten utifrån hur väl de uppfyllde samtliga krav. 

 

Arbetsbord  

Resultatet av Pughs-matrisen visade att koncept 2 och koncept 3 var de koncept som 

värderades högs och valdes vidare för fortsatt diskussion. Diskussion tillsammans med 

konstruktör på Saab AB slutade i att en kombination av koncept 2 och koncept 3 skulle ge 

bästa resultat med hänsyn till andra viktiga faktorer. Dessa faktorer var bland annat sikt från 

sidorutor, väggar och monteringsyta. En kombination av koncept 2 och koncept 3 började 

utvecklas ytterligare, vilket skulle komma att blir koncept 6. 

 

Panel 

Resultatet av Pughs-matrisen visade att koncept på att koncept – två vinklar, var det koncept 

som uppfyllde kraven bäst. Detta på grund av konceptet ger en god ergonomi samt tekniska 

komponenter kan placeras på bästa sätt.  

 

Förvaring 

Resultatet av Pughs-matrisen visar på att koncept – genomskinliga luckor, var det koncept 

som uppfyllde kraven bäst. Luckorna ger möjlighet att se dokument och material, vilket gör 

det enklare att hålls ordning och reda samt skapa struktur för dokumenten. Luckorna bidrar till 

att bilen upplevs rymlig och ljus.   

 

Höjdjustering 

Resultatet av Pughs-matris visar att lösningen med ett fixerat bord med tillhörande justerbart 

bord för tangentbord var de som var mest lämpligast för montering i fordon. Lösningen 

innehöll fler fördelar än de andra på grund av montering av panel som gör det enklare för 

arbetsbordet att vara fixerad.  
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4.8. Konceptutveckling  

 

Resultatet av konceptutvärderingen visade att koncept 2 och koncept 3 för arbetsbordet skulle 

tas till vidare utveckling. Koncept 8 och koncept 9 för panelen skulle även dessa tas till vidare 

utveckling.  

 

 

Koncept 6 - arbetsbord 

Koncept 6 har arbetsbordet placerat mot den bakreväggen och operatören har ryggen mot 

förarhytten, se figur 22. Bordet är designat med en lutning på 10° för båda operatörsplatserna, 

men avsikt att öka benutrymmet som påverkas av hjulhusen. Lutningen på bordet ger mer 

golvyta på grund av att den bakre väggen inte måste flyttas fram för montering framför 

hjulhusen. Designen på bordet ger även god möjlighet att vrida på arbetsstolarna 360 grader 

utan att slå i varandra. Koncept 6 uppfyller samtliga krav från kunden. 
  

 

 

 

 

 

 
  

Figur 22. Koncept 6 

 

 

 

Koncept 12 – panel  

koncept 12 består av fyra delar, de två yttersta delarna på vardera sida har en vinkel på 45°för 

att ge en bättre åtkomst av radio och mikrofon. De två mittersta delarna har en lutning på 10° 

för att uppfylla ögats komfortvinklar, se figur 23. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23. Koncept 12  

Färdriktning  
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4.9. Slutgiltigt koncept 

 

Arbetsbordkonceptet som valdes var koncept 6, se bilaga 15 för konceptritning. Konceptet 

består av en design som ger båda operatörerna goda förutsättningar att sitta bekvämt vid 

arbetsbordet med hänsyn till hjulhusen och komfortvinklar. Designen gjorde det möjligt till 

större golvyta på grund av placering av den bakreväggen. Panelen som arbetades fram var 

koncept 12, vilket var det koncept som ger störst yta för montering av tekniskutrustning samt 

en god ergonomi. Förvaringen av dokument valdes koncept 10, som ökar möjligheten att 

skapa ordning och hålla reda på dokument. Att ha förvaring med genomskinliga lyckor ger ett 

intryck av mer rymlighet i fordonet. Figur 24 presenterar det slutgiltiga konceptet som 

namngavs till koncept-SSBF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

           Figur 24. Bild koncept-SSBF 

 

Det slutgiltiga konceptet sattes in i QFD:n för att kunna jämföra konceptet med 

konkurrenterna. Resultatet visar att konceptet står sig bra i förhållande till konkurrerande 

lösningar.  

 

 

4.10. Bearbetning av valt koncept  

 

4.10.1. Materialval 

 

Material valdes med hänsyn till de påfrestningar som konstruktionen skall utstå samt att 

inredningen skall kunna bytas ut med tiden. Hänsyn har även tagits till miljön som 

konstruktionen utsätts för.  
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Arbetsbord  

Arbetsbordet har en lutning på 10 grader vid båda operatörsplatserna för att ge tillräcklig stor 

arbetsyta för operatörerna. Arbetsbordet ska monteras på väggen tillsammans med panelen. 

Bordet ska vara tillverkat i laminat för att klara av slitage och den utsatta miljön som råder i 

fordonet.  

Panel 

Panelen ska tillverkas i två material så att det ska vara enklare att demontera den tekniska 

utrustningen som men tiden kan bytas ut. Panelens stomme kommer vara tillverkade i laminat 

och resten av panelen tillverkas i borstat aluminium. Aluminium plattan är fast skruvad i 

stommen och kan enkelt demonteras för att bytas ut.  

 

Förvaring 

Förvaring kommer även den tillverkas i laminat trä. Luckorna kommer vara tillverkade i 

hårdplast som är genomskinligt.  

 

Bord för tangentbord och datormus 

Bordet för tangentbord och datormus som har valts till koncept är en befintlig produkt på 

marknaden och tillverkas av företaget The human solution. Produkten är framtagen för att 

erbjuda användaren en god ergonomi för datorarbete. Produkten är anpassbar för att passa alla 

användaren och minska risken för skador och smärta i handleder, nacke och armar.    

 

4.10.2. FMEA 

 

För att utveckla det valda konceptet, koncept 6, genomfördes en riskanalys i from av en 

FMEA, se bilaga 13. FMEA används för att identifiera och analysera eventuella problem som 

kan inträffa och hur de kan åtgärdas. I FMEA:n kunde varje komponent analyseras för att 

enklare kunna rekommendera den bästa åtgärden. Riskanalysen bedöms utefter ett RPN-

värde, ett högt RPN-värdet menas att produkten har en hög risk att fel kan inträffa. Ett beslut 

togs att om RPN-värdet översteg 70 måste risken utvärderas och behandlas ytterligare. I den 

genomförda FMEA:n överskred ingen av eventuella fel detta värde.  

 

4.10.3.  DF-verktygen 

 

Syftet med DF-verktygen är att ta fram en produkt som är så väl utvecklad som den kan bli. 

För att produkten ska lönsam att producera är det viktigt att ha DF-verktygen i åtanke under 

hela utvecklingsprocessen.  

 

 

4.10.4. DFA 

 

Konceptet har utvecklats med hänsyn till tumreglerna för DFA, se kapitel lösningsmetoder. 

Uppfyllda tumregler: 

 

 Konstruktionslösningen är konstruerad för manuell montering  

 Konstruktionslösningen har minimalt antal komponenter för att underlätta montering  

 Hela konstruktionslösningen ska monteras i väggen samt golvet, vilket minimerar 

antalet fästanordningar.  

 Konstruktionslösningen har stora ytor vilket möjliggör enkel rengöring.  
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4.10.5. DFM-analys  

 

Syftet med en DFM-analys är att reducera eventuella onödiga tillverkningskostnader, utan att 

påverka produktens funktion eller design.  

 

Komponentkostnad  

De komponenter som används till konstruktionslösningen är nödvändiga för att upprätthålla 

konstruktionens funktion, och kan därför inte reduceras.   

 

Monteringskostnad 

Montering av delar kommer ske i verkstan hos Saab AB i Arboga. Monteringstiden för 

arbetsbord, panel, förvaring och två arbetsstolar för den fasta operatörsplatsen är uppskattad 

till 8 h arbete för två montörer. Arbetet uppskattas kosta cirka 2 500 kr, där kostnaden för 

varje operatör uppskattas till cirka 155kr/h. I början av arbetet sattes målet att monteringstiden 

inte skulle överstiga avtalat leveransdatum, som än inte är bestämt när, vilket skulle öka den 

totala monteringskostaden för fordonet.  

 

Produktionsstödkostnad 

Faktorer som påverkar produktionsstödkostnad är lager-, lokal- och personalkostnad. 

Reducering av produktionsstödkostnad anses inte relevant i detta arbete på grund av att 

produkten är en beställningsvara och levereras i mycket låga volymer. Saab använder även 

sina egna lagar, egna lokaler samt egen personal och behöver därför inte pressa ned 

kostnaderna. 

 

Materialkostnad 

Totala materialkostnaden för den fasta arbetsplatsen är uppskattad till 20 000 kr, vilket är 

baserat på den totala kostnaden för material till inredning till Göteborgsbilen. Den 

uppskattade materialkostnaden omfattar arbetsbord, panel, två artbetsstolar och förvaring. Det 

som kan påverka materialkostnaden är ursågningen som måste göras i bordsskivan för att få 

en lutning på 10°. 
 

 

4.10.6. DFMain 

 

Hänsyn har tagits till framtida underhåll för komponenter i utvecklingsarbetet.  

 

 Demontering och montering av komponenter kräver inga specialverktyg 

 Standard komponenter för enkel demontering och byta av komponenter 

 Komponent (Arbetsstol) godkänd för gällande direktiv 

 Konstruktionslösningen är utformad för att enkelt kunna hållas ren med en städtrasa  

 

 

4.10.7. DFE 

 

För att minska miljöpåverkan för konstruktionslösningen har följande åtgärder vidtagits: 

 

 Konstruktionen har en lång livslängd 

 Olika material är enkelt att plocka isär för återvinning  

 Material är återvinningsbart  

 Olika typer av material har minimeras  
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4.10.8. Resultat från DFX-analysen  

 

Under utvecklingsprocessen har hänsyn tagits till DFX-verktygen, vilket har resulterat i att 

det slutgiltiga konceptet inte behöver genomföra justeringar eftersom konstruktionslösningen 

uppfyller samtliga krav hos DFX-verktygen. 

 

4.11. Projektutvärdering  

 

4.11.1. Pips-analys  

 

Utvärdering av projektet sker i form av en pips-analys. Syftet med analysen är att kartlägga 

vilka brister som uppkommit under arbetet så att minska risken att de inträffar under 

eventuella framtida arbeten. Se bilaga 14 för pips-analysen. 



5. Resultat  
 

Nedan presenteras de resultat som har arbetats fram under projektet gång i form av bilder med 

till hörande text samt resultat från frågeställningarna.  

 

Efter genomfört projektarbete har författaren kommit fram till en slutlig konstruktionslösning 

som har fått namnet Koncept-SSBF. Koncept-SSBF består av ett arbetsbord som är anpassat få 

att två operatörer kan sitta arbeta samtidigt. Ovanför arbetsbordet är panelen monterad som ska 

innefatta all den tekniska utrustningen. Datorskärmar sitter monterade på monitorarmar för att 

kunna anpassas efter användaren. Resterande tekniskutrustning är fastmonterad i panelen och 

är anpassade efter ergonomiska aspekter, se kapitel 3.2. analysmetoder. Förvaring är placerad i 

taket och består av tre stycken utrymmen där varje utrymme får plats med förvaring av pärmar.  

 

 

 

 
   Figur 25. Slutkoncept 
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5.1. Arbetsbord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 26. Arbetsbord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      Figur 27. Arbetsbord vinkel 

 

 

Arbetsbordet är tillverkat i laminat och har en lutning på 10° vid varje operatörsplats. Syftet 

med lutningen är att användaren ska kommer ifrån hjulhusen som påverkar benutrymmet. 

Bordsskivan monteras med skruvar fast på panelen, som i sin tur monteras fast på den bakre 

väggen. Tangentbordet är placerad på ett separat bord, som monteras fast på undersidan av 

arbetsbordet. Tangentbordet kan på så sätt justeras efter önskad placering, vilket innefattar höjd 

och lutning för tangentbordet.   

 

 Tjockleken på bordet är 32 mm 

 Bordet är 1815 mm långt  

 Bordet är xx mm djupt  

 Avstånd mellan golv och bordets överkant är 720 mm 
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5.2. Förvaring  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Figur 28. Förvaring 

 

 

Förvaringen är placerad i taket och är tillverkad i laminat. Förvaringen består av tre fack med 

luckor som är tillverkade i hårt genomskinlig plast för att enkelt kunna se vad som finns 

förvarat samt möjlighet att enkelt skapa en struktur på material.  

 

 Mått luckor: 

o Höjd 380 mm 

o Längd 530 mm 

o Djup 300 mm 

 Avståndet mellan golv och förvaringens undersida är 1550 mm 

 Luckorna skjuts åt sidan för att öppnas  
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5.3. Benutrymme  

 

Figur 29. Bild som illustrerar benutrymmet 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 30. Bild som visar placering av mittenväggen 

 

Benutrymmet i fordonet är begränsat på grund av hjulhusen som tar upp stor plats av golvytan. 

I figur 29 visas resultatet av att ha en lutning på arbetsbordet som resulterar i att båda 

operatörerna är vända inåt och vänds på så sätt ifrån hjulhusen. I figur 20 ser man placeringen 

av mittenväggen som panel och arbetsbord monteras på.  

 

 Avståndet mellan mittenväggen och förarstolen är 2650 mm 

 Avståndet mellan stolens mittpunkt och hjulhus är 590 mm  

Färdriktning  
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5.4. Panel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Figur 31. Bild på panelen 

 

 

Panelens stomme består även den av laminat, medan ytor där teknisk utrustning är monterad 

består av borstat aluminium. Aluminium har valts därför att dessa ytor ska vara demonterbara 

för att i framtiden byta ut teknisk utrustning som kräver omplacering. Istället för att byta ut hela 

panelen ska därför aluminium plattorna vara löstagbara.   

 

Panelen är uppdelat i fyra ytor. De två mittersta ytorna innefattar datorskärmar och högtalaren 

har en lutning för att uppfylla ergonomiska krav som innefattar ögats synfält och 

komfortvinklar. De två yttersta ytorna är raka med en vinkel på 45° för att det ska vara enklare 

för operatören att komma åt. Panelen monteras med skruvar i på den bakreväggen.  

 

 Panelens höjd är 830 mm 

 Avståndet mellan panelens mittpunkt och öga är 1090 mm 

 Panelen är placerad på höjden 726 mm 
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ANALYS 

 

Nedan presenteras analysen av examensarbetet. i analysen besvaras problemformuleringen 

samt vilka mål som har uppfyllts från kravspecifikationen.  

 

Examensarbetet började med att formulera frågeställningar utifrån de krav som getts av 

beställaren. I analysen resoneras och redogör dess frågeställningar för hur det valda konceptet 

uppfyller kravspecifikationen.  

 

5.5. Problemformulering 

 

Nedan diskuteras problemformuleringarna som presenterades i kapitel 1.2. 

problemformulering. 

 Hur ska arbetsplatsen utformas för att rymma två operatörer med hänsyn till hjulhus? 

Hjulhusen har varit ett stort problem under utformningen av arbetsplatsen. Utrymmet emellan 

dem är ca 1 meter, vilket inte är optimalt för tillräckligt benutrymme för två personer. I det 

slutgiltiga konceptet placerades operatörerna men en lutning efter diskussion med konstruktör 

på Saab. Benutrymmet är fortfarande lite för litet i förhållande till en optimal arbetsplats, vilket 

är svårt att uppfylla med hänsyn till resterande krav och den begränsade ytan i fordonet. 

Benutrymmet är accepterat i den slutgiltiga modellen. 

 Hur ska arbetsplatsen kunna anpassas efter olika kroppsformer? 

Olika förslag diskuterades angående hur arbetsplatsen skulle konstrueras för att kunna justeras 

efter olika kroppsformer. Den optimala arbetsplatsen är den som kan justeras för både sittande 

och stående arbete. Men detta är något som inte är möjligt att uppfylla i bilen. Diskussion kring 

vilken justerbar lösning som var den mest lämplig för arbetsplatsen resulterade i att bordet 

skulle fast monteras i panelen och att sedan tangentbord och datormus skulle placeras på ett 

separat bord, som är en befintlig produkt på marknaden, som fästs på undersidan av 

arbetsbordet och är justerbart för att kunna anpassas efter användaren.  

 Hur kan arbetsplatsen utformas på bästa sätt med hänsyn till ergonomiska aspekter?   

Olika koncept togs fram för utformningen av arbetsplatsen för att på bästa sätt kunna erbjuda 

en arbetsplats med god ergonomi. Det slutgiltiga konceptet presenterar ett förslag som ger en 

god ergonomi för användaren och uppfyller samtliga krav från kunden på bästa sätt. En 

ergonomisk aspekt som var svår att uppfylla och som är bristfällande är benutrymmet under 

bordet.  

 

 Vilket eller vilka material är mest lämpliga för arbetsplatsen? 

 

Material som har valts till arbetsbord, panelens stomme och förvaring är laminat. Laminat har 

valts på alla delar för att skapa en helhet samt att laminat är ett material som enkelt att arbeta 

med och de klara av påfrestningar som kan arbetsplatsen kommer utsättas för.  

 

Material och montering av delar behöver inte uppfylla samma krav och krocktestas på samma 

sätt som stolen, som ska vara godkänd under färd, vilket har gjort att valet av material har varit 

mer fritt. 
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 Hur kan man minska på lösa komponenter? 

 

Det kommer mycket löst material i bilen som kan försvinna och föra oväsen under transport. 

Vid arbetsplatsen är det framför allt tangentbord och datormus som är lösa delar som måste 

förvaras under färd för att inte gå sönder eller komma bort. Detta löstes med hjälp av det 

separata bordet till tangentbord och datormus som är monterad under arbetsbordet. Detta göra 

att tangentbord och datormus kan förvaras på bordet under färd eftersom att tangentbordet är 

fastskruvat på underplattan och en hållare för datormusen monteras i anslutning till bordet.  

 

5.6. Kravspecifikation 

 

Nedan analyseras den tekniska kravspecifikationen från kund och hur kraven har uppfyllts.  

 

Mått 

 Arbetsbordet ska vara minst 850 mm brett och 480 mm djupt 

 Pappersstorlek i from an en A1 ska få plats på arbetsbordet 

 Måttet mellan förarstol och bordets ytterkant för inte vara kostare än 1800 mm 

 Ljudnivån i bilen får inte överstiga 70 dB 

 

Arbetsbordet har en lutning på varje operatörssida på 10° och bordet största mått är 1800x700 

mm. Med dessa mått får en A1 ritning plats på arbetsbordet. Mittenväggen är placerad så att 

avståndet mellan bordet ytterkant och förarstol är 1900 mm. Kraven på att ljudnivån i bilen inte 

får överstiga 70 dB måste kontrolleras. Faktorer som påverkar ljudnivån är fortfarande inte 

valda av uppdragsgivaren och därför kan författaren anta ett värde. 

 

Livslängd 

 Arbetsplatsen livslängd bör vara minst 10 år 

 Arbetsplatsen ska tåla slitage  

 

Författaren anser att samtliga krav gällande livslängd. Det är svårt att veta livslängd för 

arbetsplatsen, men eftersom att material som tål slitages används samt att delar är enkla att 

demontera anses livslängden vara minst 10 år.  

 

Produktion 

 Komponenter ska kunna bytas ut vid service 

 

Författaren anser att kravet att kunna byta ut komponenter vid servis uppfylls. Mycket på grund 

av den enkla monteringen samt att material på panelen kan enkelt bytas ut vid ändring av 

teknisk utrustning.  

 

Miljö 

 Kombinerat material ska kunna separeras för återvinning utan specialverktyg 

 

Författaren anser att miljökraven uppfylls på grund av att arbetsplatsen är enkel att demontera 

och material kan separeras. 

 

Ergonomi   

 

 Användaren kan använda teknisk utrustning med hänsyn till ergonomi och 

komfortvinklar 
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 Arbetsplatsen kan anpassas efter olika kroppsformer 

 Bordet är placerat för god ergonomi  

 Användaren har gott om benutrymme 

 Användaren kan justera sitthöjden 

 

 

Den tekniska utrustningen är placerad på panelens yttersidor och har ett avstånd på 710 mm 

ifrån användaren vilket ger en god möjlighet att må radioapparater och mikrofoner. Bordet som 

är till för tangentbordet och datormusen gör det möjligt för arbetsplatsen att kunna anpassa höjd 

och vinklar för att passa olika kroppsformer, vilket är viktigt eftersom att stolen har höga krav 

på sig och kan inte anpassas efter bästa ergonomi. För att ha ett gott benutrymme bör måttet 

från bordets ytterkant till väggen vara 600 mm för att kunna röra fritt med ben och fötter. Detta 

krav är mycket svårt att uppfylla med hänsyn till den begränsade ytan som fordonet har. I 

konceptet är benutrymmet maximerat med hänsyn till resterande krav som uppfyllts men anses 

ändå inte som uppfyllda eftersom att hjulhusen minskar utrymmet för ben och fötter.  

 

Användning  

 Användaren ska på egen hand kunna utföra arbete vid arbetsplatsen 

 Två operatörer ska kunna arbeta samtidigt  

 

Samtliga krav är uppfyllda. 

 

Säkerhet 

 Arbetsstolen är godkänd för gällande direktiv.  

 

Detta ingår inte i examensarbete utan kommer uppfyllas vid ett senare skede av konstruktörer 

på Saab.  
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6. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Nedan presenteras slutsatser och rekommendationer med anseende på resultat och analysen.  

 

6.1. Projektmål 

 

Målet med projektet var att presentera en konstruktionslösning som förbättrar ergonomin och 

arbetsmiljön för två fasta arbetsplatser i ett mobilt ledningsfordon. Konstruktionslösningen 

skulle presenteras i form av en CAD-modell samt med bilder. Under projektets gång skulle en 

mock-up av arbetsplatsen byggas för att tydligare se resultatet, men på grund av tidsbrist har 

detta inte varit möjligt att utföra.  

 

Många av de krav som har listas i kravspecifikationen har uppfyllts och de krav som inte har 

uppfyllts beror fordonet konstruktion samt att vissa krav inte ingick i avgränsningarna, t.ex. 

ljudnivån i bilen, vilket konstruktörerna på Saab kommer jobba vidare med i ett senare tillfälle. 

För att kunna se om konstruktionslösningen fungerar i praktiken krävs det att olika tester av 

konceptet genomförs.  

 

Huvudmålet med koncept var att ta fram en arbetsplats som är ergonomisk och ger en god 

arbetsmiljö för användaren. Det är allt vanligare med ett anställda skadar sig i sitt arbete på 

grund av att de belastar kroppen på fel sätt under en längre tid. En fel belastning på kroppen 

kan se svåra skador som tar lång tid att läka, och i vissa fall kan det vara omöjligt att ta sig 

tillbaka till sitt arbete efter en svår skada. Arbetsplatsen är utformad i hopp om att minska 

skador i rygg, nacke och axlar.  

 

6.2. Rekommendationer 

 

Det som har saknas i arbetet är möjlighet att utföra praktiska tester. Det hade varit enklare att 

utvärdera varje koncept om det hade funnit möjligt till att testa dem och sedan utvärdera för att 

se vilket koncept som är mest lämplig i praktiken. Men på grund av tidsbrist har det inte funnits 

möjlighet till att utföra dessa tester. Innan det är dags att lämna konceptfasen bör resterande 

lösningar i bilen presenteras för att se hur de förhåller sig i förhållande till den festa 

operatörsplatsen.    

 

Det kan också vara till fördel att se över placering av mittenväggen i förhållande till hjulhusen 

för att se om ändringar kan göras för att öka benutrymme. Alternativ lösning kan vara att 

genomföra en djupgående analys av arbetsstolen för att kunna konstatera möjlighet för 

alternativa lösningar som till exempel kan innebär justering av höjden på golvytan vid 

hjulhusen samt höjden på arbetsstolen. 
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7. BILAGOR 
 

BILAGA 1 

 
Övergripande frågor på Johannes Brandstation  

 

Användas bilen dagligen? 
- Bilen användas i proncip varje dag. Vi vill skapa en van att använda bilen så att man vet hur 

bilen fungerar när det blir ett brodskande äre.  

Hur länge är en arbetsdag? 

- En arbetsdag kan variera mycket beroede av vilken typ av ärende det gäller, men i snitt brukar 
man arbeta fem timmar i bilen.  

Vem/vilka använder bilen? 

- hos oss är det tre personer som får köra bilarna. I vår större bil så är det brandingenjören som 
åker i och i den mindre bilen är det yttrebefäl.  

Hur ser en vanlig arbetsdag ut i bilen? 

 - Det vanliaste är att vi är två som är ute och åker i bilen. Och vi har fått ett larm sitter 
passageraren och för dokumentation samt håller koll på vart vi ska.  

Hur är det att arbeta i bilen? 

- Det är en väldigt hög ljudnivå i bilen när man kör och speciellt när syrener är på. Men i övrigt 

är bilen godkänd, det är sköna stolar, mycket förvaring, AC som gör att man kan arbeta i olika 
väder. Den är dock svårare att köra p.g.a. att våra portar är k-märka och det är precis så att bilen 

kommer ut och in.  

Finns det funktioner i bilen som du tycker är mindre bra respektive bra? 
- Taket som blir när man öppnar bakluckan är väldigt användbart och avgörande i vissa 

situationer för att kunna arbeta ute. Bilen har en synlig förvaring som gör det enklare att hålla 

koll på vart alla saker är.  

- Bilen är som sagt tio år gammal och jar många mindre bra funktioner, framförallt har den en 
gammal teknik som är seg, drar mycket ström och tar väldigt mycket plats. Elverket som är 

placerad bak i bilen är ett störande moment när det är igonom på grund av dess höga ljud. Det 

finns väldigt få avlastningsytor och förvaringen skulle kunna vara mycket mer flexibel.  

Vad känner du kan förbättras med bilen? 

- det är mycket som kan förbättras. Till vår nästa blir ska flexibilitetn vara större, det ska finnas 

mer avlastningsyta för att lättare kunna hålla ordning på saker. Överlag så är det förvaring, 
avlastningsyta och arbetsmiljö som bör ses över och förbättras, och tekniken så klart. 

Möjligheten att ha en antenn som kan ta emot bilder skulle underlätta arbetet för i många fall 

måste man ha tillgång till bildöverföring.  

Är bilen utvecklas med hänsyn till ergonomi? 
 - Nej, det som är ergonomisk i bilen är att den har en bra takhöjd och sköna stolar. 

Annars så är den bristfällande gällande ergonomin.  
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Övergripande frågar hos Södertörns brandstation  
 

Använads bilen dagligen? 
- bilen användas i princip varje dag, men p.g.a. utformingen är inte behovet lika stort att skapa en 

rutin för arbetet, det är enkelt att ha sina egna rutiner och ändå få arbetat att funka.  

Vilka är det som använder den? 
- eftersom att bilen får köras på B-körkort kan vem som helst med körkort på brandstationen köra 

den men de som arbetar i den är insatsledarna  

Vilken/vilka var de viktigaste åtgärder när ni beställde bilen? 
- det tog lång tid att få fram rätt utforming av bilen. Vi genomföra många olika workshops för att 

få fram ett koncept som stämde överrens med vårat arbetssätt. Och det vi valde att prioritera var 

flexibiliteten att kunna arneta lika mycket utanför bilen som i bilen och att bilen skulle ha bra 

ergonomi. vi trog också slutsatsen att satsa på surfplattor och radio som teknik. I vår gamla bil 
hade vi två stora datorer som tog mycket plats och krånglade mer än vad de gjorde nytta. Och 

det kostade mycket pengar att hela tiden laga dem, så därför valde vi att använad oss av 

surfplattor som är enkla att köpa nya om de skulle gå sönder plus att de kostar väldigt mycket 
mindre.  

Förösker ni skapa rutiner? 

- det är alltid viktigt att ha rutiner i ett arbete som detta men eftersom att vi har gått ifrån att 
använda avancerad teknik oche rsatt det med vanlig teknik som vi upplever fungerar lika bra, an 

var och en skapa sina egna rutiner så att vare person trivs i sitt arbeta.  

Blev utformingen som ni hade tänkt er? 

- i det stora hela så blev det så. Det var små ändringar som gjordes men som vi kunde se över 
också anpassa oss till direkt. En anpassnings osm vi fick göra var förvaringsutrymmet mellan 

passagerar- och förarsätet. Från början hade vi tänkt ha tre säten i hytten eftersom att våra säten 

i arbetsdelen inte är godkända att sitta i under färd och ville därför ha en exra plats i hytten. 
Men när vi fick bilen hade det blivit fel och vi fick en bilen med två plasen i hytten och gjorde 

då en anpassning att göra förvaring mellan säterna istället, vilken vi nu i effterhan är glada över 

då det är ett utrymme vi använder mycket.  

Hur mycket arbete la ni på ergonomi och arbetsmiljö? 
- vi la ner väldigt mycket tid att få till den inredning vi ville ha samt får ett koncept vi är nöjda 

med. vi tog själv av FOI (totalförsvarets forskningsintitut) om hjälp för att få till ergonomin och 

och en bra arbetsmiljö. Det tog ca ett år att få till en kravspec och få pappergodkända så det var 
en lång ochs tor preocess, men som har gett ett mycket bra resultat. 

Finns det brister gällande utformingen? 

- vi upplever inga brister. Bilen är utformad precis så som vi arbetar, men om man frågar en 
annan myndighet så kanske de tycker att bilen har stora brister p.g.a. vi valt bort mycket teknik. 

Men for oss fungerar det utmärkt och det är de som är det viktigatse 
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BILAGA 2 

 

Komfortvinklar 
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BILAGA 3 

 
Gantt-schema uppskattat utfall 
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Gantt-schema verkligt utfall  
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BILAGA 4 

 
Kravspecifikation  
 

Kravspecifikation från beställare 

Fordonet ska fungera som ledningsfordon åt Stockholms brandförsvar. Vilket innebär arbete 

under färd samt arbete då fordonet är uppställt på skadeplats. Under färd pågår arbetet från 

framsätena medan vis skadeplats används företrädelsevis det inre samverkansutrymmet. Vid 

uppställning och etablering på ledningsplats ska ledningsfordonet utsidor kunna tjänstgöra som 

samverkansplatser där plottning, visualisering och kommunikation ska kunna genomföras. 

Montage av utrustning ska präglas av maximal tillgänglighet, såväl under färd som vid arbete 

vis etablerad skadeplats. Stor vikt kommer att fästas vid att utrustningen av fordonet präglas av 

fältmässighet och användbarhet. Ingen utrustning, typ skärmar eller liknande, får skymma 

chaufförens skit vid färd. Inte heller passagerarens placering för påverka chaufförens sikt. 

Radio och datautrustning placeras på ett ergonomiskt sätt. Belysning, nåbarhet, ljudnivåer, 

klimat och arbetshöjd är viktiga parametrar. 

 

Inredningen i samverkansutrymmet ska erbjuda god arbetsmiljö för två fasta och två tillfälliga 

arbetsplatser med tillhörande utrustning. Utrymmet ska vara utformat så att det finns möjlighet 

att förändra/byta ut inredningen över tid. I samverkansutrymmet ska minst två personer kunna 

vistas kontinuerligt med bra arbetsmiljö. Vid respektive fast arbetsplats ska 

kommunikationsutrustning vara monterad. Olika former av elektromagnetisk strålning ska 

uppfylla kravet på en permanent arbetsplats. Plats för löst arbetsmaterial ska anordnas inne i 

ledningsutrymmet, förslagsvis kan placering vara i överskåp mot undertak.  

 

 

 Vara anpassat för utryckningskörning och anordningar för montering och fastsättning 

av utrustning i hytt.  

 Ha fordon och inredning utformat i robust och tålig och lätt avtorkningsbart material, 

här avses bl.a. säten och golv. 

 Ha den fast monterade utrustningen (här avses bl.a. elverk och mast) placerad på ett 

sådant sätt att tillsyn kan utföras utan att med hjälp av verktyg demontera skyddsplåtar 

 Kompletterad utrustning och material i fordonet ska förvaras och monteras på sådans 

sätt att god ergonomi, säkerhet och funktion erhålls under färd. 

 Vara försedd med fönsterrutor på båda sidor i så stor omfattning som möjligt med 

hänsyn till inredning och karosserihållfasthet. 

 Vara försedd med fast ljusinsläpp i tak. 

 Ha förvaringsutrymmen med plats för utrustning i den omfattning som anges i bilaga x 

 Ha två stycken operatörsplatser mot akter bakvägg, bredvid varandra. 

 Kylskåp med 25 liter volym 

 Ha möjlighet att i utrymmet direkt bakom förarplats kunna skapas en samverkansplats 

för en (1) person, expanderbar för minst fyra sittande personer genom att vrida runt 

förarstol samt passagerarstol (främre), så att de är riktade mot bordet. 

 Ha två fullständiga och vridbara passager stolar (godkända för passagerare under färd), 

fast monterade i ledning utrymmet. 
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 Ha arbetsyta med minst följande mått: 85 cm bred och minst 48 cm djup. Bordsytan ska 

kunna utökas till att motsvara exempelvis storleken på en normal byggritning, 

motsvarande A1. 

  Ha 12” separatvideoskärm eller ett system som integreras i de ordinarie skärmarna ska 

som kunna visa bilder från övervakningskamera som placeras i masten. 

 De två bakre arbetsplatserna ska vara utrustade med sterioheadset och böjbar mikrofon 

(svanshals). 

 Ha styrning av kamera och skärm från operatörsplats. 

 Vara levererande med nätverksskrivare med multifunktion och telefax, som tål 

fordonsmontage. 

 Vara levererande med lamineringsskrivare för A4 storlek, som tål fordonsmontage. 

 I anslutning till operatörsplatserna bak ska öppningsbar ruta på båda sidorna integreras i 

karossen/tutan så att dialog mellan operatör och personal på utsidan kan ske obehindrat. 

Storleken på öppningen ska vara minst 30 x 30 cm 

Mått  

 Höjd:   ≥ 1,80 

 Bredd  ≥ 1.70 (𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔 − 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔) 

 Längd  ≥ 1.80 (𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑏𝑜𝑟𝑑𝑠𝑘𝑎𝑛𝑡 − 𝑏𝑎𝑘𝑠𝑖𝑑𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑠ä𝑡𝑒𝑛) 
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BILAGA 5 

Funktionsanalys 
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BILAGA 6 

QFD 
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BILAGA 7 

Moodboard 

 

 

 

 

  

  



69 (82) 

BILAGA 8 

 

För- och nackdelar arbetsbord 

 

Fördelar lutning inåt: 

 Ger god sikt 

 

Nackdelar inåt: 

 Ger begränsat benutrymme  

 Ger begränsat plats med arbetsstolar 

 

 

 

Fördelar lutning utåt 

 Ger god sikt  

 Ger arbetsyta för två operatörer 

 

Nackdelar lutning utåt 

 Ger bättre benutrymme  

 

 

 

Fördelar rak 

 Ger god sikt  

 Ger stor arbetsyta  

 Ger arbetsyta för två operatörer 

 

Nackdelar rak 

 Ger begränsat benutrymme  
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BILAGA 9 
 

För- och nackdelar tangentbord 

 

Fördelar: 

 Ger en fri arbetsyta  

 Ergonomisk anpassad 

 Skapar ordning och reda 

 

Nackdelar: 

 Arbetsstol måste monteras längre bak  
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BILAGA 10 

 

För- och nackdelar rak panel  

 

Fördelar: 

 Tar ingen yta av arbetsbordet 

Nackdelar: 

 inte ergonomisk anpassad 

 svårt att få plats med alla tekniska utrustning  

 

 

För- och nackdelar lutande panel  

 

Fördelar : 

 Ergonomisk anpassad 

 Tar ingen plats av arbetsbordet  

Nackdelar: 

 Svårt att få plats med all teknisk utrustning  

 

 

För och nackdelar omlott panel  

 

Fördelar: 

 Ger god åtkomst av radio, rakel m.m. 

 Ergonomisk anpassad  

Nackdelar: 

 Tar yta av arbetsbordet  
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BILAGA 11 
 

Brainstorming  

 

Koncept 1 

 Kan inte dela skärm  

 Trång med benutrymme 

 Litet bord (fel mått) 

 

Koncept 2 

 Kan deladatorskärm  

 God sikt ut  

 Trångt benutrymme 

 Litet bord (fel mått) 

 

Koncept 3 

 Benutrymme  

 Bra med vinkel 

 Kan inte dela datorskärm  

 Begränsad sikt ut  

 Litet bord (fel mått) 

 

Koncept 4 

 Benutrymme 

 Begränsad sikt ut  

 Litet bord (fel mått) 

 

Koncept 5 

 Kan ej dela datorskärm  

 Begränsat benutrymme  
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BILAGA 12 
 

Pughs-matris  

 

Koncept 1-5 
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Koncept 7-9 
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Koncept 10-11 

  



76 (82) 

BILAGA 13 
 

FMEA 
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BILAGA 14 

 
PIPS-analys 
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BILAGA 15 
 

Konceptritning – Bord 
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Konceptritning – Panel  
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Konceptritning – Förvaring 

 

 


