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Abstract 
The firefighters at Halmstad's emergency services are currently experiencing a limitation 
when practicing and training outside of the emergency service area. The experienced 
limitation depends on what today is used as means of communication - a pager. It is the 
pager that alerts the firefighters that an emergency requires their attention, therefore the 
training has to be adapted to the conditions which the pager is providing. 
  
PALU offers the firefighters a possibility to a safer and freer training environment. The 
firefighters no longer have to adapt their training environment to the pager which gives 
them the possibility to choose training environment according to their needs.  
 
The project resulted in a fully functional prototype which solves the problem that the 
firefighters were experiencing. The prototype is user friendly and able to endure outdoor 
usage. Because of the prototypes visual and auditory alarm, the prototype can be used in 
environments where there are loud noises or visual limitations.  
 
PALU is a portable alarm unit developed to minimize the experienced limitation when 
choosing training environment and to reduce the possibility of a delayed emergency. 
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Sammanfattning 
I dagsläget upplever brandmännen vid räddningstjänsten i Halmstad en begränsning vid 
träning och övning utanför räddningstjänstens område. Den upplevda begränsningen beror 
på det som idag används som kommunikationsmedel mellan brandman och larmcentral - en 
personsökare. Då det är personsökaren som ska uppmärksamma brandmännen att ett larm 
inkommit och att en uttryckning krävs, måste träningsmiljön anpassas efter personsökaren.  
 
PALU erbjuder brandmännen möjligheten till en tryggare och friare träningsmiljö. 
Brandmännen behöver inte längre anpassa träningsmiljön efter sina personsökare och kan 
därför välja träningsmiljö efter eget tycke.  
 
Under projektet har en fullt fungerande prototyp utvecklats som löser det problem som 
räddningstjänsten upplevt. Prototypen är anpassad för att vara användarvänlig och för att 
klara av utomhusbruk. Det visuella och auditiva larmet som PALU använder sig av bidrar till 
att prototypen kan användas i miljöer där det finns ljudliga och visuella störningsmoment.  
 
PALU är en portabel larmenhet framtagen för att minimera den upplevda begränsningen vid 
val av träningsmiljö samt minska risken för fördröjd utryckning.   
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1. Inledning 
I följande kapitel beskrivs projektets grundläggande delar. 

1.1 Bakgrund 
Att vara brandman är krävande både fysiskt och mentalt. Brandmän måste ha tillräcklig 
fysisk förmåga för att kunna hantera de ofta påfrestande situationer som uppstår. Träning är 
därför en schemalagd aktivitet för de flesta brandmän. Brandmän har även verklighetstrogna 
övningar för att få mental erfarenhet vid hantering av stressiga situationer.  
 
Brandmän kan ha en livsavgörande roll vid olyckssituationer, varje sekund är därför viktig då 
människor kan vara i fara. Bränder kostar även pengar, till exempel kostar en byggnadsbrand 
137 800 kronor på fem minuter (Räddningsverket, 2004). 
Brandmännen ska enligt 3 § i kap 1 lagen om skydd mot olyckor (2003:778) påbörja 
räddningsarbetet inom godtagbar tid. Halmstads räddningstjänst har därför som ambition 
att vara på plats och påbörja räddningsarbetet inom 15 minuter (Halmstad kommun, 2011). 
Brandmännen har också som krav på sig att första utryckningsfordonet ska ha lämnat 
brandstationen inom 90 sekunder. 
 
Det är därför viktigt för brandmän att vara tillgängliga under sin arbetstid för att snabbt 
kunna vara på plats när olyckan är framme. I dagsläget uppmärksammas brandmännen att 
ett larm har inkommit som kräver deras uppmärksamhet på två olika sätt, beroende på var 
de befinner sig.  Befinner sig brandmännen på brandstationen finns det ett internt 
larmsystem som uppmärksammar brandmännen att det är dags för utryckning. Det interna 
larmsystemet består av utplacerade lampor och högtalare som indikerar vilken typ av alarm 
det är som inkommit. Om brandmännen befinner sig utanför brandstationens område och 
ett larm inkommer till larmcentralen skickas ett meddelande till en personsökare som 
brandmännen bär med sig. Larmsignalen till personsökaren är den första indikationen som 
brandmannen får att ett alarm har inkommit. När brandmannen mottagit larmet krävs en 
kvittering som sker via en knapptryckning i närmaste utryckningsfordon. Om 
kompletterande information behövs kontaktas larmcentralen. Det är den snabba 
teknikutvecklingen som gjort att larmsituationen utanför brandstationen blivit lidande då 
det radionät som tidigare användes blivit nedlagt.  

1.2 Problembeskrivning 
Vid träning eller övning utanför brandstationens område upplever brandmännen vid 
räddningstjänsten i Halmstad att personsökaren kan vara begränsande. Vid val av 
träningsmiljö måste brandmännen se till att de snabbt går att få tag på eftersom en fördröjd 
utryckning skulle kunna innebära svåra komplikationer. Ett exempel är när de har 
träningspass i en simbassäng, det blir då omöjligt att bära personsökaren vilket är en 
begränsning. Ett annat exempel är när brandmännen utövar lagsporter, då måste någon av 
deltagarna ha personsökaren i handen eller fäst i klädseln. Räddningstjänsten har därför vänt 
sig till oss för utveckling av en produkt som ska fungera som ett portabelt substitut för det 
interna alarmeringssystemet som finns på brandstationen. 
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1.3 Syfte 
Syftet med projektet var att få erfarenhet av produktutveckling och då framförallt 
produktutvecklingsmetoden dynamisk produktutveckling. Projektgruppen ska under 
arbetets gång ha reflekterat över huruvida dynamisk produktutveckling passar som 
produktutvecklingsmetod vid ett examensarbete. Syftet med produkten är att minimera den 
upplevda begränsningen vid träningssituationer samt begränsningen vid val av träningsmiljö. 
Produkten ska även minimera risken för fördröjd utryckning. 

1.4 Mål 
Målet är att vid projektets slut ha en fullt fungerande prototyp som uppfyller de krav som 
räddningstjänsten har ställt. Affärsmöjligheter och försäljningskanaler ska ha övervägts och 
analyserats. Brandmännen ska även ha fått chansen att validera prototypen. 
Gruppmedlemmarna ska ha fått erfarenhet inom produktutveckling och innovationsledning 
samt analyserat och reflekterat över den genomförda produktutvecklingsprocessen. 

1.5 Projektbeskrivning 

1.5.1 Projektorganisation 
Projektet har bestått av studenterna Mattias Roos och Petar Zivojinovic som studerar på 
utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Handledare för projektet har 
varit universitetsadjunkt Johan Wretborn. Examinator för projektet har varit 
universitetsadjunkt Leif Nordin. 

1.5.2 Intressenter 
Hänsyn har tagits till personer som kan bli påverkade eller personer som kan påverka 
projektet. De perspektiv som har undersökts är samhälle, marknad, medarbetare och 
investerare. Det går att läsa mer om intressenterna och se en intressentkarta samt 
indelningen av intressenterna i kärn-, primär- och sekundärintressenter i bilaga A. 

1.5.3 Budget 
Projektet har finansierats av både Almi och ett stipendium från Sten Fåhré. Ett 
innovationsstöd på 9000 kr söktes hos Almi där hela beloppet beviljades. Stipendiet från 
Sten Fåhrés minnesfond var på 2000 kr vilket alla projekt inom egen regi fick. En 
kostnadssammanställning kan ses i bilaga B. 

1.5.4 Tidsplan 
I dynamisk produktutveckling är det detaljerad korttidsplanering som har betydelse 
(Ottosson, 1999). Projektgruppen gjorde veckovis planeringar med en veckorapport som 
uppföljning. Projektet låntidsplanerades med hjälp av ett Gantt-schema, för att få en 
översikt över projektets utformning. Gantt-schemat kan ses i bilaga C.  
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2. Produktutvecklingsmetod 

2.1 DPD – Dynamisk produktutveckling 
Som övergripande produktutvecklingsmetod har projektgruppen använt sig av dynamisk 
produktutveckling. Även metoder och verktyg från Lean produktutveckling har använts inom 
projektets ramar. Nedan förklaras Dynamisk produktutveckling kort och hur det skiljer sig 
från andra produktutvecklingsmetoder. 
 
För att företag ska kunna säkerställa sin framtid måste de driva innovationsprojekt. 
Beroende på vad för produkter ett företag använder sig av har de olika produktlivscykler. De 
företag som har produkter med kort produktlivscykel måste driva nya innovationsprojekt för 
att kunna konkurrera på marknaden. Det innebär att nya innovationsprojekt måste startas 
och satsas på, i många fall är det ett antal innovationsprojekt som inte blir lönsamma enligt 
statistik. Därför är det viktigt att starta några parallellt där någon blir lönsam. (Ottosson, 
Dynamisk Innovationsverksamhet, 2012) 
 
Dynamisk produktutveckling är ett stort område där många parametrar måste beaktas, det 
vill säga en helhetssyn. En del av Dynamisk produktutveckling handlar om att tydliga visioner 
om hur det önskvärda resultatet ska se ut måste vara satta och förstådda av hela 
produktutvecklingsteamet, där projektplanering måste följas upp med veckorapporter. 
 
Det finns två synsätt på produktutvecklingsstrategier. Det ena handlar om statisk 
verksamhet där flexibiliteten är låg och det finns detaljerade långtidsplaneringar. Det är även 
centralstyrda beslut. Metoder som använder sig av statisk planering är Intergrated product 
development (IPD), Concurrent engineering (CE), Simultaneous engineering (SE). Motsatsen 
till detta är dynamisk produktutveckling, där det finns en översiktlig långtidsplanering men 
att det istället korttidsplanerar i detalj. Flexibiliteten är stor och beslutstagande kan göras på 
en lägre nivå. (Ottosson, Dynamisk Innovationsverksamhet, 2012) 
 
Dynamisk produktutveckling handlar om att utnyttja sina resurser på ett effektivt sätt där 
användaren står i fokus. Utvecklingen av kvalitetsprodukter sker snabbt genom att samhälls- 
och företagsekonomiska kraven tas hänsyn till. Individuella krav och önskemål måste 
uppfyllas hos produkten. Användar-/användningskraven kommer från egna studier av miljön 
och användningen. Det skiljer sig från till exempel Concurrent engineering där användar-
/användningskraven kommer från marknadsundersökningar och kundintervjuer.(Ottosson, 
Dynamisk produtveckling, 1999) 
 
Enligt Ottosson har Dynamisk produktutveckling främst tagits fram för utvecklandet av nya 
produkter och används ofta när det inte finns existerande lösningar i någon större 
utsträckning. (Ottosson, Dynamisk produtveckling, 1999) 
Det dynamiska i dynamisk produktutveckling innebär att man inte gör steg för steg metoder 
utan att det istället görs på ett mer flexibelt sätt där varje individuell resurs i obundet steg 
jobbar med arbetssituationen. Förutsättningarna kan därför skilja sig för varje 
arbetssituation. (Ottosson, Dynamisk produtveckling, 1999) 
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Projektgruppen valde att jobba med dynamisk produktutveckling främst för att litteratur 
som Stig Ottosson har skrivit speglar förutsättningarna för projektet eftersom projektet gick 
ut på att ta fram en ny produkt som inte finns på marknaden. Flexibilitet är något som 
förespråkas i dynamisk produktutveckling, det var även något som projektgruppen ansåg 
vara viktigt då många aktiviteter skulle komma att utföras parallellt.   
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3. Metoder och verktyg 

3.1 Visuell Planering 
Ett planeringsverktyg där resurser över tid planeras istället för det mer traditionella 
aktiviteter över tid. Visuell planering har enligt (Holmdahl, 2010) fördelar jämfört med de 
mer traditionella planeringsverktygen. Visuell planering leder till effektivare 
resursutnyttjande och bättre styrning genom att användaren själv planerar sitt arbete. För 
mer information se bilaga C. 

3.2 Gantt-schema 
Ett klassiskt planeringsverktyg där användaren utgår från en handlingsplan och fördelar 
aktiviteterna så att varaktigheten tydliggörs. I ett Gantt-schema planeras aktiviteter över tid. 
Det framgår därmed inte i ett Gantt-schema vem som ska göra vad - med andra ord 
resursåtgång. (Holmdahl, 2010) 

3.3 Business model canvas 
Business model canvas är ett hjälpmedel för att, på ett systematiskt sätt, designa en 
innovativ affärsplan. Hjälpmedlet består av ett antal tomma rutor med huvudrubriker som 
användarna sedan fyller i. Huvudrubrikerna lyder: Nyckelpartners, nyckelaktiviteter, 
kundsegment, värdeerbjudande, distributionskanaler, kundrelationer, intäktsmodeller, 
kostnader, nyckelresurser. (Businessmodelgeneration, 2014) 

3.4 Brainstorming 
En metod för idégenerering där användarna delar med sig av idéer. För att metoden ska 
fungera som tänkt får det inte förekomma kritisering av idéer då det kan sänka kreativiteten 
hos deltagarna. Brainstorming är således en metod för att öka kreativiteten vid idékläckning.  

3.5 FMEA 
FMEA är en förkortning på orden failure mode and effect analysis.  Metoden används för att 
identifiera potentiella funktions- eller processfel innan de uppstår. Syftet med att använda 
FMEA är således att förebygga fel istället för att åtgärda fel (Tonnquist, 2012). FMEA 
används ofta inom konstruktion, tillverkning och utveckling.  

3.6 Pugh's utvärderings matris 
Vilken lösning är bäst? Om den frågan framkommer under en utvecklingsprocess kan Pugh's 
utvärderingsmatris användas. Likvärdiga lösningar utvärderas genom att kriterier tas fram 
och viktas. Lösningarna betygsätts genom att betyget multipliceras med viktningen för att få 
fram resultatet. När alla lösningar blivit betygsatta utvärderas resultatet och fungerar som 
underlag för beslut angående vilken eller vilka lösningar som ska fortsätta att utvecklas. 
(Holmdahl, 2010) 

3.7 Konsumentundersökning 
För att få insikt kring intresset för produkten och dess användningsområde gjordes en 
konsumentundersökning i form av en webbsurvey. 
 
Vid användning av webbsurveys besöker respondenterna en hemsida där enkäten fylls i 
online. Enligt (Bryman, 2011) finns det en fördel med att använda webbsurvey istället för e-
postsurveys då utseende och form kan varieras i större utsträckning.  
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3.8 BAD-PAD-MAD-CAD 
En produktframtagningsmetod där användaren med hjälp av olika aktiviteter går från en 
abstrakt tanke till en verifierad lösning. Processen är enligt Lars Holmdahl effektivare än 
andra metoder där datorstödd design används genom hela processen då det har visat sig 
vara hämmande för kreativiteten. Aktiviteterna förklaras nedan. 

3.8.1 Brain aided design 
Användaren utför intensiv tankeverksamhet och använder på så sätt sitt inre för att 
identifiera och testa olika lösningar. Det kan vara bra att byta miljö eller röra på sig för att 
känna efter när det funkar bäst att generera idéer. 

3.8.2 Pencil aided design 
Papper och penna används för att ta fram skisser. Den påtänkta lösningen tar därmed steget 
från tanke till skiss. Fördelen med att använda papper och penna vid produktframtagning är 
att kreativiteten inte begränsas. 

3.8.3 Model aided design 
Enkla modeller av exempelvis trä eller lera tas fram för att på ett enkelt sätt verifiera delar 
av lösningen. Metoden används ofta parallellt med PAD och gör det enklare att testa 
lösningar utan att bli för begränsad av exakta detaljer. 

3.8.4 Computer aided design 
Först när lösningen är mer konkret kan användaren med hjälp av CAD-program ta fram 
tredimensionella underlag som används till optimering av lösningen. 
 
Projektgruppen har använt sig av ovanstående produktframtagningsmetodik för att inte 
begränsa lösningen i ett för tidigt skede. 

3.9 Studiebesök 
Räddningstjänsten besöktes vid ett flertal tillfällen i projektet för att få insikt i hur 
brandmännens vardag ser ut samt att få en överblick över verksamheten. Projektgruppen 
tyckte att det kändes viktigt att i ett tidigt skede få en känsla för produktens användare och 
deras vanor. 

3.10 Veckorapportering 
Projektgruppen har under projektet rapporterat veckovis vad som gjorts under veckans 
gång, vad som ska göras under nästa vecka samt resursförbrukning. Rapporteringen har 
skett till handledare men även till andra intressenter inom projektet. Veckorapportering kan 
vara användbart för att vid ett senare skede undersöka hur och varför någonting har skett. 
Veckorapporter kan även vara användbara inför senare projekt (Holmdahl, 2010). 

3.11 Dropbox 
Dropbox är en webbaserad lagringsplats som använts för att gruppmedlemmarna med 
enkelhet ska ha åtkomst till viktiga dokument och filer. Webbaserade lagringsplatser som 
Dropbox fungerar även som en plats för säkerhetskopiering, vilket ger projektinformationen 
skydd mot lokala händelser så som hårddiskkrascher och bränder. 
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4. Teori: Auditiva varningar och visuella varningar 
 
Varningar associeras vanligtvis med visuella skyltar eller produktmarkeringar (Wogalter, 
2006). Det finns dock substitut för detta, ljud är ett annat alternativ som kan användas vid 
kommunikation vid riskfyllda situationer. Ljud kan vara tillämpbart vid tillfällen där visuella 
uppmärksammanden inte fungerar speciellt bra eller inte fungerar överhuvudtaget (Haas & 
van erp, 2013). Reaktionsförmågan hos auditiva varningar är generellt bättre än visuella 
varningar (J. Sammarco, 2012). 
 
Forskare har med åren upptäckt att auditiva varningar är ett bra sätt att varna på för att det 
inte frivilligt går att stänga av. Det finns olika auditiva varningar varav mänskligt tal är en 
form. Det visar sig vara effektivt att använda varningar med tal eftersom det innehåller mer 
information än vad en vanlig ljudsignal gör. Talet gör så att människor som hör varningen 
förstår vad som är problemet, till skillnad från om det bara hade varit ett vanligt ljud där 
personen inte är tränad på vad det ljudet betyder (Haas & van erp, 2013). 
 
Auditiva varningar kan ändå vara ickeverbala ljud, där de flesta enkelt associerar ljudet som 
en varning. För att varningen ska höras eller uppfattas rekommenderar Patterson att 
varningssignalen ska vara i minst 200 millisekunder, från att den slås på till den slås av. 
Patterson menar även att tonen inte får bli för lång eftersom det kan leda till att den stör 
kommunikationen (Haas & van erp, 2013). 
 
Det finns fördelar med både multi- och singeltoner, fördelarna med en multiton är att det 
blir förändringar i tonläget, högljuddhet, bättre särprägel med mera. Detta leder till att 
tonen får ett ljudmönster som blir lättare att lära sig. Som ett exempel har det visat sig att 
sirener associeras med fara eller hot (Haas & van erp, 2013). 
 
Edworthy och Hellier säger dock att även enkeltonade varningssignaler är lättlärda. Vanliga 
toner med ett repeterande ljud så som klockor eller liknande kan enkelt bli igenkänt och 
framkalla associationer (Edworthy & Hellier, 2006). 
 
Problemen som kan uppstå med auditiva varningar är till exempel i gruvindustrin där det är 
högljudda miljöer och det finns andra ljud som kan göra att varningsljudet försummas. 
Lokaliseringsproblem är även ett annat problem, om det kommer en maskin i gruvan blir det 
svårt att lokalisera maskinen med auditiva varningar. I dessa fall är det bättre att använda sig 
av visuella varningar för att avgöra varifrån larmet kommer (J. Sammarco, 2012).  
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5. Utvecklingsprocessen 
5.1 Förstudie 
Innan produktutvecklingen kunde påbörjas behövde projektgruppen mer information som 
underlag till viktiga beslut. De områden som analyserats är användaren, tekniken, 
marknaden samt eventuella framstående risker. 

5.1.1 Användaren 
Projektgruppen började med att samla information och analysera produktens primära 
användare som är brandmän. För att få en överblick över vilka situationer som 
brandmännen har användning av produkten upprättades kontakt med brandingenjören 
Arvid Samuelsson. Det tydliggjordes att produkten kommer att användas vid 
gruppaktiviteter och övningar där det finns risk för miljöer med höga ljud eller andra 
störningsmoment som kan hindra att brandmännen uppmärksammar att personsökaren 
larmar. Produkten kommer även till användning vid träningsmoment där personsökare helt 
enkelt inte kan bäras. Till exempel vid fysträning i simbassänger eller undervattensträning för 
räddningsdykare. 

5.1.2 Teknik 
Kontaktbarhet är något som är viktigt för alla brandmän. Om ett larm kräver deras 
uppmärksamhet måste de fortast möjligt vara redo för uttryckning då deras närvaro på 
olycksplatser kan vara livsavgörande. För att vara kontaktbara använder sig brandmän av 
personsökare. Eftersom produkten kommer att vara beroende av personsökare undersöktes 
varför brandmän använder sig av just personsökare samt hur en personsökare fungerar. En 
personsökare är en mobil mottagare av radiomeddelanden. Det innebär att personsökaren 
endast har envägskommunikation då den inte sänder någon information. Det gör att 
batteritiden blir lång - över 1000 timmar på en Swissphone, se bild 5.1. Det innebär att den 
kan användas i miljöer som är känsliga för störningar som sjukhus eller högteknologiska 
arbetsmiljöer. Enligt brandmännen i Halmstad har personsökaren mycket god mottagning i 
den region som den används inom. 
 
I ett tidigare skede har brandmännen använt sig av en annan produkt som de konstruerat 
själva. I dagsläget fungerar inte produkten då ett nytt kommunikationssystem har tagits i 
bruk. Den gamla produkten, se bild 5.2, består av en vattentålig låda med en fastskruvad 
komradio ovanpå. När radion tog emot ett larm slöts ett relä som i sin tur slöt en krets 
bestående av ett batteri, en rotor och en siren.  Produkten gjorde sitt jobb men 
brandmännen önskade ett flertal nya funktioner till den nya larmenheten som 
Projektgruppen tänkt utveckla. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

Bild 5.1 
Swissphone 
modell DE915 

Bild 5.2 
Den gamla 
larmenheten 
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5.1.3 Marknaden 
Att brandmännen vid räddningstjänsten i Halmstad hade nytta av en portabel larmenhet var 
tydligt, men fanns det en marknad för den här typen av produkter? För att få svar på den 
frågan sattes en marknadsundersökning ihop. Undersökningen var en websurvey som 
skickades, via mail, till ett trettiotal olika brandkårer 
i Sverige varav sjutton bidrog med svar.  
 
Svaren som mottogs var tvetydiga och 
projektgruppen drog slutsatsen att många som 
svarat på enkäten inte till fullo förstått vad 
produkten löser för problem och vilken nytta de 
kunnat ha av produkten. Ett beslut togs därför att 
ringa runt och göra en mer kvalitativ undersökning i 
form av telefonintervjuer. Efter några samtal märkte 
Projektgruppen att det fanns ett intresse för produkten då vissa ville köpa produkten under 
samtalets gång. Flertalet räddningstjänster har Contal security AB som leverantör. Det ger 
Projektgruppens produkt en fördel då den, till en början, endast fungerar med personsökare 
av märket Swissphone som Contal är återförsäljare av. 

5.1.4 Konkurrenter 
Efter att marknadsundersökningen var färdigställd och svaren analyserats behövdes en 
tydligare översikt kring vilka företag som verkade på produktens tänkta marknad. Det visade 
sig främst vara företag med olika typer av kommunikations- och systemlösningar. Företagen 
som Projektgruppen valde att analysera presenteras nedan. 
 
Telium Sweden AB är ett företag som är beläget i Halland och erbjuder produkter inom både 
tele och IT. Telium anses vara projektgruppens huvudkonkurrenter då de i dagsläget är 
räddningstjänsten i Halmstads kommunikationsleverantör och förefaller vara starkt 
etablerade på marknaden inom Halland med omnejd. Telium har även fått i uppdrag att 
utveckla en produkt till räddningstjänsten i Halmstad som ska uppfylla samma behov som 
Projektgruppens produkt. 
 
Contal security AB erbjuder helhetslösningar inom alarmering och säkerhet. Contal är i 
dagsläget leverantör till flertalet räddningstjänster i Sverige.  
 
Celab communications AB arbetar med kommunikationslösningar och är belägna i både 
Stockholm och Göteborg. Celab är precis som Contal återförsäljare av personsökare av 
märket Swissphone.  

5.1.5 Risker 
En analys av projektets eventuella risker och bristfälligheter har gjorts och presenteras 
nedan.  
 
Trots att flertalet räddningstjänster visade intresse efter telefonsamtalen är marknadens 
storlek en risk för projektet. Det finns enligt brandskyddsföreningen 169 räddningstjänster i 
Sverige (Brandskyddsföreningen, 2014). Enligt marknadsundersökningen behövde de som 
var intresserade mellan två och fem larmenheter. Produktens användningsområde kräver att 

Ja Nej Kanske
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produkten har lång livslängd och hög felsäkerhet, detta innebär att det inte heller kommer 
att vara en produkt som snabbt slits ut för att sedan köpas in igen. 
 
Någon liknande produkt finns idag inte på marknaden, men det finns företag som verkar 
inom området. De företagen har därför valts att ses som konkurrenter. Deras styrka ligger i 
att de erbjuder helhetslösningar medan Projektgruppens produkt endast löser ett problem. 
Produkten måste även användas med produkter som konkurrenterna är återförsäljare av. 
 
Utvecklandet av produkten skulle komma att beröra områden inom både elektronik, 
mjukvara och radiokommunikation, därför ansågs det råda en kompetensbrist inom 
projektgruppen som skulle kunna innebära risker för projektet. 

5.2 Kravspecifikation 
Fyra huvudkrav ställdes som varje lösning skulle klara av att uppfylla. Fler krav behövdes, till 
en början, inte ställas på produkten då det fanns en risk att kreativiteten skulle hämmas i 
idégenereringsfasen.  Kraven som lösningarna skulle uppfylla var: 

 Vattenbeständig 

 Larma visuellt och via ljud 

 Enkel att bära 

 Kompatibel med personsökare av märket Swissphone 
Dessa tre krav ansågs vara grundliga för att brandmännen skulle ha användning för 

produkten.  

5.3 Idégenerering 
Som idégenereringsmetod användes brainstorming. Brainstorming användes flitigt vid 
framtagning av både design och teknik. Aktiviteten utfördes både i grupp och individuellt. Till 
en början genererades idéer främst till hur problemet kunde lösas rent tekniskt, då 
produktens utformning var beroende av tekniken. Störst fokus vid de inledande 
idégenereringarna låg vid hur produkten skulle aktiveras när personsökaren tog emot ett 
alarm. Under idégenereringen togs tre lösningar fram som sedan tidvis utvecklades 
parallellt. Andra lösningar som framkom under idégenereringen valdes bort då de inte 
uppfyllde tidigare ställda krav.  

5.4 Vidareutveckling 
Den första lösningen baserades på Swissphones egna dockningsstationer. Fördelen med att 
använda färdiga dockningsstationer var att signalen från personsökaren enkelt fås genom ett 
uttag på dockningsstationen.  Lösningen verifierades genom att en funktionsprototyp 
byggdes. Komponenterna som valdes för att verifiera lösningen var: blixtfyr, siren, bistabilt 
relä, batteri, dockningsstation och en tryckknapp.  Funktionsprototypen bestod av en enkel 
trälåda som komponenterna monterades i. När lösningen senare verifierades visade det sig 
att det inte fungerade som planerat då det uppstod en konflikt i det bistabila reläet när 
tryckknappen trycktes ned samtidigt som dockningsstationen mottog signalen från 
personsökaren.  Lösningen drog även mer batteri än planerat då dockningsstationen laddade 
personsökaren vilket brandmännen inte har någon nytta av då de använder sig av batterier 
som inte kan laddas. Utvecklingen av lösningen fortsattes därför inte. 
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Den andra lösningen vidareutvecklades tillsammans med Thomas Lithén på IDE-sektionen 
vid högskolan i Halmstad. Projektgruppen tog hjälp av Thomas för att utan Swissphones egna 
dockningsstationer kunna få fram signalen från personsökaren. Parallellt med att signalen 
analyserades tog projektgruppen fram flera förslag på hur lådan skulle kunna utformas. Det 
gjordes främst med hjälp av metoderna BAD-PAD. Utvecklingen började med att skisser togs 
fram med olika förslag som sedan successivt begränsades för att senare tas fram i CAD. När 
den andra lösningen skulle verifieras uppstod problem då signalen från personsökaren bara 
gick fram ibland. Varför signalen bara gick fram ibland kunde varken Thomas eller 
projektgruppen svara på. Utvecklingen av lösningen fortsatte därför inte, då det saknades 
kompetens för att kunna utvärdera problemet vid signalanalysen.  
 
Den tredje lösningen baserades inte på personsökarens signal, utan på personsökarens 
skärm som tänds när personsökaren tar emot ett meddelande. Innan utvecklingen av den 
tredje lösningen kunde börja gjordes en avstämning med brandmännen i Halmstad att 
skärmen på deras personsökare tändes när ett meddelande togs emot. Det visade sig att 
även deras personsökare lös upp när ett meddelande tas emot och utvecklingen kunde 
fortsätta.  

5.5 Utvärderingsprocessen 
Pugh’s utvärderingsmatris användes vid det tillfälle då ett behov fanns att utvärdera 
lösningarna som tagits fram. De olika lösningarna ställdes därför upp i en utvärderingsmatris 
och viktades, som referens i matrisen valdes brandmännens gamla lösning. De kriterier som 
ansågs viktigast var: 

 Vattenbeständighet eftersom brandmännen ställde krav på att produkten skulle 
kunna användas utomhus i alla väder. 

 Produktpris då marknaden är något begränsad. 
 Pålitlighet eftersom brandmännen måste kunna lita på produkten.  

Utvärderingsmatrisen kan ses i bilaga D. Resultatet av utvärderingsmatrisen visade att den 
tredje lösningen som baseras på personsökarens skärm passade bäst vid de givna 
förutsättningarna.  

5.6 Utveckling av vald lösning 
Vid den fortsatta utvecklingen av den valda lösningen utvecklades tekniken som skulle 
användas och hur lådan skulle utformas parallellt. Hur tekniken och prototypens utformning 
utvecklades förklaras nedan. 

5.6.1 Tekniken 
Eftersom projektgruppen hade begränsad kunskap inom elektronikområdet kontaktades 
Thomas Lithén som tidigare hjälpt till med att försöka få fram signalen vid utveckling av 
tidigare lösningar. Thomas fungerade även som ett bollplank vid idégenereringen. 
Tillsammans med Thomas bestämdes hur lösningen skulle fungera och vilka komponenter 
som skulle behövas. Thomas erbjöd sig även att ta fram mjukvaran som krävdes för att 
produkten skulle fungera som tänkt. 
 
Den valda lösningen baserades på att personsökarens skärm tänds när ett larm inkommer. 
För att använda den förutsättningen beslutades att en fotoresistor skulle användas som en 
ljusdetektor. Fotoresistorerna detekterar på så sätt att skärmen tänds. Larmningen sker via 
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ett blixtljus och en siren. Blixtljuset drar till sig uppmärksamhet visuellt och sirenen via ljud. 
Ett problem som uppstod var hur brandmännen skulle stänga av produkten på ett tillförlitligt 
sätt när de uppmärksammat att prototypen larmat. Den första lösningen på problemet var 
att använda en tryckknapp utanpå lådan som brandmännen trycker på för att få prototypen 
att sluta larma. Den lösningen avfärdades då det skulle innebära ett extra moment i 
användningen för brandmännen.  En annan lösning var att använda sig av någon typ av 
avståndssensor som känner av om luckan är stängd eller öppen. Den lösningen valdes bort 
då projektgruppen ansåg att det fanns en risk att prototypen inte slutar att larma när luckan 
öppnas om avståndssensorn blir täckt med smuts. Problemet löstes istället med en 
mikrogapsströmställare, se bild 5.3. 
När lådans lucka stängs trycks hävarmen på strömställaren 
ned och produkten aktiveras. När lådan sedan öppnas åker 
hävarmen upp igen och kretsen bryts varpå produkten 
slutar att blinka och låta, det blir således inget extra 
moment i användningen av lådan.  
Ett annat problem var hur brandmännen skulle veta vilken av de dockade personsökarna 
som mottagit ett larm eftersom personsökarna kommer ligga med skärmen nedåt, riktad 
mot ljusdetektorn. Problemet löstes med en hjälp av en lysdiod. Lysdioden indikerar vilken 
eller vilka av personsökarna som har mottagit ett larm. Lysdioden indikerar även att en 
personsökare är dockad genom att lysa.  Det beslutades att en av och på knapp måste finnas 
i lådan för att helt kunna stänga av den när den inte används. Det är främst för att produkten 
inte ska dra ström i onödan samt att laddningen av batteriet ska kunna ske på ett säkert sätt.  
 
Eftersom produkten utvecklades för att vara portabel var den även tvungen att ha en 
portabel energikälla. En informationsinsamling gjordes kring vilka typer av batterier som 
skulle kunna användas, batterierna utvärderades därefter mot ett antal krav. Batterityperna 
som utvärderades var blyackumulator, nickelmetalhybrid och litium polymer. De krav som 
projektgruppen ställde på batteriet var: 

 Låg vikt i förhållande till antalet amperetimmar och levererad spänning 

 Trots bruk orka leverera tillräcklig spänning 

 Ska vara laddningsbart 

 Låg självurladdning 
Litium polymer batteriet uppfyllde de krav som ställts och valdes därför som energikälla. Det 
finns dock nackdelar med ett litium polymer batteri, till exempel får batteriet inte laddas ur 
helt då det kan skada batteriet. Batteriet kräver även en speciell typ av laddning för att det 
inte ska skadas. För att brandmännen enkelt och säkert skulle kunna ladda batteriet köptes 
en laddare in som monterades i lådan. En säkerhetspåse till batteriet köptes för att minimera 
risken för brand eller rök som kan uppstå om batteriet av någon anledning skulle laddas fel. 
Ett beslut togs att en batterimätare måste finnas tillgänglig, dels eftersom litium polymer 
batterier inte får laddas ur helt då det kan leda till att batteriet helt slutar att fungera eller 
skadas samt för att brandmännen enkelt ska kunna se att produkten är redo för användning. 
Som en ytterligare säkerhet för att batteriet inte ska laddas ur helt, anpassades mjukvaran 
till att ge ifrån sig en ljudsignal som håller i sig tills brandmännen helt stänger av prototypen. 

 
  

Bild 5.3 Mikrogapsströmställare 
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5.6.2 Lådans utformning 
Projektgruppen bestämde sig att köpa in en 
vattenbeständig låda för att kunna säkerhetsställa att den 
uppfyller kravet för utomhusbruk. Ett innanmäte var nu 
tvunget att designas till lådan för att personsökarna skulle 
kunna dockas i den inköpta lådan. Innanmätet som 
designades till lådan kom att bestå av två plattor som 
fästes med hjälp av gängstänger placerade i lådans hörn. På 
så sätt skapades ett mellanrum i höjdled mellan plattorna 
som kunde användas vid placering av batteri och mönsterkort. Uppspänningen av plattorna 
illustreras på bild 5.4. På bilden ses den övre plattan, som hädanefter benämns som 
dockningsplattan, fäst med gängstänger i varje hörn och den nedre plattan som är fäst i 
lådans botten. För att försäkra att plattan blev rätt verifierades varje del av plattan för sig 
genom utskrift i en 3D-skrivare.  
 

Personsökarna som skulle dockas i plattan var tvungna att ligga 
på plats ovanför ljusdetektorn samtidigt som personsökaren 
snabbt och enkelt ska gå att plocka upp när ett larm har 
inkommit. Därför konstruerades ett flertal olika lösningar på 
hur personsökaren ska dockas som sedan skrevs ut i 3D-
skrivaren för att testas och verifieras. Vid verifieringen testades 
hur olika personsökare från Swissphone passade i utskriften 
samt hur enkelt det var att ta upp personsökaren ur den 

utskrivna fickan. Bild 5.5 till vänster illustrerar några av utskrifterna. En ficka för 
batteriladdaren konstruerades och skrevs även den ut i 3D-skrivaren för att testas och 
verifieras.  När det verifierats hur personsökaren skulle dockas i lådan samt hur batterifickan 
skulle utformas kunde dockningsplattans design fastställas för att sedan skrivas ut. För en 
överblick över plattan samt förklaring på dess utformning se bilaga E. 
 
När dockningsplattan blivit utskriven och tekniken fastställts monterades komponenterna i 
lådan. För att verifiera att lösningen fungerat som tänkt placerades en personsökare i lådan 
och ett meddelande skickades till personsökaren. Personsökaren tog emot meddelandet och 
prototypen började larma både visuellt och via ljud.  

5.6.3 Validering av vald lösning 
Efter prototypens funktioner verifierats beslutades att en mer verklighetstrogen validering 
av prototypen krävdes för att säkerhetsställa att den skulle klara av att användas i 
brandmännens vardag. Ett valideringsprotokoll togs fram, se bilaga F, där olika tester skrevs 
ned och genomfördes för att sedan poängsättas. 
 
Det första testet som genomfördes var hur vattenbeständig prototypen var. Prototypen 
placerades i en dusch och vattenspolades från olika vinklar. Vid det andra testet prövades 
det visuella och auditiva larmets tydlighet. Det gjordes genom att prototypen, i dagsljus, 
placerades på en öppen yta med olika störningsmoment.  
 
Prototypen sattes sedan igång och larmets tydlighet undersöktes från olika distanser. 
Batteriet testades genom att låta prototypen ligga i viloläge i 12 timmar. Med viloläge menas 

Bild 5.4 Uppspänning 

Bild 5.5 Personsökarfickor 
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att prototypen är påslagen och ligger och väntar på att personsökaren ska ta emot ett 
meddelande. Prototypens stöttålighet testades genom att släppa prototypen från olika 
höjder och på andra sätt utsätta den för begränsade påfrestningar. Resultatet av 
valideringen kan ses under rubrik 6.5 resultat av validering.  
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6. Resultat 
Examensarbetet har resulterat i en prototyp till räddningstjänsten. Prototypen är kompatibel 
med det befintliga kommunikationssystemet och den uppfyller alla krav samt aspekter som 
krävs för att brandmännen ska kunna bruka prototypen i praktiken. 

6.1 Prototypen 
Resultatet av examensarbetet är en fullt 
fungerande prototyp. Prototypen är en 
portabel larmenhet som erbjuder brandmän 
en bättre tränings- och övningsmiljö samt 
minskar risken för fördröjda larm. Fördröjda 
larm kan innebära stora kostnader för 
samhället, se bilaga G. Prototypen går att 
använda under många olika förhållanden för 
att brandmännen inte ska uppleva någon 
begränsning vid val av träningsmiljö. 
Prototypens tydliga larm gör det möjligt för 
brandmännen att befinna sig i övningsmiljöer 
där ljudnivån är hög och den visuella 
förmågan är begränsad. Prototypen är enkel 
att använda då personsökaren placeras i 
prototypen och brandmännen kan fokusera på sin träning utan 
att behöva ha någon direkt övervakning över personsökaren. När personsökaren väl tagit 
emot ett larm uppmärksammas brandmännen på ett tillförlitligt sätt via det visuella och 
auditiva larmet samt att brandmännen enkelt kan se vilken av personsökarna som mottagit 
ett meddelande via lysdioder som placerats i lådan. Brandkåren erbjuds en tekniskt 
uppdaterad prototyp som är kompatibel med det nuvarande kommunikationssystemet och 
den bristfälliga alarmeringssituationen utanför brandstationen blir på så sätt förbättrad.  

6.2 Tekniken 
När en personsökare placeras i dockningsplattan 
känner en fotoresistor av detta varpå en lysdiod 
tänds för att indikera för användaren att prototypen 
fungerar och är redo att användas. När luckan sedan 
stängs lägger sig prototypen i ett viloläge, vilket 
innebär att den väntar på att personsökaren ska ta 
emot ett meddelande. Om personsökaren tar emot 
ett meddelande tänds personsökarens skärm vilket 
prototypen känner av. Efter att prototypen 
uppmärksammat det mottagna meddelandet skickas 
en signal till mikroprocessorn som sluter ett relä 
vilket aktiverar blixtfyren och sirenen. När luckan 
sedan öppnas åker hävarmen på 
mikrogapsströmställaren upp och reläet öppnas igen 
vilket inaktiverar blixtfyren och sirenen. Lysdioden 
börjar då att blinka för att indikera vilken av 
personsökarna som mottagit meddelandet. Prototypen har en batterimätare med en skala 

Bild 6.1 prototypen 

Bild 6.2 Moderkortet med processorn 
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från tolv till nio volt. När batteriet når nio volt aktiveras en summer som ger ifrån sig en 
ljudsignal som håller i sig tills prototypen stängs av för att minimera risken att batteriet 
skadas.  

6.3 Prototypens huvudkomponenter 
 

Låda: Polycase YH-100804 series hinged waterproof 
NEMA electric closure 
Lådan som resterande komponenter konstruerades efter 
beställdes från Polycase, USA. Det är en IP-66 klassad 
låda med snabbfäste för att enklare öppna och stänga 
luckan. Lådan är gjord av polykarbonat som gör att den 
är enkel att bearbeta samtidigt som det har bra 
hållfasthet. 

 
Visuellt larm: Velleman strobelight HAA40 
En vattentät blixtfyr köptes in, den passade bra då litium polymer-
batteriet kunde driva produkten. Den monterades på ett smidigt sätt 
genom att borra hål i luckan på Polycaselådan. Blixtfyren är också smidig 
då den inte slår i marken, det innebär att luckan på lådan kan öppnas 
helt. 
 
Auditivt larm: Velleman siren SV/PS82 
En IP-55 klassad siren köptes in med 112dB och frekvensen 1,5 – 4 
kHz svepande. Sirenen är liten och smidig, det krävdes dock ett nytt 
fäste eftersom originalfästet inte passade. Detta gjordes genom 
egen konstruktion, se bilaga H. 
 
Dockningsplatta i ABS plast 

Projektgruppen var tvungen att konstruera en egen platta där 
personsökarna skulle ligga. Denna platta håller alla komponenter på 
plats i lådan. Komponenter som monteras på denna platta är 
följande: batteriladdaren, tre personsökare, lysdioder, 
fotoresistorer, batterimätare, strömbrytare. Undertill är kretskorten 
monterade, det vill säga moderkortet och tre sensorkort. 
 

Bottenplatta 
Litium polymer-batteriet behövde fästas i lådan så att det inte 
ligger rörligt i lådan. Detta gjordes genom att tillverka en 
stålplatta av tillgängligt stål från högskolan. Plattan träs över 
gängstängerna som är monterade i lådan och sedan borrades 
det hål i plattan för att spänna fast batteriet med hjälp av 
buntband. 
 
 
 
 



 
   

  

17 

2014-05-24 

 
Energikälla:  Conrad energy LiPo Rechargeable battery 11.1 
v/5000 mah 40C /XH: 
Projektgruppen ville ha ett kraftfullt batteri med hög spänning och 
ampere. Det fick inte väga för mycket för att den portabla faktorn 
inte skulle bli lidande. Därför valdes ett litium polymer-batteri. 
Om batteriet är fulladdat är spänningen 12.6v och den har 5000 
mAh. Batteriet bidrar till att prototypen kan användas länge innan 
det behöver laddas. 

 
Batteriladdare med balanserare 202-BC: 
Batteriladdaren valdes på grund av att den är smidig vilket 
underlättar både användning och montering. Det krävs inte att 
ta ut batteriet för att ladda batteriet. Projektgruppen fann en 
bra laddare som var smidig där balanseringsladdaren ligger på 
dockningsplattan. Laddaren laddar batteriet med 400mah och 
klarar litium polymer-batterier med tre celler. 
 
Säkerhetspåse 18x23cm Maxam 
Tekniken i ett litiumpolymerbatteri är mer avancerad än ett vanligt 
blyackumulatorbatteri. Projektgruppen ville därför säkerställa att ingen 
farlig olycka sker på grund av litiumpolymerbatterivalet. En 
säkerhetspåse köptes in där litiumpolymerbatteriet kommer placeras i. 
Ifall det sker en olycka kommer denna påse att skydda från skador. 

6.4 Jämförelse mot ställda krav och önskemål 
 

VÄRDE FÖR PRODUKTEN KRAV ÖNSKEMÅL Uppnått 

Larma visuellt X   X 

Larma via ljud X   X 

Vattentålig   X X 

Dammtålig   X X 

Batterimätare   X X 

Förstärka radiomottagningen   X   

Batterikapacitet på minst ett arbetspass X   X 

Lätt att bära med sig   X X 

Hög användarvänlighet X   X 

Larma med nedsänkt metallinstrument   X   
Tabell 6.1: Kravspecifikation 
 
Tabell 6.1 visar vilka krav och önskemål som har blivit uppfyllda. Kraven var tvungna att vara 
uppfyllda för att brandmännen skulle kunna bruka produkten. Önskemålen var det inte lika 
stort fokus på eftersom de inte hade en avgörande roll för att produkten skulle fungera. Utav 
totalt tio krav/önskemål kunde åtta uppfyllas, förstärkning av radiomottagning var inte 
längre möjligt med tanke på att konstruktionen på lådan inte utgick från personsökarens 
stift. Larmning med nedsänkt metallinstrument kommer beskrivas mer under 
vidareutveckling av produkten. 
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6.5 Resultat av validering 
I tabellen till höger 
presenteras resultatet från 
valideringen som utfördes. 
Poängsättningen utfördes av 
projektgruppen där ett poäng 
motsvarade bristfällig 
funktion och fem poäng 
motsvarade optimal funktion. 
Testningen av det visuella och 
auditiva larmet visade att det 
visuella larmet redan vid 30 
meters avstånd blev 
bristfälligt. Det auditiva 
larmet hördes tydligt vid 50 
meters avstånd och vid 100 
meters avstånd 
uppmärksammades det 
fortfarande trots en livlig 
miljö. Resultatet av 
vattenbeständighetstestet 
visade att prototypen var 
vattentät under hela testet. 
När luckan öppnades, efter 
testet, läckte det dock in 
vatten på grund av att vatten 
samlats ovanpå luckan som 
sedan rann längs kanten och 
in i lådan. Batteritestet klarade prototypen utan problem vilket innebär att prototypen kan 
användas under ett 12 timmar långt arbetspass, vilket var ett krav från brandmännen. 
Stöttåligheten är god, dock utgör den monterade blixtfyren en risk då den lätt kan gå sönder 
vid påfrestningar. 

6.5.1 Slutsats av validering 
Det visuella larmet visade sig vara bristfälligt vid avstånd över 30 meter. Projektgruppen 
anser att det beror på att testet genomfördes i starkt dagsljus. Något som visade sig vara 
positivt var prototypens färger som tydligt utmärkte sig vilket gjorde det enkelt att urskilja 
varifrån den auditiva varningssignalen kom ifrån. Ett senare test utfördes i en mörkare miljö, 
utan sirenen, för att se om det visuella larmet fyllde sin funktion bättre. Testet visade att det 
visuella larmet gjorde en avgörande skillnad i en mörkare miljö, då produktens färger inte 
längre kunde urskiljas på samma sätt. Projektgruppen har därför beslutat att ett visuellt larm 
är nödvändigt, men att det kommer att behöva byggas in i lådan vid vidareutveckling, för att 
på så sätt göra produkten mer tålig från yttre påfrestningar. Projektgruppen kommer att 
åtgärda felet med att vattendroppar kommer in när luckan öppnas genom att dra en 
silikonrand runt plattan och lådan så att de få vattendropparna som kommer in inte kan söka 
sig till undersidan där stålplattan och kretskorten finns. Problemet kommer att undersökas 
noggrannare genom flera tester för att se ifall det finns en bättre lösning. 

1 2 3 4 5

Visuellt larm

Innomhus X

Utomhus Avstånd (m)

10 X

20 X

30 X

40 X

50 X

100 X

Audidivt larm

Innomhus X

Utomhus Avstånd (m)

10 X

20 X

30 X

40 X

50 X

100 X

Vattenbeständighet X

12 timmars test x

Stöttålighet x

Poängsättning

Funktion

Tabell 6.2 Resultat av validering 
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6.6 FMEA – Failure mode and effect analysis 
Efter att prototypen färdigställts gjordes en feleffektsanalys. Analysen gjordes för att 
undersöka vilka typer av felmöjligheter som kan uppstå vid användning samt för att vid 
vidareutveckling av prototypen kunna förebygga de olika felmöjligheterna.  Resultatet av 
analysen visade att de två största riskerna var: Att personsökaren läggs ned på ett felaktigt 
sätt i lådan vilket skulle leda till att prototypen inte larmar samt att ljussensorn inte 
uppmärksammar att personsökarens skärm tänds vilket även det skulle leda till att 
prototypen inte larmar. Dessa två risker ansågs vara allvarligast då det skulle kunna leda till 
fördröjd uttryckning. För en komplett feleffektsanalys se bilaga I. 

6.7 Tillverkningsprocessen 
Ritningar på kretskorten och andra komponenter kan ses i bilaga H.  
 
Majoriteten av komponenterna till produkten tillverkas av utländska aktörer. Vid en framtida 
tillverkning kommer komponenterna att beställs hem från olika leverantörer med fördelen 
att ingen av dessa maskiner behöver köpas eller hyras in. Investeringen för att köpa 
maskiner eller liknande för att tillverka alla komponenter kommer inte löna sig då den 
svenska marknaden inte är tillräckligt stor. Den enda maskinen som kommer att köpas in är 
en 3D-skrivare, det är för att pressa priset på plattan som personsökarna ligger i. Lådan 
kommer att beställas från Polycase, ett företag i USA som tillverkar lådan prototypen bygger 
på. Små justeringar kommer göras hos den leverantören genom att förborrade hål ska finnas 
på lådan till siren och blixtfyr. Det ska även kontrolleras om det går att få rätt färg på lådan 
direkt så att efterhandslackeringsmomentet försvinner. 
 
Mönsterkorten kommer att beställas från elektrokit. Lödning av komponenterna som ska 
vara på mönsterkortet görs manuellt. Komponenterna kommer från diverse kinesiska 
tillverkare. Det kommer att anställas en person som monterar lådorna och löder ihop 
komponenterna som ska vara på mönsterkortet. Uppskattningsvis kommer två lådor göras 
per dag. En flaskhals i tillverkningsprocessen kommer att vara 3D-skrivaren, det är på grund 
av att plattan som personsökarna läggs i tar 10 timmar att tillverkas. Det är både för 
utskrivningen och efterbehandlingen. Skrivaren kommer att jobba hela tiden för att se till att 
det finns plattor att jobba med under tiden som montering av en annan låda görs. Ett 
sirenfäste tillverkades via en 3D-skrivare. Detta fäste kommer försökas att tillverkas på annat 
sätt i annat material på grund av att det inte finns tid att tillverka den i 3D-skrivaren som 
skriver ut personsökarplattan. 
 
När lådan är färdigmonterad kommer den att förpackas i en låda och därefter skickas till 
varje beställare, en manual kommer följa med för att tydligt beskriva produktens funktioner. 
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6.8 Affärssystem 
Affärsmöjligheterna för PALU är fokuserade på den svenska marknaden. Överblick av 
affärsmöjligheterna går att läsa nedan. För en mer ingående affärsplan se bilaga J. 

6.8.1 Kunden 
Projektgruppen har kommit överens om att sälja produkten direkt till räddningstjänsten. 
Räddningstjänsten kan köpa projektgruppens produkt utan att en offentlig upphandling 
krävs. Gränsen innan det krävs en offentlig upphandling är 270 964kr (Konkurrensverket, 
2014).  

6.8.2 Marknaden 
Antal räddningstjänster som finns i Sverige är 169 (Brandskyddsföreningen, 2014). Det är 
uppskattat från tidigare marknadsundersökningar att ungefär 30 procent av Sveriges 
räddningstjänster vill ha en produkt, se bilaga K. Om varje räddningstjänst gör en beställning 
på två portabla larmenheter skulle det innebära en total försäljning på 102 portabla 
larmenheter.  

6.8.3 Affärsmöjlighet 
Kalkyler har gjorts på vad varje produkt kommer att kosta som minst i tillverknings- och 
materialkostnader. Uträkningen genererade ett pris på 2303kr. Vinsten på försäljningen till 
den uppskattade marknaden kommer att vara 567531 kronor, i denna vinst är lönekostnad 
för en anställd inräknad samt övriga kostnader som investeringskostnader och CE-märkning.  
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7. Reflektion och diskussion produkt 

7.1 Konkurrerande produkter 
Projektgruppen har gjort nyhetsgranskningar på svenska patentdatabasen utan framgång. 
Det är svårt att hitta ett exakt sökord som genererar precis det som projektgruppens 
produkt utgör. Produkten bygger bland annat på personsökare som var ett av sökkriterierna, 
men det visade sig att många av patenten som granskades inte var i bruk. En anledning 
projektgruppen tror det kan bero på är att det är en gammal teknik. Patenten var bland 
annat aktiva på 90-talet. Patentgranskningarna som gjordes kan läsas på bilaga L. 
 
Produktgranskning gjordes även på internet för att se om det finns någon återförsäljare som 
säljer en liknande produkt. Portabla larmenheter finns men inte för samma ändamål. 
Exempelvis finns det portabla larmenheter som larmar om det har skett ett inbrott eller om 
en brand skulle starta. För mer information se bilaga L. 

7.2 Arbetsmiljö 
Enligt professor Stig Arlinger beror känsligheten på frekvensen. Känsligheten är som störst 
mellan 500 till 5000hz. Frekvensen på sirenen som används sveper mellan 1500hz till 4000hz 
vilket innebär att den ligger inom känslighetsområdet. Decibelstyrkan är på 112dB, vilket 
ligger inom spannet för den så kallade obehagsnivån. Det finns dock variation kring hur 
ljudets karaktär och varaktighet är. Styrkemässigt är den optimala decibelnivån mellan 70-
80dB eller 40-50dB (Arlinger, 2013). 
 
PALU tillverkades utan hänsyn till denna fakta. Börjar PALU låta är det viktigt att 
brandmännen hör detta. Det får inte ske att ett larm missas eftersom att det kan handla om 
livsavgörande situationer för andra individer, därför låter lådan tills den öppnas och larmet 
är avläst.  

7.3 Etik och moral 
Produkten är främst utformad för att hjälpa räddningstjänsten i Halmstad. Befintligt 
larmsystem larmar både invändigt i brandstationen och utomhus kring brandstationen. De 
externa sirenerna ringer oavsett om det finns brandmän ute på gården eller inte. Detta 
bidrar till att samhället runtomkring blir störda av ljudet. Utvärderingar kring PALU’s 
funktionsnivå kommer göras hos brandmännen, det innebär att om PALU kan agera som 
substitut till det externa larmsystemet finns det möjlighet att demontera det externa 
larmsystemet. 
 
En annan aspekt som bör tas hänsyn till är att storföretag inte satsar på utveckling av denna 
typ av produkt. Det kan bero på om att marknadssegmentet inte är speciellt stort och 
därmed inte tillräckligt lönsamt. Här tar projektgruppen ansvar och ser till att en liten 
kundgrupp får sin produkt utvecklad för att uppfylla sina behov, som indirekt även bidrar till 
ett säkrare samhälle ur räddningsaspekt. 

7.4 Hållbar utveckling 

7.4.1 Socialt 
Ur sysselsättningsaspekt skulle arbetsuppgifterna med att montera ihop PALU kunna fungera 
som legoarbete för människor som arbetar i sociala företag. På detta sätt skulle 
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projektgruppen bidra till att sysselsätta personer som av olika skäl inte kan konkurrera om 
arbeten på den rådande arbetsmarknaden. Detta skulle kunna vara projektgruppens sätt att 
arbeta med CSR (Corporate social responsibility), och bidra till att ta ett samhällsansvar. 

7.4.2 Ekonomiskt 
Eftersom komponenterna till produkten kommer från utlandet var det viktigt att värna om 
Sveriges tillväxt ur en ekonomisk aspekt. Kompromisserna som fick göras av att det är 
utländska komponenter var att lådan monteras ihop lokalt. Detta skulle kunna ge en 
jobbmöjlighet för människor i lokalsamhället. 

7.4.3 Ekologiskt 
Prototypen byggdes av olika material. Komponenterna var bland annat av stål, rostfritt stål, 
plast och kolfiber (mönsterkort). Prototypens materialval gjordes utan större hänsyn till 
miljön. Den primära fokuseringen vid tillverkningen av prototypen var att välja material 
utifrån en brandmans vardag. Innan produkten börjar produceras i större volymer kommer 
analyser kring materialval att göras för att säkerställa en grönare tillverkning. 

7.5 Fördelarna med att använda PALU 
PALU är en produkt som ska underlätta brandmannens vardag. Det krävs mycket träning hos 
brandmännen för att de ska klara sina fysiska arbetsuppgifter. Diverse träningspass måste 
därför ingå i en brandmans vardag och det innebär ibland att personsökaren inte går att 
bära. Om brandmännen är i tjänst och tränar så måste de alltid vara alerta på att ett alarm 
kan inkomma på deras personsökare. Om de badar i en vattenbassäng måste de lämna ifrån 
sig sin personsökare, får personsökaren ett larm så larmar personsökaren på en begränsad 
nivå. PALU hjälper brandmannen så att han kan känna sig trygg att lämna ifrån sig sin 
personsökare. 

7.6 Andra tillämpningsområden 

Slutkunden var begränsad utifrån produktens utformning. Ett möte på Sciencepark med flera 
innovationscoacher och en annan examensgrupp från Högskolan i Halmstad hjälpte 
projektgruppen att tänka på vilka slutkunder som fanns. Hjälpsamt blev det genom att bryta 
tunnelseendet som projektgruppen började få. Slutsatsen av detta möte var att eliminera 
den största begränsningen vilket innebar personsökarna. Det var personsökarna som 
begränsade slutkunden. Användningsområden som genererades därefter var lite olika, bland 
annat kom idén upp att inom till exempel gruvindustrin där vissa sektioner kanske behöver 
bli varnade skulle vår produkt kunna fylla en funktion. En fördel hade även varit om det 
kunnat vara tvåvägskommunikation. Det var endast envägskommunikation på 
projektgruppens prototyp, således gick det inte att larma tillbaka. 

7.7 Framtid och vidareutveckling 
Det finns möjligheter att vidareutveckla prototypen. En möjlighet är att göra ett avtal med 
Swissphone för att få elscheman på deras dockningsstationer så att personsökarens stift kan 
användas som signal för mikroprocessorn. Det som begränsar prototypen idag är att signalen 
kommer från att skärmen tänds på personsökaren. Möjligheterna som finns med att 
använda sig av stiften istället för displayen är att mottagningsstyrkan hos personsökaren kan 
förbättras, vilket var ett av önskemålen under en kundintervju med Falkenbergs 
räddningstjänst. 
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En annan utvecklingsmöjlighet är att möjliggöra att larmenheten varnar räddningsdykare. 
Räddningsdykare befinner sig under vatten där det inte går att bära en personsökare och de 
hör inte ljudsignaler ovanför ytan. Ett sent önskemål från Halmstads räddningstjänst kom 
angående detta, de ville ha en produkt som var konstruerad av metall som slog mot metall 
för att varna räddningsdykarna vid ett inkommande larm. Projektgruppen kom genom detta 
önskemål på en bättre idé som utvecklingsmöjlighet. Vattentäta vibrationsband hade kunnat 
placeras på räddningsdykarnas vrister som sedan vibrerar vid ett inkommande larm. Det 
innebär att den befintliga lådan har en sändare som skickar signaler till detta band när det 
kommer ett larm. 

7.8 Slutsats produkt 
En fullt fungerande prototyp har framställts, emellertid har den inte testats i skarpt läge 
tillräckligt många gånger för att kunna definieras som 100 procent tillförlitlig. Vid en 
framtida tillverkning återstår således fler skarpa tester innan start av tillverkning av en större 
produktionsmängd. Projektgruppen tycker att denna produkt är viktig att satsa på trots den 
relativt begränsade kundkretsen eftersom den fyller en viktig funktion i brandmännens 
vardag. 
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8. Reflektion och diskussion produktutvecklingsprocess 

8.1 Diskussion produktutvecklingsprojekt 

8.1.1 Dynamisk produktutvecklings tillämpbarhet 
Projektgruppen valde tidigt att jobba utefter metoden dynamisk produktutveckling då den 
ansågs passa bra vid nyutveckling. Lärdomar från tidigare produktutvecklingskurser har 
hjälpt projektgruppen i tankesättet kring produktutveckling och modeller fanns tillgängliga i 
litteratur från tillexempel Stig Ottoson. Svårigheter som uppstod i vårt fall var 
tredjepartshantering, projektet byggde väldigt mycket på att vara i kontakt med 
tredjeparter. Finansiärer av projektet var, som tidigare nämnts, Almi och Sten Fåhrés 
minnesfond och summan var totalt 11000kr. Budgeten gick helt till materialkostnader för 
prototyptillverkning. Pengar att betala tredjeparter fanns inte tillgängliga vilket gjorde att 
projektgruppens uppgifter blev bortprioriterade ibland. Tidsåtgången för tredjeparters 
uppgifter var därmed väldig svår att beräkna och planera. Ingen betalning kunde ske till 
dessa och ingen press kunde därför läggas på dem. Stig Ottosson pratar i sin bok kring 
samarbete med annan part. Det är dock inte på samma nivå som detta projekt, i detta 
projekt var det endast projektgruppen som stod som ägare och därför hade inte de andra 
parterna någon avgörande roll eftersom de inte hade ett egenintresse. Det är en stor lärdom 
att uppskattningen av tidsåtgången inte får vara för optimistisk utan mer realistisk. 
 
Projektarbetet har under projektgången använt sig av diverse modeller som ingår i dynamisk 
produktutveckling och även tumregler. Dessa har i många fall varit en bra hjälp för att få 
bättre uppfattning kring produkten. Exempelvis så har model aided design varit till stor hjälp. 
Istället för att titta på ritningar där skalan inte är 1:1 underlättar det genom att göra en fysisk 
modell som går att känna på. Funktionsprototypen som byggde på den första lösningen 
hjälpte projektgruppen att få uppfattning kring till exempel användarvänligheten där 
tyngdpunkten ska vara central för att lådan ska vara enkel att bära. 

8.1.2 Parallella aktiviteter 
Osäkerheten i produktutvecklingsprocessen har varit jobbig många gånger. Det uppstod 
onödiga kostnader vilket gjorde att pengar som hade kunnat gå till viktigare saker förlorades. 
Vid utvecklingen av prototypen blev lösningen ändrad flertal gånger. Material köptes in för 
att testa de olika lösningarna vilket gjorde att kostnaderna steg. Utvecklingskostnaderna är 
inget som går att undvika, det hade dock gått att göra på ett smidigare sätt. Parallella 
aktiviteter var en kostsam post, det fanns flertal beslut under projektets gång som 
grundades på för dåligt underlag. Några gånger blev det bra, vissa gånger mindre bra. 
Kostnaderna ökade på grund av vissa dåliga beslut då komponenter köptes in som aldrig 
användes. 
 
En annan faktor som blev kostsam var att det inte alltid gjordes det viktigaste i projektet. 
Lars Holmdahl pratar om att i varje ögonblick ska det viktigaste göras. Projektgruppen hade 
tidvis svårt att avgöra vad som behövde göras på grund av för dålig planering. Det var som 
tidigare nämnts svårt att planera när tredjeparter skulle bli klara med uppgifter som 
projektgruppen hade delegerat, därför prioriterades ibland fel aktiviteter. 
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8.1.3 Slutsats produktutvecklingsprojekt 
Sammanfattningsvis kan sägas att utifrån projektets definierade mål har en måluppfyllelse 
skett när det gäller projektgruppens genererade erfarenhet inom produktutveckling och 
innovationsledning. Analys och reflektion har gjorts över den genomförda processen. 
Affärsmöjligheter har övervägts och analyserats och lärdomar har dragits av detta för 
framtida bruk.  
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Bilaga A Intressentanalys 
 

 
 
 
Intressentkartan ovan visar den grupp av människor som behövdes för att genomföra 
projektet. Enligt Bo Tonnquist är det viktigt att ta med intressenternas åsikter i ett projekt 
(Tonnquist, 2012). Det finns oftast många intressenter som ingår i ett projekt, dock hade inte 
gruppen tid att ta hänsyn till alla i lika stor utsträckning. Indelningen nedan beskriver varje 
intressent och vilken roll den hade i projektet. 
 

Kärnintressenter 
Thomas Lithén: Gruppen var i ett tidigt skede i kontakt med en person på Högskolan i 
Halmstad vid namn Thomas Lithén. Thomas konsulterade projektet med kunskap som 
gruppen saknade. Han hade därför en drivande roll i projektet kring komponenttillverkning 
med mera. 
 

Primärintressenter 
Halmstads räddningstjänst: Arvid Samuelsson var gruppens kontaktperson på Halmstads 
räddningstjänst. Arvid Samuelsson hade stor del i projektet då produkten var utformad 
främst för Halmstads räddningstjänst. Kraven i kravspecifikationen definierades genom 
diskussioner med honom. 
 
Räddningstjänster: Projektets kundgrupp var främst Sveriges räddningstjänst. 
Marknadsundersökningen visade att det fanns ett intresse hos några av räddningstjänsterna 
i Sverige. Det var viktigt att få deras svar på marknadsundersökningen för att kunna göra en 
uppskattning avseende den potentiella kundgruppens storlek. 
 

 

Samhälle Marknad

Medarbetare Investerare

PROJEKTET

MEDBORGARE

TELIUM SWEDEN AB

Halmstads 
räddningstjänst

Thomas Lithén

Räddningstjänster

ALMI
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Sekundärintressenter 
Telium Sweden AB: Det var två personer som gruppen hade mycket kontakt med på Telium, 
Manfred Skoglund och Jonas Fredriksson. Intresset var begränsat, troligtvis på grund utav för 
liten marknad för produkten, och därför etablerades inget större samarbete. De stöttade 
projektgruppen med konsultation vid problemlösning och de lånade även ut vitala 
komponenter. 
 
Almi: En stor finansiär i projektet var Almi, kontaktpersonen på Almi heter Conny Nilsson. 
Honom träffade gruppen tidigt för att diskutera finansiering av projektet och hur mycket 
som kunde sökas. En tydlig finansieringsplan gjordes så att pengarna skulle gå till rätt saker. 
 
Medborgare: Projektgruppen har tänkt på medborgare som kan bli påverkade av produktens 
användande. Slutsatsen är att medborgarna får ha en förståelse för vissa obehagliga 
situationer som kan förekomma vid hög ljudnivå. De kan till exempel bli påverkade av 
produkten om brandmännen använder den i badhuset, börjar Palu tjuta så kommer det med 
stor sannolikhet att störa allmänheten men det blir emellertid bara en tillfällig störning.  
 
Den positiva effekten för allmänheten är att produktens syfte är att bidra till en snabb och 
effektiv utryckning vid nödsituationer som allmänheten drabbas av. En sekundär effekt är 
också om skador förhindras eller minimeras påverkas till exempel försäkringskostnader på 
ett positivt sätt, vilket kan komma försäkringstagare tillgodo i form av billigare förskärningar. 
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Bilaga B Kostnadssammanställning 

 
*valutakursen stod på 6,57sek = 1 USD enligt valuta.se 2014-04-15 kl 22:53  

Nr på kvitto Benämning Antal Pris/st Kostnad (inkl. moms)

1 Signalrelä 1 62,69 kr       62,69 kr                        

2 Signalrelä 1 62,69 kr       62,69 kr                        

3 Frakt Elfa 2 48,75 kr       97,50 kr                        

4 Enkelrelä 1 34,90 kr       34,90 kr                        

5 Kantgångjärn 1 24,90 kr       24,90 kr                        

6 Tryckströmbrytare 1 24,90 kr       24,90 kr                        

7 Ljusdioder + resistorer 1 79,70 kr       79,70 kr                        

8 Inventors Kit för Arduino 1 899,00 kr     899,00 kr                      

9 DHL ServicePoint 1 69,00 kr       69,00 kr                        

10 Blixtfyr-Blå 2 139,00 kr     278,00 kr                      

11 Sirén 1 139,00 kr     139,00 kr                      

12 Blyackumulator 1 249,00 kr     249,00 kr                      

13 Dockningsstationer 3 1 231,33 kr 3 693,99 kr                   

14 Tryckvippströmställare 1 18,42 kr       18,42 kr                        

15 Tryckknappsströmställare 1 124,88 kr     124,88 kr                      

16 Polycaselåda + skruv + frakt 1 1 264,16 kr 1 264,16 kr                   *

17 Tullkostnad 1 352,00 kr     352,00 kr                      

18 Lipo laddare 1 199,00 kr     199,00 kr                      

19 Lipo Batteri 1 699,00 kr     699,00 kr                      

20 Frakt Conrad 1 49,00 kr       49,00 kr                        

21 Loctite 3090 2 komponent lim 1 227,00 kr     227,00 kr                      

22 Gängstång 2 33,44 kr       66,88 kr                        

23 Frakt gängstång 1 55,00 kr       55,00 kr                        

24 Postförskottsavgift gängstång 1 64,00 kr       64,00 kr                        

25 Lipopåse 1 79,00 kr       79,00 kr                        

26 Frakt Lipopåse 1 69,00 kr       69,00 kr                        

27 Spänningsregulator 2 15,00 kr       30,00 kr                        

28 Gänginsats 1 50,00 kr       50,00 kr                        

29 Utskriven plastplatta 1 2 500,00 kr 2 500,00 kr                   

Total kostnad 11 562,61 kr                 
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Bilaga C Tidsplan 
 
Gantt-schema 
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Visuell planering 
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Bilaga D Pughs urvalsmatris 

  

Kriterier Viktning Referens Lösning 1 Lösning 2 Lösning 3

Vattenbeständighet 4 3 2 2 4

Användarvänlighet 3 4 3 3 4

Vidareutvecklingsmöjlighet 3 1 2 5 3

Produktpris 4 4 1 3 4

Utvecklingskostnad 3 2 3 1 3

Pålitlighet 4 4 3 1 4

Vikt 2 3 1 3 3

Poäng 71 50 57 84
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Bilaga E Dockningsplattan 
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Bilaga F Verifieringsprotokoll 
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Bilaga G Tidsfaktorns betydelse 
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Bilaga H Ritningar 
Ritning sirenfäste 
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El-schema processorn 
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El-schema strömregulator 
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Elschema sensorkorten 
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Ritning dockningsplatta 
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Bilaga I Failure mode and effect analysis  
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Bilaga J Affärsplan 

1. Skriftlig Pitch 
Det kostar samhället 460 kronor i sekunden vid brand i byggnad. Brandmännen har därför 
stor press på sig att hinna i tid för att kostnaden för skadan ska vara så liten som möjligt 
samtidigt som personer som kan vara inblandade i olyckan måste räddas. Anspänningstiden 
på Halmstad räddningstjänst är 90 sekunder, det innebär att inom 90 sekunder måste första 
räddningsfordonet lämna stationen, oavsett var de befinner sig. 
 
Brandmännen är den enda utav räddningstjänsterna som har schemalagd träningstid. Det 
innebär att de tränar på olika ställen i olika miljöer där ljudnivån är hög och den visuella 
synen begränsas på grund av olika objekt. 
 
Ett nära samarbete har skett med räddningstjänsten i Halmstad där de behöver en produkt 
som förbättrar förutsättningarna vid träning- och övningsmiljö. Det är en portabel larmenhet 
som har utvecklats, syftet med denna är att se till att sekunderna från olycka till utryckning 
minskas samtidigt som brandmännen får en tryggare träning- och övningsmiljö. 
 

2. Vision  
Projektgruppens visioner är att hjälpa både samhället och räddningstjänsten. Produkten som 
projektet utformade hjälper en begränsad målgrupp vilket gör att om det skulle startas ett 
företag kring produkten kommer marknaden mättas fort. Ett mål är att om 5 år, eller innan 
om möjligt, tillfredsställa hela svenska marknaden. Några mål som finns under tiden tills 
marknaden är mättad skulle vara att få feedback på produkten, vad som skulle kunna göras 
bättre eller vad som ytterligare önskas. Informationen skulle sedan analyseras för att 
användas vid framställning av en uppdaterad version av produkten som förhoppningsvis 
skulle medföra att marknaden köper en förbättrad produkt efter något år. 
 
Framtida möjliga tillämpningsområden går att läsa om i rapporten under kapiteldiskussion av 
produkt. 
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3. Sammanfattning av affärsmodell  

 
Bild 1 Business model canvas 
 
Bilden ovan beskriver projektgruppens syn på affärsmöjligheter under projektets gång. Det 
har förändrats med tiden då vissa saker var bättre än andra. I denna affärsplan kommer det 
beskrivas mer ingående kring vilka alternativ som valts och hur utförandet av dessa ska 
göras. 
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4. Affärsmodell 
4.1 Värdeerbjudande 
Vid teknikbyte på räddningstjänsten blev det yttre larmsystemet lidande. Det var så 
problembilden uppstod som projektgruppen fick ta del av. Det som produkten gör är att den 
ska tillfredsställa samma behov som den gamla portabla larmenheten. Den ska därefter få 
extra funktioner vilket gör att användarvänligheten blir bättre samtidigt som den 
personanpassas till en ny nivå. Produkten ska göra så att risken för att ett larm blir försenat 
minskar.  
 

 
Bild 2 Kostnaden för olika olyckshändelser 
 
Det är viktigt då kostnaden för olika händelser är kostsamma, se bild 2. Sekunderna i detta 
fall har väldigt stor betydelse och förhoppningsvis kommer produkten också effektivisera 
reaktionerna på att ett larm har inkommit.  
Konkurrerande produkter finns inte tillgängliga idag, det har granskats både på internet och 
även genom marknadsundersökningen som gjordes i början av projektet hos 
räddningstjänster. Nyhetsgranskningar har gjorts till en viss utsträckning på patent och 
registreringsverkets hemsida. Patenten som projektgruppen tänkte kunde ha liknande teknik 
var inte i bruk, många blev registrerade på 90-talet. Patent kommer inte att tas på 
produkten då medel i dagsläget saknas. Teknikutvecklingen är snabb och den effektiva 
livslängden på produkten är i dagsläget okänd. En avgörande roll för livslängden är 
personsökarna. Produkten bygger på att brandmännen använder sig av personsökare, skulle 
dessa ersättas kommer produkten inte att fungera längre och kommer därför att behöva 
ersättas med något nytt. Personsökarna är en gammal teknik som för första gången 
brukades 1920 i USA. På 60-talet togs de i bruk inom sjukvården. En teknik som varat i över 
50 år kommer tidvis bli ersatt med annat, det finns rakelsystem i dagsläget men de uppfyller 
inte brandmännens krav fullt ut. 
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4.2 Kundsegment 
Räddningstjänster i Sverige är förstahandskunder. Främst gäller det brandmän och därför 
har ett nära samarbete skett med dem under projektets gång. Det finns totalt 169 
räddningstjänster i Sverige. Marknadsundersökningen gjordes på ungefär 30 
räddningstjänster varav 17 svarade. Det var 50 procent som svarade att de kanske är 
intresserade, projektgruppen har därför gjort en uppskattning att ungefär 30 procent av hela 
Sveriges räddningstjänster skulle kunna vara intresserade av en eller flera portabla 
larmenheter. Intresset kan vara större, marknadsundersökningen som gjordes i början av 
projektet var inte alltför beskrivande av sekretesskäl. Det syntes att vissa som svarade på 
denna marknadsundersökning inte förstod produktens funktion fullt ut, därför har 
projektgruppen initialt uppskattat att ungefär 30 procent av Sveriges räddningstjänster vill 
ha produkten. 
 
Räddningstjänsten i Halmstad gjorde en beställning på en portabel larmenhet av Telium 
Sweden AB. Projektgruppen gjorde en förfrågan om hur mycket denna produkt skulle kosta 
hos Telium Sweden AB. Kontaktpersonen på Telium sa att deras produkt skulle säljas för 
15000kr.  
 
4.3 Distributionskanaler 
Räddningstjänsten tillhör den offentliga sektorn vilket innebär att avtal måste göras vid 
offentliga upphandlingar. Detta handlar dock bara om summor över 270 964kr 
(Konkurrensverket, 2014). Det gör att projektgruppen kommer att kunna sälja produkten 
direkt till räddningstjänster runtom i Sverige. Produkten kommer att kunna köpas via en 
hemsida som kommer att startas när företaget har grundats. Beställningar kommer att gå att 
göras där med en uppskattad leveranstid då det i startfasen bara kommer vara två 
engagerade personer i företaget (projektgruppen).  
 
4.4 Kundrelationer 
En uppföljning på den första marknadsundersökningen kommer att göras på de 
räddningstjänster som har sagt att de är direkt intresserade och kanske intresserade. Främst 
de som kanske är intresserade för att berätta mer om hur produkten fungerar. 
Förfrågningen kommer att göras mer ingående än vad marknadsundersökningen gjorde. 
Förhoppningsvis kommer det att finnas fler som vill ha produkten då de får en bättre 
förklaring hur den fungerar. Därefter kommer produkten marknadsföras via mailutskick, 
telefonsamtal, mässor och kundbesök. Finns det återförsäljare som vill köpa produkten 
kommer de givetvis också få tillgång till det. Det kommer dock inte prioriteras då 
arbetskraften kommer att vara begränsad till projektgruppen i uppstarts fasen, vilket gör att 
beställningar från räddningstjänster prioriteras i första hand. 
 
En viktig del av produktens fortsatta utveckling kommer att göras genom uppföljningar. 
Arbete har skett nära Halmstads räddningstjänst och fortsatt kontakt kan därför säkerställa 
att deras krav blir uppfyllda. De krav som inte hann bli uppfyllda inom nuvarande projektets 
ram blir en del av vidareutvecklingen. En tydlig efterfrågan finns hos Halmstad 
räddningstjänst eftersom utvecklingen av produkten har skett tillsammans med dem. För att 
motivera övriga räddningstjänster att köpa produkten kommer det vara viktigt att prata om 
värdeerbjudande. En viktig faktor att lyfta fram är tidsfaktorns betydelse avseende det 
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ekonomiska följderna där det finns dokumenterat hur mycket sekunder kostar vid 
exempelvis brand i byggnad. 
Produkten behöver spara in 28 sekunder av en brand i byggnad på hela sin livslängd för att 
den ska återbetala sig i samhällskostnader. 
 
Det är viktigt att i framtida marknadsföringssyfte sprida information från räddningstjänster 
som har köpt produkten. Informationen och återkoppling från kunderna kommer att bidra 
till en ytterligare produkt som kommer att bli ännu bättre. Förhoppningen är då att kunna 
mätta marknaden en ytterligare gång med en uppföljare.  
 
4.5 Intäkter 
Det kommer bli högre vinstutdelning genom att eliminera mellanhänder, det vill säga att 
utesluta befintliga kommunikationsleverantörer och sälja direkt till räddningstjänsterna. 
Försäljningen kommer att vara enstyckspris vid försäljning av produkten. Service och 
underhåll av produkten är upp till varje räddningstjänst, bedömningen är att det inte 
kommer att behövas under produktens livslängd. En uppskattning har gjorts att ungefär 30 
procent av Sveriges räddningstjänster vill köpa produkten, marknadsundersökningen visade 
även att varje räddningstjänst ville ha i genomsnitt två larmenheter per räddningstjänst. Det 
innebär att (0,3 * 169 * 2) ungefär 102 portabla larmenheter skulle säljas. Dessa kommer att 
säljas löpande på beställning.  Utmaningen för projektgruppen är att snabbt hitta 
intresserade räddningstjänster för att sedan tillverka det antal produkter som efterfrågas.  
 
Priset på produkten kommer utgöras av marknadsvärdet, vilket baseras på information om 
att Telium Sweden AB skulle ta 15000kr för att tillverka en till Halmstads räddningstjänst. 
Teliums material och tillverkningskostnad skulle bli runt 7000kr. Projektgruppen kom genom 
en jämförelse fram till att priset på produkten skulle vara runt 13000kr, lite under 
marknadsvärdet. Materialkostnaden för produkten ligger på runt 1721kr. En anställd person 
kommer att jobba med monteringen av produkten. Projektgruppen räknar med att hinna 
göra två produkter per dag vilket innebär att dagslönen för den anställda personen delas upp 
på två produkter som är 582kr per produkt. 
 
4.6 Nyckelpartners  
Utvecklingsprocessen av produkten har inneburit mycket jobb med tredjeparter. Inget 
samarbetsavtal har blivit av mellan någon eftersom det inte fanns pengar till att betala 
konsultationen och tredjeparterna visste inte hur mycket tid de kunde lägga på 
produktutvecklingsprocessen. Hjälpen som tredje parter har bidragit med, har varit i mån av 
tid hos dessa. Exempelvis har samarbetet med Telium inneburit att få konsultation och 
utlåning av radiokommunikationskomponenter, vilket projektgruppen har fått gratis. Ett 
fortsatt samarbete hade varit uppskattat då de har kunskapen projektgruppen saknar vid 
eventuella vidareutvecklingar. 
 
4.7 Nyckelaktiviteter 
Dokumentation för att tillverka den portabla larmenheten finns. För att tillverka den 
portabla larmenheten kommer en kurs i hur man löder behövas för projektgruppen. Det 
kommer även att behövas kompentens för vidareutveckling, det vill säga portabla 
larmenheten version två. Det som kommer att behövas är en mjuk- och hårdvaruutvecklare. 
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Uppgiften denna person kommer att utföra är tillverkning av kretskorten och programvaran 
för hur de olika komponenterna ska kommunicera med varandra. 
 
Komponenterna som ingår i den nuvarande portabla larmenheten kommer att beställas 
färdiga från utlandet. Det innebär att lådan, mönsterkorten och övriga komponenter 
levereras för att sedan monteras lokalt.  
 
4.8 Nyckelresurser 
Kostnaden för komponenterna som utgör produkten baseras på en tillverkning av minst 50 
enheter. Maskiner som kommer att behövas köpas in för att behålla det pressade priset är 
en 3D skrivare. Detta beror på att plattan som personsökarna ligger i är tillverkade av plast 
och framtagning av ett verktyg uppskattas till runt 14000kr medan en 3D skrivare kostar 
15000kr. Marknaden är inte så stor att det lönar sig med framtagning utav ett formverktyg. 
 
När det har etablerats ett stabilt orderläge kommer en person som avlönas att anställas. 
Denna person kommer att kosta totalt 279393kr på ett år. 
 
4.9 Kostnader 
Det kommer behövas en investerare för att starta upp en tillverkningsprocess. Maskiner som 
kommer att behövas investeras i är en 3D-skrivare och lödpenna. Material och komponenter 
kommer att behövas köpas in. En initial investering på ungefär 105250kr kommer att 
behövas. Det är baserat på en nollserie med 50 enheter varav materialkostnaden är på 
86050 kr och maskininköpen på 15200kr. Produkten kommer även behövas CE-märkas vilket 
projektgruppen uppskattar till en kostnad på ungefär 50 000 kr. 
 
Marknadsföringen av produkten sker inte på samma sätt som en kommersiell produkt. 
Projektgruppen vet storleken på marknaden, det finns totalt 169 Räddningstjänster runtom i 
Sverige varav alla inte är intresserade av en portabel larmenhet i nuläget. För att nå ut till 
dessa kommer direkt marknadsföring att ske, kommunikation med varje räddningstjänst 
kommer att göras för väcka deras intresse. Detta kommer inte att kosta något eftersom 
projektgruppen gör detta själva. 
 

5. Teamet 
Kompentensen som finns inom projektgruppen utgörs av två utvecklingsingenjörer med 
arbetserfarenhet från diverse sommarjobb. Projektgruppen har varit med i hela 
utvecklingsprocessen och därför finns kompentensen kring hur produkten är utformad. 
Försäljningen blir lättare då kunskap finns kring produkten och frågor går att besvara. Det 
som saknas inom teamet är djup kunskap inom mjuk- och hårdvaruutveckling.  
 
Projektgruppen är väl medveten om att denna marknad inte är speciellt stor i Sverige och 
det kommer till slut inte finnas något behov när marknaden mättats. Det finns i dagsläget 
ingen kännedom angående hur stor den utländska marknaden är. Det som motiverar 
projektgruppen att framställa denna produkt är att det finns en liten vinstpotential med 
försäljningen av produkten samtidigt som det är en produkt som är framtagen för att hjälpa 
samhället och förhoppningsvis rädda liv. 
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6. Riskanalys 
Det har nämnts tidigare att medvetenhet finns att marknaden är begränsad. Ett viktigt mål 
med försäljningen är att hinna sälja produkten innan teknikskifte sker inom 
räddningstjänsten. Personsökarna är en beprövad teknik som funnits sedan 60-talet, det har 
dock kommit substitut till detta som rakelsystem. Brandkåren har trots detta inte uteslutit 
personsökarna, risken finns dock att det kommer något som ersätter personsökaren helt och 
då blir produkten inte brukbar längre. 
 
Patent finns inte på produkten vilket gör att andra kommer ha möjligheten att göra en 
liknande produkt som kan vara substitut till projektgruppens. Skulle någon konkurrent göra 
en liknande produkt är det viktigt i detta skede att veta mer ingående om vilka 
räddningstjänster som vill ha en produkt och se till att deras behov blir uppfyllda innan 
konkurrentens produkt når ut till marknaden. 
 

7. Genomförandeplan för 12 månader 
Innan försäljning till räddningstjänsterna kan inledas måste produkten bli helt färdig. En 
milstolpe som måste bli uppfylld innan produkten kan börja produceras är att förstudier 
måste göras på vilka direktiv eller liknande som måste uppfyllas. Exempelvis måste 
produkten bli CE-märkt. Det är svårt att uppskatta hur lång tid detta kommer att ta då det 
inte finns någon erfarenhet av tidigare CE-märkning i praktiken. Det kommer parallellt med 
detta ske ytterligare undersökningar kring vilka räddningstjänster som vill köpa en produkt.  
 
När allt underlag är framtaget vilket förhoppningsvis kommer att finnas inom det första 
kvartalet, kommer det behövas en finansiär till startsumman för 50 enheter. 
 
Om det går enligt planerna är den resterande uppgiften att mätta marknaden så fort som 
möjligt. Projektgruppen räknar med att hinna göra ca 2 produkter per dag och om den totala 
marknadens behov är runt 150 produkter kommer det att ta ungefär 75 arbetsdagar att 
tillverka dessa. Tillverkningen kommer således ta ungefär fyra månader. 
 
Projektgruppen tror att detta är möjligt då den svenska marknaden är tydlig. Ett mått på hur 
stor målgrupp som finns är en bra utgångpunkt, det vill säga 169 räddningstjänster. 
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8. Resultatbudget 

 

Resultatbudget. PALU Kommentar

Intäkter exkl. moms

Försäljning av varor eller tjänster   + 1 326 000 kr   Försäljning av 102 produkter

Övriga rörelseintäkter +

Rörelseintäkter = 1 326 000 kr   

Rörliga kostnader 

Varu-, materialkostnader - 174 509 kr      Kostanden för 102 produkter

Lön och sociala kostnader

Lön för anställda under 25 år - 216 000 kr      En anställd för montering

Lön för anställda -

Lön för anställda över 65 år -

Semesterlön för anställda under 25 år 12% av bruttolön - 25 920 kr         

Semesterlön 12% av bruttolön - - kr                    

Semesterlön för anställda över 65 år 12% av bruttolön - - kr                    

Arbetsgivaravgift för anställda under 25 år 15% av bruttolön & semesterlön - 37 473 kr         

Arbetsgivaravgift 31% av bruttolön & semesterlön - - kr                    

Arbetsgivaravgift för anställda över 65 år 10% av bruttolön & semesterlön - - kr                    

Summa lön och sociala kostnader = 279 393 kr      

Övriga kostnader

Resekostnader - 20 000 kr         Kundbesök

Hyra, el, värme, reparationer och underhåll etc - -  kr               Science park = gratis

Kontorsmateriel, telefon, porto etc - 15 000 kr         För att jaga kunder

Marknadsföring - -  kr               

Försäljningskostnader (resekostnader, övernattning etc.) - 10 000 kr         Ifall övernattning krävs vid kundbesök

Bokföring. Revision - 3 000 kr           Revisor som går igenom papprena

Företagets försäkringar - 2 190 kr           Visma småsam

Leasing och hyra av utrustning, övriga köpta tjänster - -  kr               

Diverse övriga kostnader - 65 200 kr         Kostnad för maskiner och CE-märkning av produkten

Summa övriga kostnader = 115 390 kr      

Rörelseresultat före avskrivningar = 756 708 kr      

Avskrivningar - - kr                    

Rörelseresultat efter avskrivningar = 756 708 kr      

Finansiella intäkter + - kr                    

Finansiella kostnader - - kr                    

Resultat efter finansnetto = 756 708 kr      

Bokslutsdispositioner - - kr                    

Resultat före skatt = 756 708 kr      

Skatt på årets resultat 25% - 189 177 kr      

Resultat = 567 531 kr      
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100%

0%

Vilken position har du 
inom verksamheten?

Administrativ Operativ

0% 18%

23%59%

Ålder?

18-25 26-35 36-46 46-65

 
Bilaga K Marknadsundersökning 
Var ligger er brandstation? 
Gävle 
Linköping 
Östersund 
Örebro 
Linköping 
Luleå 
Alingsås - Vårgårda 
Östra Blekinge 
Ljungby 
Köping 
Skellefteå 
Arvika 
Landskrona 
Jönköping 
Stockholm 
Västerås 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilken position har du inom verksamheten? 

Administrativ 17 

Operativ 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ålder?  
18-25 0 
26-35 3 
36-46 4 
46-65 10 
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Nej Ja

15

2

Använder ni någon liknande 
produkt i dagsläget?

Ja Nej Annat

15

2 4

Använder ni 
personsökare?

Ja Nej Kanske

1
9 7

Behöver ni en 
portabel larmenhet?

12%

50%
13%

0%

25%

Hur många larmenheter 
skulle ni behöva?

En Två Tre Fyra Fem

 
 
Har ni någon liknande produkt i dagsläget? 

Nej 15 
Ja 2 

 
  
 
 
 
 
 
Använder ni personsökare? 

Ja 15 

Nej 2 
Annat 4 

 
 
 
 
 
Behöver ni en portabel larmenhet? 

Ja 1 
Nej 9 
Kanske 7 

 
 
 
 
 
 
 
Hur många larmenheter behöver ni? 

En 1 
Två 4 
Tre 1 
Fyra 0 
Fem 2 
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Bilaga L Nyhetsgranskning och befintliga produkter på marknaden 
 

Nyhetsgranskning 
Det gjordes en nyhetsgranskning på Patent och registreringsverkets hemsida. Några sökord 
som användes var bland annat portabel larmenhet och personsökare. Det visade sig att 
många av de funna träffarna inte var aktiva. Detta beror på att många patenterade lösningar 
trädde i kraft på 90-talet och de har inte förnyat sin patentansökningar. Projektgruppen 
tittade på gamla patenterade lösningar och vad deras syfte var. Ändamålet på lösningarna 
var snarlika men relaterade inte direkt till PALU. Nedan är några sökexempel 
dokumenterade för att jämföra gamla patent mot PALU. 
 
 
Sökning: Portabel larmenhet, 9 träffar 
http://was.prv.se/spd/patent?p1=XgpBOY-
TPhp7eM42P9NdVA&p2=khFVnJorkZc&hits=true&tab=1&content=Portabel+larmenhet&lan
g=sv&hitsstart=0&start=3 
Slutsats: Inget aktivt patent som behövs ta hänsyn till. 
 
Sökning: Personsökare, 444 träffar 
1.) http://was.prv.se/spd/patent?p1=BpFoNpDO-
_B7eM42P9NdVA&hits=true&tab=1&content=persons%F6kare&lang=sv&hitsstart=0&start=
8 
Slutsats: Inget aktivt patent som behövs ta hänsyn till. 
 
2.) http://was.prv.se/spd/patent?p1=sX3fKznY0fTaF-
g6HMJC_A&p2=c_IA1wK4SlE&hits=true&range=10&tab=1&content=persons%F6kare&lang=
sv&hitsstart=20&start=23 
Slutsats: Inget aktivt patent som behövs ta hänsyn till. 
 

Befintliga produkter 
Projektgruppen har gjort sökningar på internet för att se ifall det finns någon liknande 
produkt i bruk. Inga produkter som är för samma ändamål kunde hittas. Det fanns dock 
andra typer av portabla larmenheter. Sökningarna på internet visade att det finns portabla 
larmenheter för exempelvis inbrott, brand med mera. Länkarna nedan visar några produkter 
som är portabla larmenheter för andra ändamål. 
 
http://www.lh-alarm.se/Tillfaelliga-larmloesningar.html 
http://www.xumosecurity.com/xumo-3/ 
 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Två utvecklingsingenjörer som är
teknikintresserade.

Utvecklingsteamet har fungerat bra då
de har kompletterat varandras
svagheter.


