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Sammanfattning 
Examensarbetet är utfört av två ingenjörsstudenter inom integrerad 
produktutveckling. Projektet har ett samarbete mellan Räddningstjänsten i Östra 
Skaraborg och TST Sweden. Syftet var att vidareutveckla en befintlig kylväst som 
är tillverkad av TST och används av Räddningstjänsten.  
 
En förstudie på relevant information kring kylvästen utfördes för att ta fram 
projektets förutsättningar. En litteraturstudie genomfördes för att samla in 
information kring brandpersonalens termiska ergonomi och kylvästar. En 
marknadsundersökning utfördes för att få information om konkurrenternas 
produkter. Enkät- och observationsresultat bidrog till viktig information om 
användarnas krav och önskemål. All information som förekom under förstudien 
sammanställdes i en kravspecifikation, som även uppdaterades under hela 
projektets gång.  
 
Under konceptgenereringen användes olika systematiska och kreativa metoder 
för att kunna ta fram alternativa koncept. För att ta fram ett slutgiltigt koncept 
utfördes en konceptsållning och en konceptkombination i samverkan med 
företaget TST. En prototyp byggdes upp för att kunna förverkliga det slutgiltiga 
konceptet och ge målgruppen en chans att ge feedback. 
 
Resultatet blev ett koncept som motverkar både värme- och arbetsbelastning. De 
existerande problemen eliminerades genom att storleksanpassa och avlägsna 
obehag som uppkom vid användning av produkten. Ergonomiska funktioner 
såsom ett ryggstöd och vadderade axlar har applicerats för att förhindra dålig 
hållning och underlätta vid tung lyftning. Konceptet har även nya fästen med 
magnetiska klickspännen som bidrar till bättre justering och en ny funktionell 
färg.  
 
 
 
  

 



 

Abstract 
The bachelor degree project is carried out by two engineering students within 
product design engineering. The project is a collaboration between the Rescue 
Service in Östra Skaraborg and TST Sweden. The purpose was to further develop 
an existing cooling vest made by TST and used by the Rescue Service. 
 
A preliminary study of relevant information about the cooling vest was 
performed to understand the project's limitations. A literature study was 
conducted to collect information about the firefighters’ ergonomics and about 
cooling vests. A  market survey was conducted to gain information about the 
competitors’ products. A survey and observation contributed to important 
information about users’ requirements and wishes. All the information that 
appeared in this preliminary study were summarized in a requirements 
specification. This requirements specification was updated throughout the 
project. 
 
To generate concepts various of systematic and creative methods were used to 
develop alternative concepts. To determine the final concept, a concept screening 
and a concept combination was performed in collaboration with the company 
TST. A prototype was built up to visualize the final concept and give the target 
group a chance to provide feedback. 
 
The results of the final concept became a product that reduces the effect of both 
heat- and workload. The existing problems were eliminated by using size 
adjustment and removing discomfort that arose when using the product. 
Ergonomic features such as a backrest and padded shoulders have been applied 
to prevent poor posture and facilitate heavy lifting. The final concept also has 
new features as magnetic buckle that contribute to better alignment and a new 
functional color. 
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1 Inledning  
Rapporten beskriver ett examensarbete inom integrerad produktutveckling där 
syftet var att vidareutveckla en kylväst för Räddningstjänsten i Östra Skaraborg. 
Kylvästen är tillverkad av företaget TST Sweden AB. Arbetet utfördes a v två 
ingenjörsstudenter från Högskolan i Skövde . Inledningen ger grundläggande 
information om uppdraget som bidrar till en bättre förståelse kring arbetets 
syfte. 

1.1 Företagsinformation 
Examensarbetet har ett samarbete mellan  två samarbetspartner. Den ena är 
Räddningstjänsten i Östra Skaraborg som är ett kommunalförbund som arbetar 
med att förhindra brandfara (Rtos, 2020). Deras vision är att “Ingen ska dödas 
eller allvarligt skadas till följd av brand eller andra olyckor”(Rtos, 2020).  
 
Den andra är TST Sweden AB som är ett företag som har funnits sedan år 1990 
och har sitt huvudkontor i Borås. TST är aktiva internationellt och arbetar med 
att utveckla och tillverka skyddsutrustning med komplexa funktioner, hög 
kvalité och komfort. Företaget erbjuder flera olika produkter som bland annat 
värmeskyddskläder och flykthuvor. TSTs vision är att utveckla smarta 
skyddskläder genom hållbara innovationer (TST, 2020).  

1.2 Bakgrund och problemformulering 
För cirka 10 år sedan använde Räddningstjänsten en kylväst under deras 
träningar. Kylvästen hade en kylande effekt som hjälpte till att reglera 
kroppstemperaturen vid överhettning. Kylfunktionen fungerade utmärkt. I 
dagsläget har Räddningstjänsten slutat använda produkten, utan att fastställa 
orsaken till det. Den enda indikationen på varför den inte används längre är för 
att produkten var opraktisk vid användning. På vilket sätt kylvästen var 
opraktisk har inte klargjorts. En undersökning på vilka befintliga problem som 
finns och hur det går att vidareutveckla produkten till ett nytt användbart 
koncept skulle kunna leda till att kylvästen kommer till användning igen. 
Kylvästen är dock inte tillverkad av Räddningstjänsten. Den tillverkades av 
företaget TST. För att kunna få mer förståelse om den befintliga produkten togs 
kontakten med TST upp.  

1.3 Målgrupper 
Den primära målgruppen är brandpersonal som arbetar i varma miljöer utifrån 
ett internationellt perspektiv. I detta projekt begränsas målgruppen till verksam 
brandpersonal inom Räddningstjänsten i Östra Skaraborg. Viss personal kommer 
att vara delaktig under projektets användarstudier. En notering är att 
användarna inte kommer att vara köparna, det är förbundet som är köparna.  
 
Den sekundära målgruppen riktar sig till personer som vistas i varma miljöer och 
personer som av medicinska skäl har behov att kyla ner kroppen. Exempel på 
vissa målgrupper är:  

● Personer som lider av MS (Multipel Skleros). Sjukdomen gör så att många 
upplever värmeintolerans (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Användning 
av kylvästen motverkar upplevelsen och underlättar deras vardag.  
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● Andra arbetare som vistas under varma miljöer, som till exempel 
gruvarbetare, kan använda sig av kylvästen för att höja deras 
arbetsprestanda.  

● Idrottare som lätt kan uppleva överhettning under träningar och tävlingar 
kan använda sig av kylvästen för att kunna prestera bättre.  

1.3.1 Variation inom den primära målgruppen 
Under 1990-talet började kommunerna i Sverige försöka rekrytera fler kvinnor 
till yrken inom räddningstjänsten, eftersom andel kvinnor inom branschen var så 
pass få. Målet var att få en mer neutral könsfördelning. Sedan dess har andelen 
kvinnor ökat men det dröjer länge tills målet uppfylls. I dagsläget är bara några 
procent kvinnor anställda inom räddningstjänsten. Det finns även ett mål om att 
mångfalden ska kunna ökas som till exempel etnicitet, kultur och sexuell 
läggning (MSB, 2019).  

1.4 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att fastställa orsakerna till varför kylvästen inte används 
idag trots att kylfunktionen fungerar. Målet är att vidareutveckla produkten till 
ett slutgiltigt koncept som i sin tur resulterar i att räddningstjänsten får 
användning av den unika kylfunktionen i kombination med en mer användbar 
design. 

1.4.1 Frågeställningar 
● Vilka problem finns det med den befintliga produkten? 
● Hur ska ett nytt användbart koncept, som bevarar den existerande 

kylfunktionen, utformas? 
● Hur ska produkten utvecklas utifrån ett ergonomiskt perspektiv? 
● Hur ska produkten förbättras med hänsyn till hållbar utveckling? 

1.5 Produktbeskrivning   
Kylvästen heter “Cooling vest multi”. Produkten är  tillverkad och designad av 
TST, se Figur 1. Produkten fungerar som ett hjälpmedel för arbete i varma 
miljöer. Kylfunktionen reglerar kroppstemperaturen vid överhettning och bidrar 
till snabbare återhämtning för användaren. Produkten kostar cirka 3 000 kronor 
och finns att köpa hos företaget TST eller hos  återförsäljare (TST, 2020; Varsam, 
2020). 

 

Figur 1. Kylväst (Cooling vest multi) tillverkad av TST.  
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Om kylvästen 
Kylvästen väger ungefär två kg och består av 20 stycken paket av PCM (Phase 
Change Material) som ligger inuti kylvästen i fickor, se Figur 2.  PCM-paketen är 
det som gör kylvästen unik med sin kylande funktion (TST, 2020). Ett PCM-paket 
innehåller en saltlösning och är ett ämne som antingen frisätter eller absorberar 
energi för att kunna transformera det till värme eller kyla beroende på behovet 
(Smith 2010). PCM-paketen är tillverkad av ett annat företag som heter 
TempTech. 
 
Paketen är hårda men miljövänliga, flamsäkra och ofarliga för huden. 
PCM-paketen behöver återställas efter användning i över tre timmar och när det 
är dags så bli innehållet i paketet mjukt. Då går det att lägga kylvästen, med 
PCM-paketen inuti, på ett plant underlag eller hänga den på en galge vid en 
rumstemperatur som inte överstiger 22℃. Det tar då cirka två till tre timmar tills 
PCM-paketen återtar sin kylande funktion. I varmare rumstemperatur behöver 
kylvästen förvaras i en kylväska. Om rumstemperaturen är 15℃ så laddas 
PCM-paketen efter en och en halv timme och om det är 8℃ så tar det bara 30 
minuter tills PCM-paketen är redo och kylvästen kan användas. Det vill säga, ju 
kallare rummet är desto snabbare återställs kylfunktionen. Vid deformation 
räcker det med att lägga dem i varmt vatten i cirka 60℃ och därefter platta till 
dem. Om innehållet i paketet har blivit pulveriserat så ska de slängas 
(TSTSweden, 2011).  
 

 
Figur 2. Ett synligt PCM-paket i kylvästen. 

 
Användning 
Användaren behöver ha på sig en funktionströja/t-shirt under kylvästen för att 
kunna transportera bort fukt från huden. Sedan ska kylvästen sitta tätt inpå 
kroppen för att kyleffekten ska kunna fungera. När användaren sedan vistas sig i 
en varm miljö så kommer kroppens överflödiga värme att absorberas av 
kylvästen. Den yttre kroppstemperaturen blir då mer behaglig och ligger mellan 
28-32℃. Då befinner sig kroppen i ett så kallat “comfort zone” som är ett 
tillstånd där kroppen arbetar som bäst. När kylvästen har blivit smutsigt, så är 
det enkel att rengöra den i tvättmaskinen, efter att PCM-paketen tagits bort från 
fickorna (TSTSweden, 2011).  
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1.6 Metod  
En beskrivande modell för projektets designprocess bidrar till ett målinriktat 
strukturerat arbete. Det möjliggör en enklare identifiering av i vilket 
stadiearbetet befinner sig i och vad nästa steg bör vara (Cross, 2008).  
 
Projektet använder sig av en metod som har utvecklats av UTeach Engineering 
vid Texas Tech University som kallas för “Engineering design process”. 
Utveckling av metoden kom fram genom att UTeach Engineering tittade närmare 
på 11 olika metoder inom ämnet teknisk design. Med hjälp av undersökningen så 
genererade de fram en kombinerad och förbättrad process (Guerra, Allen, 
Crawford, & Farmer, 2020), se Figur 3.  

  
Figur 3. UTeach Engineerings designprocess för ingenjörskap (Guerra et al. 2020, s.11). 
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Metoden är en femstegsmodell som är enkel att tyda och inkluderar dessa steg: 
identifiera, beskriva, generera, gestalta och färdigställa. Fördelarna med 
designprocessen är att många av stegen är uppdelad i flera betydelsefulla 
sekundära steg. Anledning till varför just denna metod används är för att den 
arbetar cirkulärt men ändå på ett stegvist och systematiskt sätt genom att 
inkludera olika faktorer kring designprocessen på ett effektivt sätt. Ramen är 
begriplig och realistiskt som gör det smidigt att följa. Projektets mål är att ta 
fram ett koncept för vidareutveckling för framtida arbete och metoden tar 
hänsyn till det genom att benämna att slutprodukten kan behöva utvecklas över 
tiden med tanke på att både teknologin och kundbehoven förändras.  
 
Det första steget, att identifiera behovet, genomfördes i början av projektet med 
hjälp av bakgrundsundersökning. För att kunna beskriva behovet, det andra 
steget, mer ingående användes olika metoder i form av litteraturanalys, 
marknadsundersökning och användarstudier för att kunna samla in relevant 
data för projektet. Resultatet låg som grund till kravspecifikationen som 
uppdaterades under hela projektets gång. Att generera fram idéer, det tredje 
steget, gjordes med hjälp av kreativa metoder som till exempel brainstorming 
och morfologisk tabell. För att ta fram ett slutgiltigt koncept utfördes en 
konceptsållningsmatris och en konceptkombination i samarbete med företaget 
TST. För att kunna gestalta konceptet, det fjärde steget, tog projektet fram en 
prototyp i syfte att kunna redovisa konceptet visuellt men även för att kunna 
jämföra med den befintliga produkten och på det sättet kunna analysera 
eventuella vidareutveckling. Sista steget var att presentera resultatet som även 
tar hänsyn till att konceptet är öppen  för framtida arbete. 

1.6.1 Hållbar utveckling  
Det finns olika definitioner om vad hållbar utveckling är (t.ex. ASCE, 2020; Solow, 
1999). Projektet använder sig av definitionen som Förenta nationerna (1987) 
har tagit fram: ”Hållbar utveckling är utveckling som uppfyller dagens behov 
utan att kompromissa med kommande generationers förmåga att tillgodose sina 
egna behov”. Begreppet påpekar att hållbar utveckling måste hanteras av 
människan utifrån olika förutsättningar som påverkar globalt som till exempel 
välfärd, utveckling och välbefinnande i syfte att inte slösa på resurser. Enligt 
American Society of Civil Engineers (2020) har ingenjörer en avgörande och 
betydande roll inom samhället på grund av att yrket är bryggan mellan 
vetenskap och teknik. Därmed bör ingenjörer tillämpa tekniska frågor utifrån 
hållbara strategier som bidrar till miljövänliga lösningar. För att uppnå en 
hållbar framtid behöver ingenjörer tänka på hållbarhet när de planerar, designar 
och bygger. Därför har projektet tagit hänsyn till hållbar utveckling för att kunna 
bidra till en hållbar framtid.  
 
Design for Sustainability, D4S, är en metod som används i projektet. Syftet med 
D4S är att projektets designprocess ska ta hänsyn till miljön samt sociala och 
ekonomiska problem, se Figur 4. D4S är en långsiktig investering där målen är 
att minska på negativa faktorer genom att beakta produktens livscykel 
(Environment programme, 2017). Syftet med metoden är att kunna ta fram en 
“grön” produkt som tar hänsyn till användarens behov från ett hållbart 
perspektiv.  
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Figur 4. Illustration av D4S.  

 
För att kunna applicera hållbar utveckling i projektet benämns en frågeställning i 
kapitel 1.4.2: “Hur ska produkten förbättras med hänsyn till hållbar utveckling?”. 
För att kunna besvara på frågan togs relevanta mål och delmål upp som projektet 
måste uppfylla: 

● Produkten ska ha ett miljövänligt material: 
○ Återvinningsbart  
○ Hög kvalité som ger längre livslängd 

● Hållbar tillverkningsprocess: 
○ Låg energiåtgång 
○ Låg koldioxid-åtgång 

● Enkel att demontera för återvinning 
● Produkten ska ta hänsyn till sociala problem 

1.6.1.1 Könsroller  
Som tidigare nämnt i kapitel 1.6.1 är ett av projektets hållbara delmål att ta 
hänsyn till sociala problem. Enligt Environment programme (2017) kan sociala 
aspekter förbättras genom att till exempel ta hänsyn till minoriteter och 
förbättra kvinnors status. Ett sådant socialt problem, som forskning visar på att 
det är ett faktum, är att sexistisk partiskhet existerar inom akademiska 
undersökningar och det finns övertygande studier kring ämnet (t.ex. Harding, 
1987; Stanley & Wise, 1993; Reinharz, 1992).  
 
Morawski (1997) påpekar att med hjälp av ett kontextuellt perspektiv går det att 
på så sätt vara med och bidra till effekter av sociala kulturförändringar via 
akademiska projekt. Med tanke på det tar examensarbetet därför hänsyn till 
jämställdhet för att kunna bidra till ett sexistiskt opartiskt resultat så att det 
slutgiltiga konceptet kan användas av alla i målgruppen. 
 
För att kunna utföra det används en strategi som Eichler (1991) har tagit fram. 
Den passar in för både kvantitativa och kvalitativa studier. Hon klargjorde i sin 
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analys ett systematiskt tillvägagångssätt om hur det går att identifiera, eliminera 
och förebygga sexistisk partiskhet i akademiska projekt. Enligt analysen finns det 
några primära faktorer som bidrar till ett partiskt resultat som till exempel: 

● Androcentricitet: Som betyder att arbeta med forskning utifrån det 
manliga perspektivet där till exempel tester utförs på män för att sedan 
utveckla materialet vidare och anta att resultatet även är lämpligt för 
kvinnor. Det kan även uppkomma gynocentricitet (som betyder utifrån 
det kvinnliga perspektivet) men det förekommer sällan. 

● Övergeneralisering: Som handlar om att undersökningen endast sker på 
ett kön men antas vara tillämplig för alla som till exempel en studie på 
mammor som ger påståenden för föräldrar. Det kan även uppkomma 
överspecifik när endast ett kön benämns fastän flera kön har varit 
inkluderad i undersökningen. 

● Könöverkänslighet: Som handlar om att ignorera kön som en möjlig 
variabel. 

 
För att undvika det som bidrar till sexistisk partiskhet har projektet eliminerat 
sådant i titlar, språk och begrepp i skrivandet på rapporten. Enligt Eichler (1991) 
går det att till exempel benämna brandpersonal istället för brandman trots att 
yrkestiteln i Sverige är brandman. Även vid användarstudier har projektet 
inkluderat olika kön för att bidra till en bättre mångfaldhet. Andra delar av 
projektet som tar hänsyn till att motverka sexistisk partiskhet är färgvalet, 
datatolkning och framtida arbete. 
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2 Förstudie 
En förstudie är ett viktigt steg inom produktutveckling för att på ett systematiskt 
sätt kunna beskriva och framföra projektets olika förutsättningar. En 
genomtänkt och utarbetad förstudie som samlar in relevant information antas 
bidra till ett gott resultat eftersom materialet ligger som grund till de 
nästkommande stegen i projektet. Resultatet ger en tydligare bild av problemet 
(Österlin, 2003). Här samlas därför en stor del av rapportens material in i form 
av litteraturstudier, marknadsundersökningar och användarstudier. 

2.1 Litteraturstudie  
Genom den tillgängliga vetenskapliga litteraturen kommer litteraturstudien att 
summera olika undersökningar och information om brandpersonalens fysiologi 
samt hur arbetarna påverkas av att använda larmställ. Fokuset kommer speciellt 
riktas in på de olika fysiska kraven som arbetsuppdragen begär samt arbetarnas 
kapacitet att hantera dessa krav.  

2.1.1 Arbetsprestation  
Räddningstjänsten är en organisation för allmänhetens säkerhet och därför är 
brandpersonalens arbetsprestation en viktig faktor i deras arbetsuppdrag, då de 
behöver uppfylla krav och mål för nå organisationens ändamål. Arbetsprestation 
kan definieras som “Skalbara handlingar, beteenden och resultat där 
medarbetare, som antingen deltar i eller åstadkommer, är kopplade till och 
bidrar för organisationens mål” (Viswesvaran & Ones, 2000).  
 
Arbetsprestation är ett multidimensionellt begrepp som är komplext och 
omfattar flera olika aspekter. Det betyder att brandpersonalens arbetsprestation 
inte bara handlar om deras fysiska styrka. Det finns andra beståndsdelar som 
påverkar arbetsprestationen som till exempel psykiska faktorer, ergonomi och 
arbetsmiljö. För att få ett gott resultat på arbetsuppdragen och för 
organisationens ändamål krävs det alltså att de externa omständigheterna samt 
individernas egna kompetens tillfredsställs på så sätt att personalens 
arbetsprestation har chans att öka (Sonnentag, 2002).  

2.1.2 Arbetsuppgifter 
Brandpersonalen tillkallas för att kunna förhindra brandfaror men de kan även 
tillkallas vid andra uppdrag som till exempel vid trafikolyckor eller 
kemikalieolyckor. Deras centrala uppgift är att motverka olyckor och skador för 
både människan och omgivningen. Arbetsuppgifter som inkluderas är sökning 
och räddning, samtal med berörda människor, rökdykning och akuta åtgärder 
som till exempel ventilera luft (Rtos, 2020).  
 
Värmeproduktionen är inte alltid extremt hög hos personalen utan det varierar 
mycket beroende på vilket uppdrag och vilket arbete som utförs. Det betyder att 
brandpersonalen kan ha allt från långvariga till kortvariga arbeten som antingen 
är lätta, intensiva eller något däremellan. Men oavsett uppdrag är det ett krav att 
brandpersonalen uppfyller kriterier inom kondition och träning då de alltid 
behöver vara aktiva under deras arbetsuppdrag såsom att gå, bära material 
uppför trappor eller lyfta kollapsade offer  (McLellan & Selkirk, 2006).  
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2.1.3 Larmställ 
Ett larmställ, se Figur 5 och Figur 6, är skyddskläder som är speciellt utformade 
för brandpersonal. Ett larmställ består vanligtvis av en jacka och en byxa. Syftet 
med ett larmställ är att skydda brandpersonalen under farliga miljöer som de 
kan behöva vistas i under deras arbetsuppdrag. Typiska egenskaper för 
materialet på ett larmställ är bland annat att den innehåller flamskyddande 
egenskaper och är vattentålig (Procurator, 2020). 

  
Figur 5. Larmställ patriot blå Figur 6. Larmställ gepard blå  

(Dafo, 2020). (Dafo, 2020). 
 
De flesta arbetsuppgifterna utsätter inte brandpersonalen för direkt exponering 
av eld och endast en relativ liten mängd av tid och energi innefattar närkontakt 
med eld men trots det behövs användning av larmställ och andningsapparater. 
Anledningen är att larmställ förhindrar mot farlig exponering och minskar 
effekterna av miljöbelastningar som kan uppstå under arbetsuppdragen för 
brandpersonalen. Användning av larmställ är därför viktigt och ett krav för 
säkerheten inom olika branscher, speciellt inom brandtjänsten (McLellan & 
Selkirk, 2006).  
 
Larmställ är en faktor som påverkar personalens arbetsprestation ergonomiskt. 
Därför måste vissa krav inom bland annat ergonomi och skyddsfaktorer 
uppfyllas innan användning av ett larmställ kan användas. Om inte de kraven 
uppfylls så kan det leda till att individen upplever obehag och nedsatt prestation 
(Barr, Gregson & Reilly, 2010).  För att kunna tillfredsställa kraven har den 
internationella (ISO) och den europeiska standardiseringsorganisationer (CEN) 
medverkat i att ta fram metoder, som både har utvecklats eller är under 
utveckling, i syfte till att fastställa skyddsfaktorer för olika typer av larmställ 
(Song & Wang, 2019) .  
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2.1.4 Användning och funktion av färg  
Färgerna på larmställ varierar och väljs av brandkåren själva. En av funktionerna 
som kopplas till färgvalet är till exempel att enkelt kunna identifiera smuts eller 
märken på plagget för rengöring. Det finns även andra viktiga faktorer. Färgen är 
nyckel till perception för brandpersonalen och för allmänheten att kunna 
identifiera synlighet under arbetsuppdragen. Trots det, finns det inga 
rekommendationer eller studier som hänvisar till vilka färger som bör användas 
fastän det är en viktig faktor för designen av larmställ. Svart och beige är två 
förekommande färger som ofta dyker upp som färgval av larmställ. Den svarta 
färgen kan dock vara problematisk då värmen absorberas mycket snabbare 
(DeLong & Martinson, 2012). Dessutom blir det svårare att upptäcka smuts på 
plagget vilket leder till att plagget behöver tvättas oftare vilket innebär mer 
slitage på produkten eller antingen tvättas för sällan vilket innebär att produkten 
blir smutsig. Den ljusa beige färgen är positiv eftersom det blir enklare att tyda 
smuts på plagget.  

2.1.5 Kroppstemperatur 
Kroppstemperaturen delas upp i två olika kategorier: kärntemperatur och 
perifer temperatur. Skillnaden är att kärntemperaturen är den så kallade inre 
temperaturen som håller sig centralt i bland annat huvudet, buken och bröstet. 
Den temperaturen håller sig på en jämn stadie trots olika temperaturskillnader i 
miljön omkring. Dock finns det olika faktorer som kan bidra till att 
kärntemperaturen förändras såsom fysisk aktivitet, ålder och stress eller ångest. 
Den perifera temperaturen sitter i den yttre delen av kroppen, det vill säga i hud 
och fett. Här påverkas temperaturen av omgivningen och den kan skiftas en hel 
del då miljöns temperatur kan se till att hudens kärl antingen expanderas vilket 
bidrar till högre perifer temperatur eller drar sig samman vilket bidrar till en 
lägre perifer temperatur (Vårdhandboken, 2020).  
 
Därför är det viktigt att alltid mäta kärntemperaturen och inte den perifera 
temperaturen för att kunna mäta individens verkliga kroppstemperatur. Det 
bidrar till att människan kan ha olika temperaturer beroende på vilken miljö 
personen befinner sig i, se Figur 7. Värmen sitter mestadels centralt i den övre 
kroppen hos människan. Vanligtvis, oavsett kall eller varm miljö, ligger 
kärntemperaturen på cirka 37℃ hos både barn och vuxna. Kärntemperaturen 
utgår centralt från kroppens överdel (1177, 2020). 
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Figur 7. Kroppstemperatur (1177, 2020). 

2.1.6 Kroppens värmebalans 
För att bibehålla kroppens kärntemperatur på cirka 37℃ balanserar kroppen 
värmen som produceras mot den värmen som går åt förlust. Kroppens 
värmeproduktion varierar beroende på vilken fysisk aktivitet en person utför. 
Vid vila behöver kroppen endast tillfredsställa de grundläggande funktionerna 
för att kroppen ska fungera som till exempel andning men vid arbete behöver 
kroppen anstränga sig mer för att kunna tillföra syre och näringsämne till 
musklerna. Vid sådana tillfällen ökar värmeproduktionen för att energi frigörs 
vid förbränning av näringsämnena i musklerna. Värmeförlusten från kroppen 
sker för mestadels genom svettning men det finns även andra sätt (Havenith, 
1999), se Figur 8. 

 
Figur 8.  Schematisk illustration på olika sätt värmeförlusten sker från kroppen. M = metabolisk 

värmeproduktion (Havenith, 1999, s.290).  
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Studier har visat att det inte finns skillnad, eller i sådana fall en väldigt liten 
skillnad, mellan män och kvinnors kroppshantering av värmeproduktion och 
värmeförlust. Det är individuella faktorer, såsom kondition och hantering av 
stressnivån, som spelar mest roll på hur kroppen hanterar termoregleringen 
(Kirch, Menne & Bertollini, 2005). 
 
De personer som har svårt med att klara av arbete i varm miljö är personer som 
bland annat är överviktiga, äldre, har någon typ av sjukdom eller befinner sig i 
ett medicinskt tillstånd. De viktigaste faktorerna som är essentiella för att 
värmebalansen ska kunna fungera är energimetabolismen, klädernas termiska 
egenskaper och omgivnings klimatförhållanden. Flera modeller och termiska 
index har utvecklats för att beräkna denna interaktion och dess effekt på 
kroppen (Holmér, Kuklane, Kownacki & Gao, 2013).  

2.1.7 Värmestress 
Värmestress sker när kärntemperaturen stiger över det normala som är cirka 
37℃. Tillståndet gör det svårt för kroppen att hantera överskottsvärmen på ett 
normalt sätt och det orsakar till flera allvarliga konsekvenser som kan leda till 
kollaps. Det som sker i kroppen under värmestress är att pulsen ökar snabbt 
vilket leder till att hjärtat anstränger sig mer. När pulsen ökar så drastiskt tillförs 
det mer blodflöde till huden och det leder till bland annat lägre blodtryck. 
Värmestress kan leda till flera olika värmesjukdomar som bland annat innebär 
kramper, strokes och utmattning (The Environmental Health & Safety Office, 
2020). En studie utförd av Fahy & Molis (2019) visar att den vanligaste 
dödsorsaken för brandpersonal i USA är stressrelaterat, se Figur 9. 
 

 
Figur 9. Dödsfall på brandpersonal orsakat av skador - 2018 (Fahy & Molis,  2019, s.6).  

2.1.7.1 Kognitiv funktion  
Brandpersonalen kan uppleva sämre arbetsprestation under situationer där 
värmestress uppstår. Det beror på att termiska belastningar påverkar även 
individens kognitiva funktion. Värmestress påverkar alltså brandpersonalen inte 
bara fysiskt, utan även psykiskt också. Det som sker är att individernas 
bedömningsförmåga och uppmärksamhet påverkas negativt. Konsekvenserna 
för brandpersonalen blir att deras reaktions- och koncentrationsförmåga 
förvärras och det blir svårare att ta viktiga beslut (Barr, Gregson & Reilly, 2010) . 
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Anledningen till varför värmestress påverkar det psykiska sinnet är på grund av 
att kognitiv funktion är kopplad till kroppens fysiologi. När fysiologisk belastning 
uppstår så reagerar även individens mentala process. Fysiologisk belastning kan 
vara att pulsen förhöjs, svettningar ökar eller att arbetaren känner av termiskt 
obehag (Sal et al. 2009). För att kunna motverka nedsatt prestation, specifikt på 
den fysiologiska belastningen som är kopplad till kognitiv funktion, kan 
kroppskylning som återhämtning rekommenderas (Barr, Gregson & Reilly, 
2010). 

2.1.7.2 Värmestress och larmställ 
Larmställ skyddar mot farlig exponering men det finns också risker i samband 
med användning. När en person med larmställ vistas i en varm miljö så ökar 
risken för termisk belastning. Anledningen beror på materialet i larmstället. 
Materialet är tät och isolerande som medför till att vattenångan från kroppen, vid 
ökad kroppstemperatur, stannar kvar innanför kläderna och det begränsar 
värmebalansen. Begränsningen ger en negativ effekt på brandpersonalen 
eftersom när värmebalansen förhindras så leder det till att hjärt- och kärlsystem 
ansträngs mer. På grund av det utsätts individen för mer värmebelastning och 
det kan vara en av faktorerna som bidrar till värmestress (McLellan & Selkirk, 
2006).  
 
En studie utförd av Holmér, Kuklane & Gao (2006) bevisar att tygmaterialet och 
egenskaperna på larmstället påverkar brandpersonalens värmebalans under 
arbete i varma miljöer, vilket leder till värmestress. När en person har på sig 
larmställ och bär på andningsapparater vid arbete i cirka 55℃ upplever 
personen extremt höga nivåer av värmestress. Även om tyget på larmstället 
innehåller termiska egenskaper så har den inte en stor påverkan på personens 
termiska belastning. För att motverka värmestress är det bättre att minska 
arbetshastigheten eller vila för återhämtning vid tillfällen då personen märker av 
symptom. Under värmestress absorberar kroppen en stor mängd värme som kan 
skadliggöra kroppens vävnader. Återhämtning är därför ett viktigt moment att 
utföra för att kroppen ska kunna återställa sig och fungera som normalt igen. 

2.1.8 Återhämtning 
Som tidigare nämnt i kapitel 2.1.7.1 och 2.1.7.2 så är återhämtning en viktig del 
för att låta kroppen återställa sig efter värmestress Brandpersonalen har 
möjlighet att återhämta sig under eller efter varje arbetsuppdrag, men inte före 
eftersom det är svårt att veta vilken återhämtningsmetod som ska användas då 
det inte går att förutse vad som kommer att hända på arbetsuppdragen och när 
det kommer att uppstå termisk belastning. Återhämtning i form av 
kroppskylning är ett sätt att återställa den fysiologiska belastningen så att det 
blir lättare att utföra arbetet. Några exempel på hur det går att kyla ner kroppen 
för att motverka termisk belastning är att använda fläktar eller sänka ner 
händerna och underarmarna i kallt vatten. Det finns både fördelar och nackdelar 
med alla återhämtningsmetoder. Därför rekommenderas dem efter individuellt 
val (Barr, Gregson & Reilly, 2010) . 
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2.1.9 Effekter av att använda kylväst  
En studie utförd av Smolander, Kuklane, Gavhed, Nilsson & Holmér (2004) visar 
att det finns goda fördelar med att använda en kylväst som återhämtningsmetod 
för brandpersonal. I studien används en kylväst som väger ett kg med en 
kylfunktion av is. Resultatet gav en sammanställning med positiva effekter i 
samband med användning av brandpersonal som arbetar i varma miljöer. 
Hjärtfrekvensen blev 10 slag/minut mindre, svettningen minskade med 13% och 
känslor från deltagarna gav tilltalande indikationer om att den fysiska 
ansträngningen upplevdes lättare. Tydliga effekter kunde noteras vid tungt 
arbete. En sammanfattning på vilka fördelar det finns med att använda en sådan 
kylväst under arbetsuppdrag för brandpersonalen är att: 

● Nyttjande med att använda sig av en is-kylväst beräknas vara cirka 10% 
● Förbättrad sikt på grund av mindre svettningar 
● Minskat behov av vätskeersättning 
● Minskade upprepningar av arbetsmoment 

 
I projektet används en kylväst från TST som väger cirka 2 kilogram med en 
kylfunktion av PCM-paket som har förmågan att reglera kroppstemperaturen vid 
överhettning, vilket är en annorlunda kylväst än den som används i studien av 
Smolander et al. (2004). Dock är en kylväst med kombination av PCM-paket ett 
bättre alternativ än en is-kylväst. Främst på grund av att is-kylvästen inte kan 
reglera kroppstemperaturen som PCM-paketen gör, utan den kyler ner kroppen 
och det kan upplevas som termisk obehagligt när kroppen utsätts för både värme 
och kyla. En is-kylväst kan dessutom orsaka brännmärken på huden på grund av 
att ström kan uppkomma i vattnet mellan det utrymmet som finns mellan huden 
och larmstället (Teunissen, Wang, Chou, Huang, Jou & Daanen, 2014) .  
 
2.2 Material 
Material för en produkt i en utvecklingsprocess är ett betydelsefullt område som 
kan avgöra produktens funktionalitet och användbarhet. Därför bör valet av ett 
lämpligt material beaktas för att bland annat få fram ett resultat som visuellt 
uttrycker det målgruppen söker efter och uppfyller krav för den tekniska 
designen ( Ashby & Johnson, 2003). Dessutom behöver materialvalet i projektet 
uppnå vissa mål inom hållbarhet (Se kapitel 1.6.1). För att ta fram ett materialval 
i projektet presenteras först olika material upp. Dessa material finns att använda 
vid tillverkning för den befintliga produkten hos företaget TST. Projektet tar 
endast hänsyn till material som kan användas på klädesplagget och inte på 
externa material som till exempel PCM-paketen. 

2.2.1 Polypropylen (PP) 
PP är en termoplast, se Figur 10 och Figur 11, med goda mekaniska egenskaper 
såsom bra slag- och utmattningsstyrka (Rias, 2020). Materialet uppfyller UL 94 
som är ett standardtest som kan utföras på polymer. Testet går ut på att 
kontrollera brandfaran hos ett material (Ul, 2013). PP är ett ofarligt material som 
kan användas inom flera olika användningsområden som till exempel 
förpackningar, tyg eller hushållsartiklar. PP produceras i stora mängder och ett 
av de mest använda materialen i Europa (Naturskyddsföreningen, 2015). Priset 
för PP är cirka 12,2 - 12,6 kr/kg (CES EduPack, 2020). 
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                  Figur 10. Texas dyna hög 56 cm bred beige             Figur 11. Tyg Moody 56 Soft beige REA 
                    /grå polypropylen (Kila möbler, 2013).                             (Nevotexwebbshop, 2018). 

2.2.1.1 Flame retardant PP 
Flame retardant PP, se Figur 12 och Figur 13, är ett textilmaterial som är 
flamsäkert. För att skapa ett sådant material krävs en kemisk behandling av 
bland annat fosfor, kväve och halogen. En liten mängd av dessa kemikalier ger en 
hög flamsäkerhet för PP. Ur hållbarhetens synvinkel anses dock ett sådant 
material inte helt vara miljövänligt på grund av de kemiska reaktionerna som ger 
utsläpp av giftiga gaser vid bearbetning. Därför rekommenderas användning av 
låga kemiska mängder (Zhang & Horrocks, 2003).  
 

 
         Figur 12. Polyester flame retardant    Figur 13. Black flame retardant 

     (Oxford-fabric, 2016).     polyester (Moodfabrics, 2020). 

2.2.2 Nomex material - Polyamides, Nylon (PA) 
Nomex är ett flamsäkert textilmaterial i nylon, se Figur 14, som utvecklades fram 
av ett företag som heter DuPont. Med hjälp av fibret i materialet så skyddas 
användaren av brännskador under intensiv värme. Tyget kan bli tjockare som 
ger en isolerande barriär och på så sätt reducerar värmen. Fibret absorberar 
även värmeenergi och tätar till öppningar i tyget (DuPontEurope, 2013). Priset 
för PA är cirka 29,7 - 43,8 Kr/kg (CES, EduPack 2020). 
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Figur 14. F290 NOMEX (Diatex, 2019). 

2.3 Marknadsundersökning 
För att få en överblick på vad den nuvarande marknaden har att erbjuda för 
målgruppen (och för liknande målgrupper som till exempel idrottare) utförs en 
marknadsundersökning. Undersökningen går ut på att ta fram och utforska 
relevanta produkter och analysera dem för att kunna ta del av fördelarna 
(Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015) och i projektet presenteras det i form 
av beskrivningar och en PNI-tabell.  

2.3.1 TechNiche TechKewl Cooling Vest 
Kylvästen från TechKewl, se Figur 15, innehåller alkan material som bidrar till 
nedkylningseffekten. För att aktivera funktionen i produkten behöver den 
antingen vara i en frys eller i iskallt vatten under 45 minuter. Kyleffekten 
fungerar i cirka två till tre timmar. Produkten används främst under militära 
arbetsuppdrag och vid kemikalieolyckor, fastän den kan ha fler 
användningsområden. Kylvästen ger en känsla av bra kvalité och hållbarhet och 
den är även bekväm. Den enda nackdelen som användarna har påpekat är att den 
upplevs klumpig på grund av kylpaketen som är hårda (Domyown, 2018). 
 
TechNiche TechKewl Cooling Vest  

Återförsäljare domyown.com 

Pris 1 610 kr 

Storlek (M/L), (L/XL), (2XL) 

Färg Blå 

Kylfunktion PCM 

       Figur 15. TechNiche TechKewl Phase Change Cooling Vest - Blue (6626) (Domyown, 2018). 

2.3.2 Coolshirt Aqua Vest 
CoolShirt aqua vest, se Figur 16, är en kylväst som är riktad till brandmän för en 
snabbare återhämtning vid värmebelastning. För att aktivera kyleffekten 
använder produkten sig av isvatten som cirkulerar runt i små rör. Kylvästen 
används av brandpersonal i USA för att kunna minska värmestressen och öka 
arbetsprestationen. Kylvästen är inte portabel utan den finns vid deras 
rehabstation utanför arbetsuppdragen. Arbetaren går till rehabstationen för att 
kyla ner sig snabbt och sedan återgå till arbete igen. Produkten kyler ner 
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kroppen 28 gånger snabbare än luften, minskar pulsfrekvensen och reducerar 
kroppstemperaturen snabbt (Thefirestore, 2019). 
 

Coolshirt Aqua Vest  

Återförsäljare thefirestore.com 

Pris 2 820 - 3 210 kr 

Storlek XS - XXL 

Färg Blå 

Kylfunktion Nedkylt vatten 

Figur 16. CoolShirt Aqua Vest Active Firefighter Rehab Vest (Thefirestore, 2019). 

2.3.3 EzcoolDown - Body cool pro 
EzcoolDown kylväst, se Figur 17, använder sig av PCM som kylfunktion. 
Kylvästen innehåller fyra stycken paket som innehåller flera stycken små 
PCM-behållare. De aktiveras snabbt i en frys, kyl eller i iskallt vatten och det går 
att använda dem flera gånger. Produktens kyleffekt varar i cirka fyra timmar, 
även under varma miljöer. Målgruppen för denna kylväst är gruvarbetare, 
militärer och byggarbetare (Ezcooldown, 2019). 
 

EzcoolDown - Body cool pro  

    

Återförsäljare ezcooldown.com 

Pris 1 890 kr 

Storlek XS - 3XL 

Färg Mörkgrå 

Kylfunktion PCM 

            Figur 17. Complete Bodycool Pro Cooling Vest (Ezcooldown, 2019). 

2.3.4  Aqua Coolkeeper 
Kylvästen från Aqua Coolkeeper, se Figur 18, är mer inriktad för vardaglig 
användning men även för personer som lider av MS eller andra diagnoser som 
påverkas negativt av värme. Kylvästen innehåller en kylgel som aktiveras när 
den blötläggs och kyleffekten håller sig upp till fem dagar. Den kan återanvändas 
när kylvästen torkas ut. Produkten är unisex vilket innebär att den är anpassad 
för både kvinnor och män (Hansesgården, 2019). 
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Aqua Coolkeeper  

    

Återförsäljare hansesgarden.se 

Pris 600 kr 

Storlek S - 4XL 

Färg Blå 

Kylfunktion Kylgel 

Figur 18. Kylväst för människa - Aqua Coolkeeper (Hansesgården, 2019). 

2.3.5 The Coldest Ice pack 
Produkten är flexibel och det går att vira runt den vart som helst på kroppen. 
Vikten är cirka 0,5 kg och volym ligger på 19 x 14 x 4 cm, se Figur 19. På så sätt 
skiljer sig produkten från de föregående kylvästarna. Ice pack innehåller en 
kylgel som aktiveras genom att vara i kylen i cirka två timmar. Sedan går det att 
använda den i max 20 minuter. Produkten är riktad främst till professionella 
idrottare för att kunna lindra smärtan från olika skador. Fördelen med denna 
produkt är att den går att applicera på olika kroppsdelar. Dock kan produkten 
upplevas som instabil vid användning på överkropp då den saknar axelband 
(Thecoldestwater, 2019). 
 

The Coldest Ice pack  

           

Återförsäljare amazon.com 

Pris 300 kr 

Storlek One size 

Färg Svart 

Kylfunktion Kylgel 

Figur 19. The coldest ice pack (Thecoldestwater, 2019). 

2.4 PNI  
PNI är en metod som används vid konkurrentanalys. Fördelen med att analysera 
konkurrenter med liknande produkter ute på marknaden är att det kan ge 
information om målsättningar inom arbetet. Metoden PNI används genom att 
stapla upp positiva, negativa och intressanta delar mot varandra i en tabell 
(Österlin, 2010). 
 
Projektets PNI-tabell, se Tabell 1, använder sig av de olika produkter som var 
med under marknadsundersökningen. Anledningen är att produkterna är mest 
relevanta för projektet eftersom de alla har en liknande huvudfunktion - att 
minska på värmebelastningen. Det som är mest intressant för projektets 
slutresultat är användbarheten, passformen och hur funktionerna fungerar i 
samband med ett klädesplagg. Syftet är att kunna jämföra för- och nackdelar för 
att förhoppningsvist kunna få inspiration för vidareutveckling av design, 
passform och användbarhet. Användning av en PNI i projektet ger en 
övergripande blick över vilka förbättringsområden det finns på produkten och 
hur konkurrenterna kommunicerar med målgruppen. 
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Tabell 1. PNI. 
 

 Positivt Negativt  Intressant  

 

+Enkel att rengöra 
 
+Finns i tre olika 
färger 
 

-Klumpig på grund av 
kylpaketen. 
 
- Dragkedja 
 
-Finns bara i 3 olika 
storlekar 

+Tillgängliga färgval 

 

+Lätt i vikt -Kylvästen är inte 
portabel. 
 

+Målgruppen är 
inriktad mot 
brandpersonal 
 
+Kylfunktionen är i 
form av kylt vatten 
som cirkulerar i små 
rör 

 
 

+Innehåller endast 
fyra stycken 
PCM-paket. 
 
+Kylfunktionen varar 
i 4 timmar 

-Dragkedja +Varierande 
målgrupp 

 

+Kylfunktionen 
varierar i 5 dagar 
 
+Designen är unisex 
och är därmed inte 
könsspecifik 

-Bara en färg är 
tillgänglig 

+Kylfunktionen 
aktiveras genom att 
blötläggas 

 

+Flexibel design 
 
+Kan användas på 
olika kroppsdelar 

-Instabil då axelband 
saknas 
 
-Liten yta och täcker 
inte så mycket 

+Ett flexibelt 
klädesplagg som 
viras runt där det 
behövs 
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2.5 Användarstudier 
Målet med projektet är att kunna ta fram ett användbart koncept. För att lyckas 
med det måste det slutgiltiga konceptet uppfylla viktiga krav som bland annat 
handlar om att anpassa produkten till målgruppen, ta fram det som är värdefullt 
för köparen och ta reda på vilken upplevelse kunden får av produkten. Dessa 
krav ger en bättre bild på hur det slutgiltiga konceptet kan se ut (Österlin, 2003).  
 
För att få fram information om hur det slutgiltiga konceptet kan uppfylla krav, 
används användarstudier i form av kvantitativa och kvalitativa metoder. 
Metoderna går ut på att studera användarnas interaktion med den existerande 
produkten. Resultatet tar fram problem utifrån användarnas perspektiv som är 
värda att ta vidare i projektet. Med hjälp av resultatet blir det lättare att förstå 
användarnas krav och önskemål som kan appliceras i kravspecifikationen (Ulrich 
& Eppinger, 2014).  
 
För att undvika sexistisk partiskhet i användarstudier, i form av androcentricitet 
som handlar om att arbeta endast utifrån det manliga perspektivet eller 
övergeneralisering som handlar om att studier endast utförs på ett kön men 
antas fungera på alla kön (se kapitel 1.6.1.1), har projektet försök inkludera lika 
många män som kvinnor från målgruppen för att bidra till jämställdhet. Det blev 
inte helt lyckat eftersom majoriteten av målgruppen är män men trots det gick 
det att inkludera kvinnor i studierna. Med hjälp av mångfaldhet inom 
användarstudier bidrar det till bättre möjligheter om att inkludera alla 
inblandade i målgruppen. Därmed tas sociala aspekter till hänsyn.  

2.5.1 Kvantitativ studie  
En kvantitativ studie är en metod som kan användas för att samla in information 
på ett systematiskt sätt som resulterar i variabler. Med hjälp av den insamlade 
datan går det att presentera fram statistiskt material (Holme & Solvang, 1991).  
 
Projektet använder sig av kvantitativ studie i form av en enkätundersökning där 
målgruppen besvarade på frågor som bidrog till en övergripande insamling av 
användarnas attityder, beteenden och kunskap kring produkten. En 
enkätundersökning kan verka vara som en simpel metod men det krävs att den 
är välarbetad för att få fram goda resultat. En dålig utförd enkätundersökning 
kan leda till resultat av dålig data i form av vilseledande respons. Det är viktigt 
att klargöra målet med metoden innan start för att kunna ta fram relevanta 
frågor som ger värdefulla svar (Boynton & Greenhalgh,  2004).  
 
Syftet med enkätundersökningen var att få fram vad målgruppen vet om 
kylvästar i dagsläget, vilka tidigare erfarenheter de har och vad de har för åsikter 
kring en sådan produkt. Även antropometriska variabler ansågs vara av intresse 
för att få en bättre förståelse kring målgruppens storlek på kläder. På det sättet 
kan information om behovet fastställas men även ge en kartläggning kring krav, 
önskemål och rekommendationer.  
 
För att skapa enkäten användes Google forms som verktyg. Google forms är ett 
gratisalternativ av ett onlinebaserat hjälpmedel som kan användas för att skapa 
formulär av olika slag. Verktyget är smidigt att använda då det finns bra 
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funktioner att kunna skapa en välutformad enkät. Formuläret, se Bilaga 1, 
byggdes upp efter önskat material och skickades sedan ut som en länk till 
deltagarna som skulle medverka i undersökningen, se ett utdrag på figur 20. 
Svaren samlas in som ett kalkylblad (Google forms, 2020). 
 

 
Figur 20. Ett utdrag av enkätundersökningen. 

 
2.5.2 Resultat av kvantitativ studie 
Enkäten besvarades av totalt nio deltagare varav två kvinnor och sju män. 
Resultatet sammanställdes i olika statiska diagram och grafer, se bilaga 2. Det 
visade sig att de flesta var positivt inställda inför ett extra hjälpmedel som kunde 
underlätta för dem under deras arbetsuppdrag. Dock hade majoriteten inga 
tidigare erfarenheter av en kylväst. Endast en av dessa nio deltagare hade använt 
sig av en kylväst. På grund av det tolkades en del svar som skeptiskt mot 
produkten eftersom enkäten utgick ifrån att brandpersonalen någon gång har 
använt sig av en kylväst eller vet vad det är. 
 
Resultatet tolkades som att målgruppen gärna vill ha ett extra hjälpmedel men 
att de visste inte hur de skulle förhålla sig till en kylväst eftersom det inte fanns 
tidigare erfarenheter. Responsen var dock värdefull för projektet. Det ökade 
förståelsen kring målgruppens attityder och beteende kring en produkt de aldrig 
har använt innan. På det sättet kunde en relevant kvalitativ studie senare byggas 
upp och utformas baserat på resultatet från denna kvantitativa studien.  
 
För att kylvästen ska kunna, på ett storleksmässigt sätt, anpassa sig till hela 
målgruppen så bra som möjligt samlades data in om målgruppens kroppsliga 
variationer, se Tabell 2. Sådana variationer inom målgruppen är essentiellt att ta 
hänsyn till för att kunna ta fram en användbar produkt som passar alla. 
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Tabell 2. Delar av kvantitativa svar. 

 

 

2.5.3 Kvalitativ studie  
En kvalitativ studie kan användas för att samla ihop upplevelser och 
uppfattningar från användarna. Syftet är att utforska problemet på djupet och 
undersöka problemet utifrån användarnas perspektiv (Holme & Solvang, 1991). 
 
Observation är en metod som tillhör kategorin av en kvalitativ studie. En 
observation går ut på att betrakta och studera användarens interaktion med 
produkten under önskad simulation. Resultatet bidrar till en gynnsammare 
uppfattning kring olika krav som uppstår mellan produkten och användaren vid 
olika tillfällen (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015). En observation kan 
även ge information om latenta behov. Latenta behov är ett samlingsord för både 
medvetna och omedvetna behov som en individ har. De omedvetna behoven är 
något kunder brukar ha svårt att uttrycka (Ulrich & Eppinger, 2014).  
 
Strategin för att utföra en relevant observation för projektet blev inspirerad av 
en så kallad naturalistisk observation kombinerat med en intervju. 
Tillvägagångssättet för en naturalistisk observation handlar om att iaktta 
användaren i en naturlig miljö utan att styra situationen. Observatören bör inte 
utmärka sig men samtidigt inte försvinna in i bakgrunden ( Fournier, 2016). En 
intervju, inom undersökningar, utförs via samtal där ena parten ställer frågor till 
den andre med ett syfte. Meningen är att samla in information om bland annat 
upplevelser (Rubin & Rubin, 2012).  
 
Planen var att utföra en observation med hjälp av olika stationer. För varje 
station skulle en fysisk relevant aktivitet utföras som till exempel lyftning. 
Deltagaren hade på sig kylvästen under hela tillfället. Medan deltagaren utför en 
aktivitet på en station så skedde det under en naturlig miljö och observatören 
iakttog endast. Efter varje station ställde observatören några frågor i form av 
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“hur gick det?” eller “hur känns det?” med koppling till kylvästen. Deltagaren 
svarade för sig själv utifrån personens känsla och upplevelser. Svaren och 
iakttagelser dokumenteras ner i realtid i ett strukturerat dokument. Mallen för 
dokumentet kan ses på Bilaga 3. 
 
Det fanns även ett intresse av att observera hur kylvästen togs på och av vid ett 
larmtillfälle. Syftet var att kunna se hur lång tid det tog att utföra påtagningen 
och hur många extra moment det behövdes. Därför utfördes även en sådan 
iakttagelse där deltagaren fick ta på sig kylvästen med hela larmstället. 
Iakttagelsen dokumenterades på film. 
 
2.5.4 Resultat av kvalitativ studie 
Fyra stycken ur brandpersonalen deltog individuellt under observationen. En 
observation tog cirka 30 minuter att utföra. Två deltagare var kvinnor och två 
deltagare var män. Tiden för påtagningen var inte något problematiskt. I 
genomsnitt tog det åtta sekunder att ta på sig kylvästen per person. Det fanns 
inga större hinder med påtagningsprocessen. Enligt användarna fanns det heller 
inga problem ifall det skulle ta några sekunder längre att ta på sig en kylväst. 
 
Ett problem som upplevdes av alla deltagare, mer eller mindre, var att längden 
på kylvästen orsakade ett obehagligt tryck på magen vilket kunde försvåra vissa 
arbetsuppgifter. Det berodde på att kanterna av de hårda kylpaketen vek sig mot 
magen vid olika tillfällen som till exempel vid böjning, se Figur 21. Hur 
obehagligt känslan upplevdes för varje individ berodde på vilket mått personen 
hade på kroppens överdel. Det går att ta ut vissa av kylpaketen som orsakar 
obehag men då finns det onödigt extramaterial som inte uppfyller någon 
funktion. 
 

 
Figur 21. Kylvästen på användarna. 
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Andra okända problem som kunde fastställas var att färgen på den nuvarande 
produkten inte hade någon funktionalitet och storlekarna var väldigt raka i 
modellen vilket resulterade i att produkten inte tog hänsyn till målgruppens 
varierande kroppstyper.  
 
Den generella positiva responsen om kylvästen från deltagarna var att den hade 
ergonomiska funktioner som uppskattades. De hårda kylpaketen bidrog till 
bättre hållning och materialet av produkten gav mer vaddering på axlarna.  
 
Slutsatsen av observationen blev att det nya konceptet bör implementera delar 
och lägga fokus på det som var positivt med kylvästen men även eliminera de 
problematiska delarna. Kylvästen skapades endast för att minska 
värmebelastningen men vidareutvecklingen kommer att tillämpa fler 
ergonomiska funktioner. 

2.6 Utvärdering av förstudien 
En utvärdering av förstudien är ett viktigt steg för att kunna sammanställa 
information. Metoderna som användes under förstudien gav projektet 
förutsättningar att förstå problemet mer. Datainsamlingen bidrog till en ökad 
kunskap kring krav och önskemål, hur olika koncept kan utformas och vilka 
egenskaper en kylväst bör ha Här nedan beskrivs en sammanställning av 
utvärderingen i punktform: 
 

● Målgruppen saknar erfarenhet av att använda en kylväst.  
● Ett fåtal av de kylvästar som finns ute på marknaden riktar sig till 

brandpersonalen. 
● Endast passformen ska ändras på den befintliga kylvästen - inte 

kylfunktionen då den fungerar utmärkt enligt målgruppen. 
● Brandpersonalen vill att det ska gå snabbt att ta på sig kylvästen för att de 

har ett krav på sig att bli klara inom 90 sekunder i samband med ett 
inkommande larm.  

● Kroppsformerna varierar inom målgruppen med olika storlekar och 
därför bör kylvästen ha en flexibel passform som går att justera efter 
behov.  

● Största problemet med den befintliga kylvästen var att den kan orsaka 
obehag för vissa individer beroende på överkroppens längd.  

● Förutom kylfunktionen finns det även andra fördelar med kylvästen. Den 
har ergonomiska stödfunktioner som uppskattas då den minskar 
arbetsbelastningen på rygg och axlar och därmed skapar en bättre 
kroppshållning.  

● Materialval är en viktig aspekt för hållbar utveckling men även för att 
kunna uppfylla funktionalitet, krav och önskemål för målgruppen. 

 
2.6.1 Utvärdering av litteraturstudien 
För att förtydliga resultatet som förekom under litteraturstudien så 
sammanställs nyttig information i ett separat kapitel. Litteraturstudien bidrog till 
en ökad kunskap kring termisk ergonomi och kylvästar för brandpersonalen. Här 
nedan beskrivs utvärderingen av litteraturstudien i punktform. Informationen 
har varit till hjälp under projektets gång för att förstå användarnas problem samt 
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kylvästens funktion och dess roll i sammanhanget: 
 

● Projektet behandlar frågeställningar kring brandpersonalens arbetsmiljö 
och ergonomi. Ett slutgiltigt koncept med goda resultat som uppfyller 
kravspecifikationen kan bidra till att brandpersonalens arbetsprestation 
ökar. 

● Återhämtning i form av kroppskylning är ett sätt att återställa den 
fysiologiska belastningen som uppstår under brandpersonalens 
arbetsuppdrag.  

● En välfungerande kylväst med en god användbar design och kylfunktion 
bidrar till en bättre arbetsprestation och mindre arbetsskador enligt 
forskning. Brandpersonalen kan få nytta av en kylväst bland annat för 
att... 

○ ...deras arbetsuppgifter ofta innebär att utföra arbete under varma 
omständigheter, oavsett vilken typ av arbetsuppgift. 

○ ...deras larmställ, som är ett krav att använda, är en av faktorerna 
som bidrar till värmebelastning på grund av materialets täta och 
isolerande egenskaper. 

○ ...de oftast är utsatta för värmestress under deras arbetsuppdrag 
eftersom värmebalansen inte etableras korrekt. Värmestress är så 
allvarligt att det kan leda till kollaps. Stressrelaterade dödsfall är 
en av de vanligaste dödsorsakerna bland brandpersonal.  

○ ...de kan uppleva sämre reaktionsförmåga under värmestress. 
● Färgen på kylvästen ska ändras för en ultimat användning av 

funktionalitet fastän det saknas tydliga riktlinjer kring färgval inom 
branschen för räddningstjänsten.  

● Det är viktigt att alltid mäta, eller ta hänsyn till, kärntemperaturen och 
inte den perifera temperaturen för att kunna få fram en individs verkliga 
kroppstemperatur. Kärntemperaturen utgår från den centrala överdelen 
av kroppen. Det är därför essentiellt att placeringen av kylvästen befinner 
sig där för att kunna reglera kroppens kärntemperatur vid överhettning. 

2.7 Kravspecifikation 
All information som uppkommit under förstudiens process sammanställdes på 
ett och samma ställe för att lättare kunna hantera och applicera datan till 
projektet. Det kallas för en kravspecifikation, se Tabell 3. Syftet är att få en 
detaljerad förteckning om produkten. Krav och önskemål presenteras på ett 
tydligt sätt så att det blir enklare att identifiera vad det är som förväntas av 
produkten. Varje krav och önskemål ska kunna vara mätbart på ett eller ett annat 
sätt - antingen subjektivt, objektivt eller till och med något där emellan. 
Mätbarheten delas upp i två olika kategorier: idealvärde (önskemål) och 
marginellt värde (krav). Tanken med en kravspecifikation är att den ska 
uppdateras under hela projektets gång (Ulrich & Eppinger, 2014).  
 
 
 
 
 
 

25 



 
 

Tabell 3. Kravspecifikation.  
 

Kravspecifikation 

Nr. K/Ö Kriterier Beskrivning 
Marginalvärde 

(Krav) 
Idealvärde 
(Önskemål) Enhet 

Användning av produkt 

1 K Tid Tiden som det tar för användaren att ta på sig produkten 15 8 Sekunder 

2 Ö Antal moment 
Antal steg som användaren behöver utföra för att ta på sig 
produkten 6 4 Styck 

3 K Justerbar Användaren ska uppleva att produkten är justerbar 3 1 Skala* 

4 K Inte klumpig 
Produkten ska ej kännas klumpig vid användning, det vill säga 
stel och obekväm 2 1 Skala* 

5 K Inte obehaglig 
Produkten ska ej kännas obehaglig vid användning, det vill säga 
orsaka besvär och problem 2 1 Skala* 

6 K Lättanvänd Produkten ska enkelt kunna sättas på/av  2 1 Skala* 

7 Ö Ergonomisk Applicering av nya ergonomiska funktioner Ja - Subjektiv 

8 K Funktionell Produkten ska vara användbar för målgruppen Ja - Subjektiv 

Kundanpassning 

9 Ö Storlek Produkten ska ha flera varierande storlekar S-5XL XS-6XL Storlek 

10 K Målgruppsanpassad 
Produkten ska enbart vara anpassad för den primära 
målgruppen Ja - Subjektiv 

11 K Passform 
Produkten ska ha en bra passform så att användaren känner att 
det sitter bra på kroppen 2 1 Skala* 

12 Ö Vadderade axlar Produkten ska ha mer vaddering på axlarna Ja - Subjektiv 

13 Ö Estetisk tilltalande Produkten ska ha en tilltalande design som passar målgruppen  3 1 Skala* 

Arbetsprocess 

14 K Livslängd för PCM-paket 
Antal gånger ett PCM-paket kan användas innan en ny behöver 
köpas 1000 - Styck 

15 K Livslängd för västen 
Antal gånger västen kan tvättas/rengöras innan en ny behöver 
köpas 150 - Styck 

16 K Förvaring Målgruppen ska kunna ha plats att förvara produkterna Ja - Subjektiv 

17 K Företagsidentitet Produkten ska behålla företagets logga  Ja - Subjektiv 

18 K Rengöring Det ska vara lätt att rengöra i tvättmaskin Ja - Subjektiv 

Tillverkning och material 

19 K Total vikt Produktens totala vikt 2 1,6 Kg 

20 K Återvinningsbart material Produkten ska ha återvinningsbart material 80% 100% Procent 

21 Ö Kylpaket 
Antal kylpaket som produkten innehåller ska minimeras från den 
befintliga 21 15 Styck 

22 Ö Pris Priset på produkten 3 000 2 000 Kr 

23 K Färgval Produkten ska ha en ny funktionell färg Ja - Subjektiv 

24 K Hållbar tillverkningsprocess Tillverkningsprocessen ska ta hänsyn till hållbar utveckling Ja - Subjektiv 

25 K Enkel att demontera Produkten ska vara enkel att demontera  Ja - Subjektiv 

 
*Skala 1-5 där 1 är positivt och 5 är negativt  
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3 Konceptgenerering 

3.1 Brainstorming 
Brainstorming är en metod som används för att komma på ett stort antal idéer. 
Syftet är att utveckla många idéer samt att ge utrymme till deltagarnas 
kreativitet. Brainstorming välkomnar alla idéer och trots nackdelar är det viktigt 
att prata positivt om alla förslag. Det leder till att många idéer kan genereras 
fram och varje idé kan diskuteras igenom och granskas (Wikberg Nilsson, 
Ericson & Törlind, 2015).  
 
Österlin (2003) ger råd om regler som kan appliceras under brainstorming: 

1. Förbjud kritik (inklusive självkritik) och bedömning av varandras idéer 
2. Kvantitet före kvalitet - generera så många idéer som möjligt 
3. Tillåt alla idéer att komma fram - tänk “outside the box” 
4. Kombinera och komplettera varandras idéer 

 
Syftet med metoden var att värma upp den kreativa förmågan i början av 
konceptgenereringsfasen och även använda det som ett sätt att dokumentera alla 
tankar och idéer som framkommit hittills, se Bilaga 4. Brainstormingen bidrog 
till framtagning av flera idéer som klargjorde vilka möjligheter produkten har för 
vidareutveckling. Figur 22 visar ett utdrag av brainstormingen. Resultatet hjälpte 
projektet att utföra nästkommande metoder med ett öppet perspektiv. 

 
 

Figur 22. Utdrag av brainstorming. 
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3.2 Funktionsanalys 
En funktionsanalys går ut på att systematiskt undersöka produktens möjliga 
funktioner och bilda en uppfattning om varför produkten ser ut som den gör, 
varför den existerar och vad huvudsyftet egentligen är. Analysen kräver att 
designern måste tänka igenom om produktens essentiella ändamål. Det leder till 
mer förståelse vid utformning av nya koncept och därmed expanderar nya 
möjligheter (Landqvist, 2001). 

3.2.1 Funktionsträd 
En funktionsanalys kan göras i form av ett träd som kallas för funktionsträd. Ett 
funktionsträd startas uppifrån med att beskriva huvudfunktionen. För att förstå 
hur huvudfunktionen fungerar går det att bryta ner huvudfunktionen till mindre 
fragment i form av delfunktioner. Delfunktionerna i sin tur har stödfunktioner 
som stöttar huvudfunktionen men är inte nödvändigt för hela konceptet. 
Funktionsträdet fungerar som en stege där nerifrån och upp svarar på frågan 
varför och uppifrån ner svarar på frågan hur (Österlin, 2010). 
 
Nyckelorden för produktens huvudsakliga funktioner är klädesplagg, kylfunktion 
och att minska värmebelastning. Därför har projektets funktionsträd, se Figur 23, 
kombinerat ihop dessa nyckelord till “klädesplagg med existerande kylfunktion 
för att minska värmebelastning” som titel för huvudfunktionen. Klädesplagget 
kräver anpassning och användbarhet. Kylfunktionen behöver fungera för att 
värmebelastningen ska kunna minskas. Därefter har relevanta delfunktioner (i 
färgen blå) tagits fram för att enklare få en överblick kring hur huvudfunktionen 
ska fungera. Stödfunktionerna beskriver sedan hur delfunktionerna fungerar 
mer detaljerat.  
 

 
Figur 23. Funktionsträd. 
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3.3 Kollage  
Kollage är en samling av data där syftet är att skapa en viss representation som 
kommunicerar konceptets budskap visuellt. På det sättet blir det enklare att 
förstå kriterierna för den övergripande designen som ger inspiration och 
inriktning för arbetet (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015).  
Designverktyget kan användas för att utveckla fram och förmedla idéer. Den 
visuella datan kan vara i form av bilder men det finns även andra alternativ som 
till exempel en sammansättning av tygmaterial, ord eller små föremål. Datan ska 
kunna kopplas ihop med temat. På det sättet tillåts produktutvecklaren vara 
kreativ samtidigt som insamlingen av data och förmedlandet av tankar 
appliceras på så sätt att en bild av den tänkbara slutprodukten kan målas upp, 
både internt inom projektet men även externt till användarna och marknaden 
(Cassidy, 2011). 
 
3.3.1 Styling board 
Det finns olika sätt att ta fram en moodboard beroende på vilket syfte och arbete 
som ska utföras. I projektet används en styling board, se Figur 24. En styling 
b oard är ett sätt att ta fram och vidareutveckla specifika delar av idéer för en 
slutprodukt. Syftet är att omfatta ett tema och ge rätt inriktning på det som är 
relevant och intressant att ta fram. Därmed kan flera tänkbara aspekter tas in för 
utforskning. Det medför att produktutvecklaren kan fokusera på separata 
delområden för att kunna framkalla ett koncept med gott resultat (Cassidy 
2011). 

 

 

 
Figur 24. Styling board. 
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Stylin g b oarden användes som en inspiration för olika klädesplagg, specifikt för 
överdelen av kroppen och med inbyggda ergonomiska funktioner. Styling 
boarden gav en målsättning på hur slutprodukten kan se ut. De plaggen som 
undersöktes var bland annat ryggskydd, skottsäkerväst och ryggstöd.  

3.4 Morfologisk tabell 
För att kunna ta fram alternativa koncept på ett systematisk sätt användes en 
morfologisk tabell. Tabellen är ett verktyg som radar upp viktiga funktioner hos 
produkten med olika dellösningar till varje funktion. Med hjälp av tabellen kan 
designern sedan kombinera ihop olika dellösningar för varje funktion på ett fritt 
sätt med chans till många varianter av lösningar (Proskopska, årtal). Syftet med 
metoden var att, på ett kreativt sätt, kunna ta fram flera koncept som både är 
intressanta och realistiska. För att kunna använda sig av en morfologisk tabell är 
det viktigt att insamlingen av data och information under förstudien har gjorts 
på bästa sätt för att kunna samla ihop så mycket potentiella lösningar som 
möjligt. Dessutom är det ett krav att analysera och fastställa huvudfunktionerna 
hos produkten innan användning av tabellen. Annars kan det leda till att fel 
koncept, som inte uppfyller kravspecifikationen, genereras fram (Huang & Mak, 
1999). 
 
Tanken bakom varje konceptkombination var att alltid försöka kombinera olika 
dellösningar till varje delfunktion för att kunna få fram så olika koncept som 
möjligt. Resultatet av den morfologiska tabellen gav projektet fem olika koncept 
att arbeta vidare på, se Tabell 4.  
 

Tabell 4. Morfologisk tabell. 

 
      A        B         C        D              E 
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I projektets morfologiska tabell används en kolumn i grön färg som 
representerar den befintliga produkten. Det förenklar processen med att jämföra 
de olika lösningarna mot den existerande produkten.  
 
Projektets morfologiska tabell bidrog till fem olika kombinationer. 
Framtagningen av skisser för varje kombination utfördes i samband med 
resultatet, se Bilaga 5. Utifrån dessa skisser sammanställdes designen på alla 
koncept i Illustrator för en bättre visualisering, se Figur 25, 26, 27, 28 och 29. 
Resultatet gav projektet fem olika koncept att arbeta vidare med. Trots 
skillnaderna mellan de olika koncepten fanns det ändå likheter mellan alla: 

● Kortare passform än referenskonceptet. 
● Mer vaddering på axlarna för att motverka tung belastning. 
● Tillägg av ergonomiska funktioner. 
● Innehåller 10-20 kylpaket. 

 
Koncept A 
 
Designen är inspirerad av en skottsäkerväst där 
påtagningen sker via huvudöppningen, se Figur 
25. En skottsäkerväst ger oftast en känsla av 
säkerhet och medför därför högre 
självförtroende för användaren. På sidorna av 
kylvästen finns det elastiskt resårband som är till 
för att det ska bli en bättre passform i syfte för 
flexibilitet. Likt en skottsäkerväst, finns det två 
kardborreband på framsidan som 
fästningsteknik.  
 

 
  
                    Figur 25. Koncept A. 

 

 
Koncept B 
 
Koncept B är en väst. Den innehåller 
klickspännen med band som är ett sätt att kunna 
justera storleken vid bysten, se Figur 26. 
Bystmåttet var det som varierar mest mellan 
användarna, beroende på bland annat  kön eller 
kroppsuppbyggnaden. Den har ett inbyggt 
ryggskydd i elastiskt material vid den nedre 
delen för att kunna ge bättre hållning och stöd. 

 
 

                    Figur 26. Koncept B. 
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Koncept C 
 
Konceptet är en väst med ett inbyggt ryggstöd, se 
Figur 27. Ryggstödet hjälper till vid 
ryggbelastning och får användaren att tänka på 
sin hållning. Det motverkar arbetsskador. Den 
har en dragkedja som fästningsteknik. På sidorna 
av kylvästen finns det inbyggda resårband som 
ger en figurnära passform.  

 
 

                    Figur 27. Koncept C. 

 

Koncept D 
 
Koncept D har inte nya tillägg. Den enda 
skillnaden mellan koncept D och 
referenskonceptet är att den är kortare i midjan, 
se Figur 28. Anledningen till att den “simpla” 
koncept valdes fram var för att det var så 
användarna föreställde sig vidareutvecklingen. 
Syftet är att kunna jämföra det ideala konceptet 
med de mer nytänkande koncepten från den 
morfologiska tabellen. 

 
 

                    Figur 28. Koncept D. 

  

 
Koncept E 
 
Designen är en inspiration från ett 
poncho-liknande plagg utan urringning, se Figur 
29. Påtagningen sker via huvudöppningen som 
gör att det går snabbare att sätta på sig den. För 
att motverka en udda och stel passform används 
justeringsspännen i kombination med snörstopp 
som fästningsteknik. På det sättet går det att 
justera midjemåttet. 

              
 

                  Figur 29. Koncept E. 
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4 Konceptval 
Konceptval är ett sätt att jämföra olika koncepts styrkor och svagheter, samt 
sålla bort dem och välja olika koncept att fortsätta med. Genom att sätta olika 
koncept mot varandra och jämföra dem blir det lättare att välja vilka koncept 
som skall kombineras, sållas bort eller ha med i vidareutvecklingen (Ulrich & 
Eppinger 2014). Under arbetet användes en konceptsållningsmatris för att 
poängsätta olika koncept och därmed sålla bort några. Sedan kombinerades två 
koncept som blev det slutliga konceptet.  

4.1 Konceptsållning 
Koncepten sållades tillsammans med företaget TST. Först presenterades alla 
koncept, i form av skisser gjorda i Illustrator till företaget. Därefter valdes sju 
olika urvalskriterier, se Tabell 5, genom information från förstudien samt en 
diskussion med företagshandledare. Det viktigaste urvalskriteriet ansågs vara 
passformen för att det är ett avgörande kriterium kring användbarheten för 
kylvästen. Idealet är att kylvästen ska kunnas bäras av vem som helst, men i 
första hand av den primära målgruppen och sedan av de sekundära 
målgrupperna. Varje koncept jämfördes med referenskonceptet, som är den 
befintliga kylvästen.  Olika symboler användes för att rangordna koncepten (0), 
(-), (+). Symbolerna står för ifall ett koncept är bättre än (+), sämre än (-) eller 
lika med (0) referenskonceptet. 

Metoden resulterade i ett vinnande koncept som fick mest poäng vilket var 
koncept B.  Koncept C och koncept D hade samma poäng vid slutbetyget. 
Anledningen till varför koncept C valdes för vidareutveckling i form av 
kombination var för att det fanns potential till små förändringar som kunde leda 
till högre poäng. Koncept D har kardborre som fästningsteknik. Kardborre är inte 
den ultimata lösningen eftersom fästningsförmågan blir sämre efter varje tvätt. 
Dessutom om användaren råkar placera kardborren på tyget av kylvästen så 
uppstår det slitage på tyget. Koncept C däremot har ett inbyggt ryggstöd som 
ansågs vara positiv eftersom det är en ergonomisk funktion som bidrar till bättre 
hållning och motverkar arbetsbelastningar. Nackdelen med konceptet är 
kardborre som fästningsteknik. Byts kardborren ut till en annan fästningsteknik, 
som till exempel från koncept B, kan det utvecklas vidare. 
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Tabell 5. Konceptsållningsmatris.  
 

Urvalskriterier Referenskoncept Koncept A Koncept B Koncept C Koncept D Koncept E 

Passform - + + + 0 + 

Påtagning - - + - 0 - 

Komfort - 0 + + + - 

Förvaring 0 0 0 0 0 0 

Rengöring 0 - + 0 0 0 

Identitet 0 0 0 0 0 0 

Hållbarhet 0 0 0 0 0 0 

Antal + 0 1 4 2 1 1 

Antal 0 0 0 3 4 6 2 

Antal - 0 2 0 1 0 2 

Slutbetyg −3 −1 4 1 1 −1 

Resultat Nej Nej Ja Kombinera Nej Nej 

 

4.2      Konceptkombination 
För att komma fram till ett slutgiltigt koncept utfördes en kombination av 
koncept B och koncept C. Efter diskussion med företagshandledaren från TST 
kom ett resultat fram. Det som var mest intressant från koncept B var 
klickspännen som fästningsteknik och från koncept C var det ryggstödet. Det 
finns olika varianter av klickspännen och ett intressant företag från Tyskland 
som heter Fidlock har magnetiska klickspännen. Användning av dessa speciella 
klickspännen skulle underlätta påtagningsprocessen för användaren. En skiss på 
hur det slutgiltiga konceptet kunde se ut togs fram genom att använda en 
ritplatta hos företaget, se Figur 30. Konceptet ställdes både mot 
kravspecifikationen för att se om den uppfyller krav och önskemål såsom 
ergonomisk, lättanvänd och funktionell samt även de urvalskriterierna från 
konceptsållningsmatrisen såsom passform. 
 

 
Figur 30. Slutskiss på konceptkombination. 
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4.3 Mockup 
Mockup går ut på att bygga upp designidéer på ett grovt sätt utan att förfina 
konceptet genom att använda till exempel kartong. Tanken med en mockup är att 
kunna experimentera och utforska fram olika designidéer utan att behöva ta 
hänsyn till kostnader. Syftet med att bygga upp en mockup är att det blir enklare 
att föreställa den tänkbara produkten så att det går att analysera kring 
funktionerna och användbarheten. På så sätt ökar förståelsen för designen. 
Därmed går det att utveckla vidare detaljer för prototypen (The Interaction 
Design Foundation, 2020).  
 
Den grova slutskissen på konceptkombinationen var inte detaljerad och 
förklarade inte hur den nya ergonomiska funktionen skulle appliceras i 
verkligheten. Därmed fastställdes inte hur eller på vilket sätt ryggstödet skulle 
vara inbyggd i kylvästen.  
 
För att ta reda på hur, gjordes en mockup med hjälp av ett papper. Slutskissen 
ritades upp i skala 1:1. Fördelarna med att använda papper som material är att 
det är enkelt att ändra på designen vid behov genom att klippa, klistra och rita. 
Här klipptes mockupen till en kortare längd i jämförelse med den existerande 
kylvästen och resårband applicerades för att representera hur ryggstödet skulle 
vara. Resultatet blev en enkel mockup som gav visuell feedback, se Figur 31.  
 

 
Figur 31. Mockup. 

 
Designen på ryggstödet blev inte som förväntat. Appliceringen var krånglig och 
inte smidig. Därför behövdes designen för ryggstödet förändras men på vilket 
sätt var oklart. För att få inspiration om hur alternativa ryggstöd såg ut återgick 
gruppen till styling boarden i kapitel 3.3.1, se Figur 24. Syftet var att få 
inspiration om hur olika ryggstöd såg ut för att kunna applicera en liknande till 
slutkonceptet. 
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4.4      Slutgiltigt koncept 
Konceptkombinationen resulterade till ett slutgiltigt koncept. Resultatet är en 
alternativ lösning på en vidareutveckling av den befintliga kylvästen, se Figur 32 
och Figur 33.  
 

 
Figur 32. Slutgitigt koncept: framsidan. 

 
 

  
Figur 33. Slutgitigt koncept: baksidan. 
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Syftet med konceptet var att eliminera de problem som uppstod under den 
kvalitativa studien såsom obehaglig känsla och storlekanpassningen men även 
applicera nya ergonomiska funktioner. Konceptet innehåller funktionella 
magnetiska klickspännen som fästningsteknik och har ett ryggstöd som hjälper 
till vid ryggbelastning. Ryggstödet fungerar som ett bälte i kylvästen där 
användaren själv kan välja ifall det behövs en sådan funktion eller inte. Tanken 
är att ryggstödet ska ha inbyggda magnetplattor för av- och påtagning. Konceptet 
är kortare för att motverka obehaglig känsla av de hårda kylpaketen. Applicering 
av mer vaddering på axlarna motverkar belastningar på axlarna.  
 
Det slutgiltiga konceptet har utformats för att enkelt kunna demonteras. Vid 
återvinning ska först PCM-paketen tas ut från kylvästen och slängas efter 
hänvisning från företaget TechTemp. Ryggstödet tas enkelt ut från kylvästen 
eftersom den fungerar som ett bälte. Magnetplattorna inuti bältet ska kunnas 
demonteras från ryggstödet och ska slängas efter hänvisning för magnetavfall. 
Slutligen kan bältet och kylvästen sedan återvinnas som plast. 
 
Eftersom färg och funktionalitet hänger ihop har även ett par nya färgval tagits 
fram. Den befintliga kylvästen har en stark blå färg. Trots att den uppfyller kravet 
för synlighet så är det svårt att upptäcka när kylvästen blir smutsig. Färgvalet 
måste även sticka ut och skilja sig från färgerna från larmstället. Eftersom det 
inte finns tydliga riktlinjer om färgval inom räddningstjänsten så kan vilken färg 
som helst väljas fram. Projektet tar därför fram färgrekommendationer, se Figur 
34, som utgår ifrån funktionalitet. 

 

 
Figur 34. Färgkarta. 

 
4.4.1      Färgblindhet 
Vissa personer lider av färgblindhet som medför att det blir svårare att urskilja 
färger. Det finns olika varianter av färgblindhet (1177, 2020). Monokromatism är 
en typ av färgblindhet där personer inte kan uppfatta färger alls och ser världen i 
en gråskala. Det är väldigt sällsynt och påverkar män och kvinnor lika mycket 
(Kaufman-Scarborough, 2000). Den vanligaste varianten av färgblindhet är 
förvirring kring röd-gröna eller gul-blåa färger. Det betyder att de flesta personer 
som är färgblinda kan se färger men de ser det inte på samma sätt som vanligt 
(1177, 2020).  
 
Som en påföljd kommer personerna att uppfatta färgerna annorlunda än vad det 
traditionellt förväntas. Det finns statistik och undersökningar som summerar att 
1 av 12 män och 1 av 165 kvinnor är färgblinda. Färgblinda personer kan alltså 
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förekomma inom den primära målgruppen och sekundära målgruppen. Därför är 
det viktigt att ta hänsyn till färgblinda personer vid applicering av färgval under 
en produktutvecklingsprocess för att förstå vilken uppfattning de får av 
färgvalet.  
För att kunna motverka förvirring från färgblinda människor finns det olika sätt:  

1. Undvika starka färgkombinationer: som till exempel grön/röd, 
grön/brun, blå/lila, grön/blå, ljusgrön/gul, blå-grå, grön/grå, grön/svart 

2. Använd svarta och vita färger: att använda svarta och vita (eller väldigt 
ljusa) färger istället för flera olika starka färger är ett säkert sätt att 
undvika problem. 

3. Använd hög kontrast: många färgblinda personer kan uppfatta 
kontraster väldigt bra det vill säga skillnader i färgton, mättnad och 
ljusstyrka. De kan även lättare skilja mellan ljusa färger 
(Kaufman-Scarborough, 2000). 
 

Färgrekommendationerna till det slutgiltiga konceptet, se Figur 34, är anpassad 
för personer med färgblindhet eftersom det är färger i ljusa kontraster. 
Konceptet kommer inte att använda sig av förvirrande starka färgkombinationer. 
Detaljerna på konceptet, det vill säga fästningen och ryggstödet, kommer att vara 
svarta vilket gör att funktionerna sticker ut för både färgblinda och 
icke-färgblinda personer. Det viktigaste är att produkten syns och inte uppfattas 
förvirrande. 

4.5 Materialval 
Materialval med kopplingar till hållbar utveckling har nuförtiden blivit en 
alltmer vanlig aspekt att ta hänsyn till vid konstruktion av till exempel 
produkter. Materialvalet för en produkt påverkar miljön på ett sätt som kan 
utrota havsdjur och utgöra ett hot mot människan bland annat på grund av 
farligt materialavfall (Ashby  & Johnson, 2003). För att ta fram materialdata 
användes CES Edupack, se Tabell 6.  

Tabell 6. Materialdata. 
 

Egenskaper Polypropylen (PP) Polyamides, Nylon (PA) 

Pris (SEK/kg) 12,2 - 12,6 29,7 - 43,8 

Värmeledande eller isolerande? Bra isolerare Bra isolerare 

Förkroppsligad energiproduktion 
(MJ/kg) 65,9 - 72,6 129 - 158 

CO2 avtryck, produktion (kg) 2,77 - 3,06 6,09 - 8 

Återvinningsbar Ja Ja 

 
Med hänsyn till mål och delmål från kapitel 1.6.1 och av det som var av intresse, 
det vill säga termiska egenskaper, så granskades PP och PA mot varandra för att 
ta fram det bästa alternativa materialvalet. Det finns både för- och nackdelar med 
båda. 
 
PP är mycket billigare än PA. Men egentligen är priset inte en stor avgörande 
faktor i projektet eftersom om produkten blir användbar för målgruppen och 

38 



 
 

hjälper till brandpersonalen under deras arbetsuppdrag, genom att minska på 
både värme- och arbetsbelastning, så är det en värd investering för dem att köpa 
produkten även om den är lite dyr. Både PP och PA har bra isolerande effekter 
när det kommer till värme. Förkroppsligad energiproduktion, det vill säga den 
energi som krävs för att framställa råvaran, är mycket lägre för PP. Även CO2 
avtrycket är lägre för PP. Båda materialen är återvinningsbara (CES Edupack, 
2020).  
 
Utifrån dessa två material som används vid tillverkning av kylvästar hos 
företaget TST så är PP ett mycket bättre alternativ utifrån ett miljömässigt 
perspektiv. En bonus är att materialet även är billigare att tillverka. 
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5 Prototypframtagning 

5.1 Utformning av prototypen 
En prototyp är en uppbyggd modell som representerar hur det verkliga eller 
slutgiltiga konceptet på designen kan se ut i verkligheten. Modellen 
kommunicerar alltså fram designkonceptet och vilka egenskaper den har. Oftast 
görs prototyper i verklighetsstorlek för att det ska vara praktiskt att kunna 
visualisera och testa den. En prototyp skall vara så lik det slutliga konceptet som 
möjligt, detta underlättar förståelsen av hur konceptet fungerar. En prototyp ger 
chans för användarna att testa och ge feedback (Gedenryd, 1998). 
 
Projektet tog fram en prototyp genom att modifiera den existerande produkten 
istället för att bygga upp en helt ny, för att spara både tid och pengar. Syftet med 
projektets prototyp var att kommunicera det slutgiltiga konceptets funktioner. 
Därför byggdes prototypen upp som en grov redogörelse. På så sätt blir 
detaljerna inte så viktiga och då hamnar fokuset istället på passformen och 
användningen. Det blir enklare att föreställa prototypen som ett slutgiltigt 
koncept som är redo att vidareutvecklas för framtida arbete. 

5.2.1 Passform 
Det första steget var att göra kylvästen kortare. För att utföra det veks den nedre 
delen av kylvästen upp cirka 10 cm och sedan syddes den delen fast mot insidan 
av kylvästen med röda trådar. De röda trådarna är till för synlighetens skull och 
visar vart förändringarna har skett. Det medförde att fyra kylpaket avlägsnades. 
Kardborren monterades bort genom att sprätta upp sömmarna. Det slutgiltiga 
konceptet ska även ha mer vaddering på axlarna. För att representera detta 
syddes två svarta tygremsor fast där vadderingen egentligen ska vara, se Figur 
35.  
 

 
Figur 35. Prototyp med kortare passform, utan kardborre och tyg på axlarna. 
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5.1.2 Ryggstöd 
Enligt det slutgiltiga konceptet ska en ny ergonomisk funktion, i form av ett 
ryggstöd, appliceras. Tanken var att ryggstödet skulle ha inbyggda magneter (i 
form av magnetplattor) för att kunna fästa ihop bandet som ett bälte. För att 
spara på tid och material användes den avlägsnade kardborren som en 
representation för magneterna. Ryggstödet ska vara av samma material som 
kylvästen, och syftet är att ge stadga till ryggen men i projektet användes ett 
vanligt resårband. Resårbanden syddes ihop till önskad storlek, se Figur 36.  
 

 
Figur 36. Prototyp på ryggstöd. 

 
5.1.3 Färgval 
Eftersom det inte finns några riktlinjer inom räddningstjänsten kring färgval så 
kunde vilken färg som helst väljas fram. Utifrån färgkartan på vilka färger som 
projektet rekommenderar utifrån funktionalitet så valdes färgen ljusgrön.  
 
Det finns flera anledningar till varför just den färgen valdes:  

● Grön anses vara en könsneutral färg enligt sociala sammanhang. Det 
medför till en mer opartisk uppfattning kring produkten.  

● Färgen kommer inte att blandas ihop med andra klädesplagg som 
brandpersonalen har vid sin utrustning. Vid observation gick det att se att 
förekommande färger var svart och gul. 

● Enligt företaget TST var de öppna för alla alternativa färger. Företagets 
logga som är med i alla deras produkter har färgerna svart, vit och röd 
men det påverkar inte produktens färgval. 

● Tanken är att färgen ska vara i ljus kontrast, utan några andra starka 
färgkombinationer, för att ta hänsyn till personer som är färgblinda. 

 
För att få fram den eftersträvade ljusgröna färgen på prototypen blandades olika 
nyanser ihop, se Figur 37. Dock blev färgen på kylvästen inte lika ljus som 
förväntat men eftersom det viktigaste med prototypen var att kommunicera 
fram konceptet så var det inte problematiskt.  
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Figur 37. Olika ljusgröna nyanser. 

 
5.1.4 Klickspänne 
Det sista steget var att applicera magnetiska klickspännen, se Figur 38. Med hjälp 
av en kontaktperson från ett företag som heter Rudholm och Haak AB i Borås, 
som är återförsäljare för bland annat Fidlock, kunde klickspännen levereras 
snabbt. 
 
Klickspännen är smidiga att hantera. Pilar på produkten indikerar hur och vart 
det ska dras för att öppna och stänga spännet. Med hjälp av magneterna krävs 
det bara att föra delarna närmare varandra f ör en automatisk stängning. Den är 
tillverkad i glasfiberarmerad nypol som är ett robust material. Den finns i flera 
olika färger och det gå att applicera företagets logga om så önskas (Fidlock 
2020). Fidlock har flera olika varianter av magnetiska fästen och den varianten 
som valdes ut för prototypen heter “Slider 40”. Anledning var för att den var 
mest idealisk med det slutgiltiga konceptet.  

 
Figur 38. Magnetiska klickspännen från Fidlock. 
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6 Resultat 

6.1 Slutgiltig prototyp 
Resultatet i form av den slutgiltiga prototypen blev en verklighetsbaserad modell 
av konceptet för att visuellt kunna se vilka ändringar som kan göras för framtida 
arbete, se Figur 39 och Figur 40.  
 

 
Figur 39. Prototyp 

 

 
Figur 40. Prototyp.  
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Målet med prototypen var att ta hänsyn till funktionerna och hur det har 
applicerats för att kunna förverkliga konceptet. Därför ger prototypen ett intryck 
om att den inte är helt komplett med hjälp av grova justeringar som visar vart 
och hur förändringarna har gjorts.  
 
Med hjälp av den slutgiltiga prototypen går det att presentera tankar och idéer 
visuellt men samtidigt få en uppfattning om för- och nackdelar. Prototypen kan 
användas på flera olika sätt. Den är till för att kunna visas upp för både kunder 
och användare så att de kan testa prototypen och ge återkoppling om eventuella 
förändringar. Prototypen kan även visas upp som presentationsmaterial till 
företaget. Prototypen kan även vara till nytta internt för att kunna kommunicera 
och diskutera kring vidareutveckling. 

6.2 Koncepttestning  
Koncepttestning ger en direkt respons på det slutliga konceptet av kunderna, 
samtidigt går det att undersöka om kundbehoven uppfyllts och utrymme för 
ytterligare feedback ges (Ulrich & Eppinger 2014). Syftet med utförandet av 
koncepttestningen var att se vad målgruppen tycker om utvecklingen av 
produkten, och hur deras krav och önskemål applicerats. 
 
Användarna fick testa prototypen och ge feedback på förbättringarna samt tips 
till vidareutvecklingen. Koncepttestningen började med att varje deltagare fick 
testa prototypen och besvara några frågor som ställdes. Svaren på de ställda 
frågorna skulle vara till hjälp att följa upp kravspecifikationen och kolla ifall 
målen har uppnåtts. Den generella feedbacken som gavs var positiv, produkten 
ansågs ha blivit bättre, inte klumpig alls och orsakade inte obehag.  

6.3 Livscykelanalys 
För att kunna designa produkter med låg miljöpåverkan finns det en 
designmetod som systematiskt går igenom produktens livscykeln från utvinning 
av resurser till slutet av livslängden. Metoden kallas för livscykelanalys som 
förkortas LCA (Ljungberg, 2005). D4S, se kapitel 1.6, går ut på att beakta hela 
livscykeln hos en produkt utifrån ett hållbarhetsperspektiv (Environment 
programme, 2017). LCA handlar om att analysera produktens olika stadier i 
livscykeln. En produkts livscykel börjar med utvinning, bearbetning och leverans 
av råvaror och material som behövs för produkten. Sedan bearbetas materialet i 
produktion till en färdig produkt som distribueras till återförsäljare eller företag. 
Användaren köper sedan produkten och eventuellt återanvänder den. Tills sist, 
när produkten har nått slutet av livscykeln och inte kan användas mer, slängs det 
som avfall. Under hela livscykelns process finns en mängd faktorer som påverkar 
miljön, till exempel kemiskt avfall och utsläpp samt sociala aspekter som till 
exempel ohållbar konsumtion och produktionsprocesser som använder giftiga 
kemikalier som är farlig för arbetarna (Ljungberg, 2005).  
 
För att analysera produktens livscykel användes programmet CES EduPack. CES 
EduPack är ett program som ger mer fördjupad data och förståelse om material, 
om bearbetningsprocessen och hur det påverkar produkten utifrån ett hållbart 
perspektiv (Granta design 2020). Även om materialvalet blev polypropylen (PP) 
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så togs även polyamides (PA) med i analysen för att kunna jämföra och se vilka 
värden respektive material får. Syftet med analysen var att få en uppfattning om 
hur tillverkningsprocessen påverkas av varje material. På det sättet går det att få 
fram information om energi- och koldioxidåtgången, se Figur 41 och Figur 42, för 
varje material. 

 
Figur 41. Energiåtgång. 

 

 
Figur 42. Koldioxidåtgång. 

 
I analysen användes 1 kg av varje material. Tillverkningen för tråden sker via 
strängpressning. Sedan arbetas tyget ihop med hjälp av vävning och symaskin. 
Tillverkningen sker hos företaget TST i Borås och för att transportera 
produkterna till Räddningstjänsten i Östra Skaraborg är sträckan cirka 120 
kilometer. Tanken är att produkterna ska transporteras i en skåpbil. Det är 
användarens ansvar att återanvända den korrekt enligt materialets instruktioner 
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och även att demontera den och källsortera efter hänvisningar. För att 
demontera produkten sorteras alla externa material var för sig enligt 
hänvisningar och klädesplagget går sedan att återvinnas som plast. Resultatet 
visar att PA har högre energi- och koldioxidåtgång som förväntat (enligt kapitel 
4.4 Materialval). 

6.4 Uppföljning av kravspecifikation  
Mot projektets slut gjordes en uppföljning av kravspecifikationen för att se om 
det slutgiltiga konceptet uppfyller krav och önskemål som har tagits fram under 
arbetets gång. Med hjälp av uppföljning går det sedan att utvärdera för att 
upptäcka för- och nackdelar  med produkten. Raderna markerades antingen 
gröna eller gula. De rader som är grönmarkerade har uppfyllt antingen marginal- 
eller idealvärdet och de rader som är gulmarkerade behöver undersökas vidare 
på grund av att tillräckligt med information inte har sammanställts.  
 
23 av 25 krav uppfylls men två av kraven är gulmarkerade, se Tabell 7. Nummer 
9 “Storlek” är gulmarkerad för att det krävs en mer fördjupande antropometrisk 
undersökning för att kunna fastställa nya mått för varje storlek. Nummer 23 
“Pris” är gulmarkerad för att det inte går att bekräfta priset på det slutgiltiga 
konceptet. Det krävs en noggrann och realistisk  produktionsplan för att kunna 
fastställa priset. 
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Tabell 7. Uppföljning av kravspecifikation.  
 

Kravspecifikation 

Nr. K/Ö Kriterier Beskrivning 
Marginalvärde 

(Krav) 
Idealvärde 
(Önskemål) Enhet 

Användning av produkt 

1 K Tid Tiden som det tar för användaren att ta på sig produkten 15 8 Sekunder 

2 Ö Antal moment 
Antal steg som användaren behöver utföra för att ta på sig 
produkten 6 4 Styck 

3 K Justerbar Användaren ska uppleva att produkten är justerbar 3 1 Skala* 

4 K Inte klumpig 
Produkten ska ej kännas klumpig vid användning, det vill säga 
stel och obekväm 2 1 Skala* 

5 K Inte obehaglig 
Produkten ska ej kännas obehaglig vid användning, det vill säga 
orsaka besvär och problem 2 1 Skala* 

6 K Lättanvänd Produkten ska enkelt kunna sättas på/av  2 1 Skala* 

7 Ö Ergonomisk Applicering av nya ergonomiska funktioner Ja - Subjektiv 

8 K Funktionell Produkten ska vara användbar för målgruppen Ja - Subjektiv 

Kundanpassning 

9 Ö Storlek Produkten ska ha flera varierande storlekar S-5XL XS-6XL Storlek 

10 K Målgruppsanpassad 
Produkten ska enbart vara anpassad för den primära 
målgruppen Ja - Subjektiv 

11 K Passform 
Produkten ska ha en bra passform så att användaren känner att 
det sitter bra på kroppen 2 1 Skala* 

12 Ö Vadderade axlar Produkten ska ha mer vaddering på axlarna Ja - Subjektiv 

13 Ö Estetisk tilltalande Produkten ska ha en tilltalande design som passar målgruppen  3 1 Skala* 

Arbetsprocess 

14 K Livslängd för PCM-paket 
Antal gånger ett PCM-paket kan användas innan en ny behöver 
köpas 1000 - Styck 

15 K Livslängd för västen 
Antal gånger västen kan tvättas/rengöras innan en ny behöver 
köpas 150 - Styck 

16 K Förvaring Målgruppen ska kunna ha plats att förvara produkterna Ja - Subjektiv 

17 K Företagsidentitet Produkten ska behålla företagets logga  Ja - Subjektiv 

18 K Rengöring Det ska vara lätt att rengöra i tvättmaskin Ja - Subjektiv 

Tillverkning och material 

19 K Total vikt Produktens totala vikt 2 1,6 Kg 

20 K Återvinningsbart material Produkten ska ha återvinningsbart material 80% - Procent 

21 Ö Kylpaket 
Antal kylpaket som produkten innehåller ska minimeras från den 
befintliga 21 15 Styck 

22 Ö Pris Priset på produkten 3 000 2 000 Kr 

23 K Färgval Produkten ska ha en ny funktionell färg Ja - 
Subjektiv 

 

24 K Hållbar tillverkningsprocess Tillverkningsprocessen ska ta hänsyn till hållbar utveckling Ja - Subjektiv 

25 K Enkel att demontera Produkten ska vara enkel att demontera Ja - Subjektiv 

 
*Skala 1-5 där 1 är positivt och 5 är negativt  
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7 Diskussion  

7.1 Uppdragsbeskrivning 
Vid projektets start fanns det oklarheter kring uppdragsbeskrivningen. Det 
berodde bland annat på att tillräckligt med information inte samlades in i god tid 
på grund av att uppstarten av kursen blev senarelagd än planerat. Nu i efterhand 
hade detta kunnat motverkas genom träffa och intervjua klasskamrater, som 
redan har tagit examen, i syfte om att få rådgivning i form av tips och möjligheter 
inför ett examensarbete inom integrerad produktutveckling. Lärdomen var att 
inte förlita sig på andra trots att vissa har sina skyldigheter. 

7.2 Planering och samarbetet 
Efter uppstarten av kursen utfördes en planering i form av ett Gantt-schema för 
att få en översikt på vilka aktiviteter som behöver utföras inom projektets ram 
med hänsyn till tid, se Figur 43. Med avseende till tidigare erfarenheter inom 
skolprojekt inkluderade planeringen aspekter kring förseningar och problem 
som kan uppstå, speciellt vid start av olika faser inom designprocessen därmed 
hade vi tillräckligt med marginal.  
 

 
Figur 43. Gantt-schema. 

 
Dock uppstod oförväntat mycket ändringar under projektets gång som 
resulterade i att planeringen behövdes göras om helt, flera gånger. Tidigare 
erfarenheter fanns kring problem som kunde uppstå under en designprocess 
men inte om problem som kunde uppstå vid samarbeten mellan olika 
medverkande intressenter som i vårt fall var tre stycken: Räddningstjänsten i 
Östra Skaraborg, TST och Högskolan i Skövde. 
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Det största problemet var väntan på feedback som innan planeringen antogs ta 
upp till en vecka men resulterade i att det ibland kunde ta upp till flera veckor 
eller inget alls. Självklart var dessa fördröjningar inte någons fel eftersom det blir 
så vid samarbeten mellan olika intressenter på grund av parallella arbeten, 
ledigheter eller sjukdom. Nu i efterhand kunde detta definitivt motverkats 
genom att projektet från början fastställde gränser på hur lång väntetiden kunde 
ta innan projektet behövde gå vidare på ett annat sätt. En Plan B hjälpte 
projektet mycket men i vissa fall gick det inte att gå vidare med en annan metod 
på grund av att projektet ibland kunde vara beroende av en återkoppling som till 
exempel vid beställning av material, vid möten eller vid avgörande rådgivning. I 
dessa fall skulle en Plan B eller eventuellt Plan C behövas ha i åtankarna.  
 
Lärdomen som användes under projektets gång var att alltid se till att arbetet 
fortsatte, för att eliminera väntetiden. För att inkludera detta i planeringen 
infördes en ny metod för planeringen där projektet arbetade mot datumsatta 
milestones med en uppdaterad vecko- och dagsplanering som var mer flexibel 
och anpassningsbar mot förändringar. Denna metod användes några månader 
mot slutet av projektet och resulterade i ett rullande schema som gav önskad 
resultat. 

7.3 Styrkor och svagheter med projektet 
Rapportens litteraturstudie inkluderar olika akademiska och vetenskapliga 
referenser på grund av att det fanns oförväntat mycket undersökningar, 
forskningar och analyser kring ämnet på nätet. Eftersom  arbetet begränsades till 
räddningstjänsten så antogs det att det skulle finnas svårigheter kring 
tillgänglighet för olika typer av litteraturer. Därför var det en positiv fördel att 
relevanta källor existerande och det användes flitigt i hela rapporten. Målet var 
att kommunicera trovärdighet för läsaren men även att få fram stabil 
information som gav projektet fler förutsättningar till ett lyckat resultat. På 
grund av detta fick gruppen mer förståelse kring syftet och värdet av en 
välutformad litteraturstudie. Det blir svårare att utföra ett projekt utan tidigare 
undersökningar, forskningar och analyser men fördelen med det är att det går att 
vara med och väcka upp ett intresse inom ett oberört område som kan leda till 
uppstart av ett forskningsämne eller framtida arbete. 
 
Marknadsundersökningen var svårare att utföra. Ett önskvärd scenario hade 
varit att utföra en marknadsundersökning på kylvästar som var anpassade för 
både män och kvinnor, hade ergonomiska stödfunktioner och var inriktade till 
målgruppen brandpersonal. Problemet var att sådana kylvästar inte fanns ute på 
marknaden. De produkter som var mest lik var de som presenterades i kapitel 
2.3. Med hänsyn till det påvisar det att en kylväst med mål och syfte som 
projektet har inte existerar och därmed är konceptet unikt och är värd att gå 
vidare med för att kunna lansera en ny produkt ute på marknaden. 
 
Styling boarden, se Figur 24, var nödvändig att utföra för att komplettera 
marknadsundersökningen. Eftersom det inte fanns produkter med ett koncept 
som projektet strävade efter ute på marknaden så hjälpte styling boarden till 
med inspiration. Styling boarden i kombination med resultatet av 
marknadsundersökningen blev därför en viktig inspirationskälla för projektet. 
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Inför användarstudien planerades en observation, en fokusgrupp och intervjuer. 
Under projektets gång förändrades tillvägagångssättet och det slutade med att 
användarstudien omfattade en enkätundersökning och en observation. 
Anledningen till ändringarna berodde bland annat på missförstånd i 
kommunikationen mellan intressenterna vilket medförde till förseningar.  
 
För att effektivt kunna ta igen den förlorade tiden användes därför ett annat 
tillvägagångssätt. Nackdelen med den hastiga om-planeringen ledde till att 
enkätundersökningen byggdes upp på en väldigt kort tid vilket medförde till att 
några brister uppstod, vilket kunde ha åtgärdats ifall mer tid hade funnits. Dock 
var det inte något avsevärt eftersom responsen och tolkningen av resultatet 
bidrog till en god datainsamling som gav projektet förutsättningar att bygga upp 
en relevant kvalitativ studie i form av en observation. Fastän 
enkätundersökningen behövde mer tid för en bättre utformning var lärdomen 
här att göra sitt bästa, trots omständigheterna, och inte att ge upp på eller utföra 
ett arbete slarvigt grund av tidsbrist.  
 
Observationen gick bättre. Dock var det bara fyra deltagare som kunde 
medverka. Det som var positivt var att vi kunde inkludera mångfalden genom att 
50% var kvinnor och 50% var män men kvantiteten var inte lika idealistisk. 
Trots det var tillvägagångssättet välplanerad på grund av att det fanns tillräckligt 
med tid för förberedelse. Det medförde till ett gott resultat som gav projektet en 
inblick kring problemet. Lärdomen var att ju mer tid det fanns för förberedelse, 
desto bättre skulle utförandet bli. Dock hade resultatet av observationen varit 
gynnsammare ifall fler observationstillfällen bokades in med fler deltagare.  
 
Enligt tidigare erfarenheter kan brainstorming vara både bra och dålig. 
Fördelarna benämns i kapitel 3.1 men nackdelarna är att metoden inte är helt 
systematisk och tillåter deltagarna att vara ganska fria. I projektet uppstod 
nackdelar tidigt i utförandet eftersom en icke-systematisk metod kan förse med 
olika uppfattningar om tillvägagångssätt. Eftersom inget är helt “fel” inom 
brainstorming kan det då bli svårt att sätta ramar och avgränsningar. Det löste 
sig genom en gemensam diskussion kring vilken strategi som ska utföras. Efter 
det blev resultatet bättre än förväntat då flera idéer genererades fram, se Bilaga 
4, och intressanta diskussioner uppstod. Lärdomen var att alltid fastställa 
tillvägagångssätt är olika metoder innan användning oavsett om en metod är 
simpel eller inte. 
 
Funktionsträdet var en viktig del i projektet eftersom den sammanställde och 
gav en tydlig överblick på produktens funktioner. Dock ändrades 
funktionsträdet, se Figur 23, under projektets gång. Det svåraste var att 
kommunicera det gruppen uppfattade om kylvästen i nyckelord samt att placera 
begreppen på rätt ställe. Det medförde till att funktionsträdet var ganska otydligt 
där endast gruppen förstod sammanhanget men inte någon annan. 
Funktionsträdet reviderades med jämna mellanrum efter att gruppen såg det 
med “nya ögon” och upptäckte brister. För att kunna motverka otydligheten 
borde externa läsare inkluderas  som kunde ge feedback på hur de tolkade 
funktionsträdet. På det sättet kunde justeringar göras på direkten.  
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Brainstorming, funktionsanalys och styling board var till hjälp för uppbyggnad av 
den morfologiska tabellen, se Tabell 4. Brainstormingen bidrog till kreativitet 
och ett öppet perspektiv på vilka möjligheter produkten har, funktionsanalysen 
var till hjälp för att fastställa vilka delfunktioner som bör vara med och styling 
boarden gav inspiration till olika dellösningar. Dock anses en delfunktion vara 
kritisk och det är “antal kylpaket”. Delfunktionen delades upp i två olika 
lösningar: 1-10 kylpaket och 10-20 kylpaket. Syftet med delfunktionen var att 
minska på vikten på kylvästen. Nu i efterhand borde lösningarna till 
delfunktionen formulerats om. Det var ologisk att ta med antalet “1-10” som 
alternativ eftersom kylvästen då skulle förlora kylfunktionen med så få 
PCM-paket. Istället borde “antal kylpaket” delas in i mer logiska lösningar som 
till exempel “15-18” och “19-21”.  
 
Konceptvalet utfördes i samarbete med företagshandledaren på TST med hjälp 
av en konceptsållning och en konceptkombination. Det var lärorikt att hälsa på 
företaget och få en inblick om hur det är att samarbeta i verkligheten. Problemet 
med slutskissen som togs fram var att den inte beskrev detaljdesignen. För att få 
fram mer information om hur detaljdesignen skulle kunna se ut arbetade 
projektet parallellt mellan konceptval och prototypframtagningsfasen genom att 
ta fram en mockup fastän det inte fanns ett slutgiltigt koncept. Syftet var att ta 
fram olika verkliga lösningar på hur detaljdesignen kunde se ut. Strategin kan 
fungera inom andra projekt men i detta fall resulterade det i att gruppen avvek 
från projektets designprocess, se Figur 3, och eftersom ingen detaljdesign hade 
fastställts så gav mockupen inte heller något svar på hur detaljdesignen kunde se 
ut. För att komma fram till en lösning behövde projektet återgå till 
konceptgenereringsfasen. Lärdomen här var att inte påskynda processer som 
inte är avklarade och fastställa en detaljdesign på hur ett koncept fungerar innan 
projektet övergår till framtagning av verkliga modeller och prototyper. 
 
Sammanfattningsvis har projektet haft både styrkor och svagheter inom olika 
delar av processen vilket har varit lärorikt att ta del av. Alla motgångar har 
försökts hanteras genom andra metoder och lärdomen var att det var mycket 
som inte gick som planerat. Det är därför viktigt att vara redo för förändringar, 
både internt och externt. Det största problemet har definitivt varit 
kommunikationsproblem, både inom gruppen och mellan intressenter. Alla 
motgångar har haft ett samband till det på ett eller ett annat sätt. I framtiden bör 
denna aspekt tas hänsyn till för att underlätta projekt. Många problem hade 
förhindrats ifall det fanns en tydlig kommunikation mellan alla medverkande 
personer. För att uppnå detta går det att bland annat från början fastställa 
avgränsningar och regler inom projektet och boka möte med medverkande i 
verkligheten istället för onlinemöten.  
 
Projektet skulle fått ett annat resultat ifall kommunikationen hade varit som 
förväntat. Kanske hade projektet kunnat nå ut till en större målgrupp, inkluderat 
fler deltagare i användarstudierna därmed fått fram bättre resultat med fler 
variabler och feedback att ta hänsyn till. 
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7.4 Slutsats 
Målet med projektet var att vidareutveckla en kylväst, tillverkad av TST, för 
projektets primära målgrupp som är brandpersonalen i Östra Skaraborg. 
Slutsatsen av projektet är att ett innovativt slutgiltigt koncept togs fram. Det 
slutgiltiga konceptet uppfyller de flesta kraven i kravspecifikationen, är redo för 
framtida arbeten och anses därför vara av ett gott resultat. I kapitel 1.4.1 togs 
frågeställningar fram med syfte om att besvara dem under projektets gång: 
 

● Vilka problem finns det med den befintliga produkten ? 
Förstudien fastställde vilka problem den befintliga produkten hade. De 
problemen som upptäcktes var att den befintliga kylvästen orsakade 
obehag på grund av passformen samt att storlekarna var opassande för 
olika kroppstyper. Latenta behov upptäcktes som färgvalet och att 
kardborren orsakade slitage på produktens material vid både användning 
och rengöring. 

 
● Hur ska ett nytt användbart koncept, som bevarar den existerande 

kylfunktionen, utformas? 
Med hjälp av kravspecifikationen som sammanställde datainsamlingen 
från förstudien, men som även uppdaterades hela tiden under projektets 
gång, kom projektet fram till ett slutgiltigt koncept efter 
konceptgenereringsfasen. Det slutgiltiga konceptet är mer användbart 
med hjälp av en ny design på passformen som eliminerar den obehagliga 
känslan som användarna upplevde, den är mer justerbar för olika 
kroppstyper, tillämpning av ergonomiska stödfunktioner som ger 
kylvästen förmågan att minska på både värme- och arbetsbelastning och 
till sist applicering av en ny funktionell färg. 
 

● Hur ska produkten utvecklas utifrån ett ergonomiskt perspektiv? 
Under förstudien påpekade användarna att de uppskattade att kylvästen 
bidrog till en bättre hållning, tack vare materialets vadderingen och de 
hårda kylpaketen. Det slutliga konceptet har därför tagit hänsyn till 
feedbacken och applicerat extra vaddering på axlarna samt ett 
justeringsbart ryggstöd runt midjan som bidrar till bättre hållning under 
ergonomiskt utsatta situationer som till exempel vid lyftning.  
 

● Hur ska produkten förbättras med hänsyn till hållbar utveckling? 
Projektets metod för att ta hänsyn till hållbar utveckling var att använda 
D4S, Design for Sustainability. Med hjälp av metoden blev resultatet av 
det slutgiltiga konceptet en “grön” produkt som har inkluderat aspekter 
kring människan, planeten och vinst. Relevanta mål och delmål kring 
hållbar utveckling, med D4S i åtanke, besvarades under projektets gång: 
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○ Produkten ska ha ett miljövänligt material (återvinningsbart 
samt en hög kvalité som ger längre livslängd): 
För att ta fram ett materialval i projektet avgränsas det till två 
olika alternativ: polypropylen (PP) med flame retardant fiber som 
alternativ och polyamides (PA) med nomex fiber. Avgränsningen 
gjordes för att annars behövde en oerhörd stor granskning utföras 
på materialval. PP och PA finns att använda vid tillverkning för den 
befintliga produkten hos företaget TST. Projektet tog endast 
hänsyn till material som kan användas på klädesplagget och inte 
på externa material som till exempel PCM-paketen. Vid en 
jämförelse av materialen visade det sig att PP var det bästa valet 
utifrån ett miljömässigt perspektiv och dessutom uppfyller den 
krav om att vara återvinningsbar och innehåller goda mekaniska 
egenskaper som gör den mer tålig. 

 
○ Hållbar tillverkningsprocess (låg energiåtgång och låg 

koldioxidåtgång): 
Projektet antog att tråden för klädesplagget tillverkas genom 
strängpressning. Tyget produceras sedan fram med hjälp av 
vävning och symaskin. Vid jämförelse av PP och PA visade det sig 
att PP hade lägre energi- och koldioxidåtgång i sådana fall. Vid 
energi hade PA 96% mer åtgång än PP och vid koldioxid har PA 
118% mer åtgång än PP.  
 

○ Enkel att demontera för återvinning: 
Det slutgiltiga konceptet har utformats för att enkelt kunna 
demonteras. Kapitel 4.4 beskriver på vilket sätt. Externa material 
som till exempel PCM-paketen från TempTech får källsorteras 
enligt anvisningar från företaget. Västen återvinns som plast. 
 

○ Produkten ska ta hänsyn till sociala problem: 
Rapporten har tagit hänsyn till sociala problem genom att 
motverka sexistisk partiskhet i projektet för att kunna bidra till ett 
resultat som beaktar jämställdhet. Det slutgiltiga konceptet har 
därför anpassat sig för olika kroppstyper samt inkluderat både 
män och kvinnor under användarstudierna. Sexitisk partiskhet har 
även beaktats vid färgval, datatolkning och framtida arbete. 

7.5 Framtida arbeten 
Från kravspecifikationen fanns det två önskemål som inte var uppfyllda: storlek 
och pris. Detta är något som företaget TST kan undersöka vidare på. Att få fram 
information om hur måtten på storlekarna kan justeras, skulle hjälpa 
målgruppen att få en mer användbar produkt eftersom passformen och 
storlekarna var ett av problemet. Priset är viktigt att ta reda på för försäljningen. 
Den informationen gör så att målgruppen kan bli mer intresserad av att köpa 
produkten. 
 
För övrigt lyckades projektet nå sitt mål och syfte men det finns självklart 
möjligheter för fortsatt arbete. Projektets slutgiltiga prototyp är en första 
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prototyp. Enlig designprocessen för projektet skulle egentligen ett cirkulärt 
arbetssätt utföras med prototypframtagning som modifieras efter 
koncepttestning och så vidare fram tills en färdig prototyp tas fram. På grund av 
tidsbristen hann vi inte komma så långt. Företaget TST kan därmed fortsätta 
arbetet med modifiering och koncepttestning för att kunna komma fram till en 
färdig prototyp som kan utvecklas till en verklig produkt. Eftersom det inte finns 
något liknande koncept ute på marknaden kan det bidra till en ny uppfinning.  
 
Prototypen skulle kunna förbättras främst genom att implementera riktiga 
magnetplattor istället för kardborren på ryggstödet. Då skulle det bli enklare att 
se hur funktionen fungerar i verkligheten. Anledningen till varför vi inte använde 
oss av riktiga magnetplattor var för att vi inte visste vart vi skulle få tag på 
sådana och alldeles för lite tid fanns för att utföra en sådan beställning. 
 
Det finns även potential för framtida utveckling inom området. En intressant idé 
som företagshandledare från Räddningstjänsten i Östra Skaraborg hade var att 
integrera kylfunktionen i deras larmställ. Utvecklingen är en ganska lätt process 
att uppnå rent tekniskt. Bland de olika sätten att genomföra det på så skulle till 
exempel olika fickor finnas i larmstället där kylpaketen läggs in i eller en 
avtagbar kylväst som monteras på insidan av larmstället existera. Denna idé 
skulle kunna genomföras och efter diskussion med företagshandledaren från TST 
var  det en bra idé som har definitivt en framtid. Dock skulle de behöva hitta en 
samarbetspartner som tillverkar larmställ, som till exempel Vikings, eftersom 
larmställ inte är deras område. 
 
Vi rekommenderar att framtida arbete ska fortsättas med hjälp av metoderna 
D4S samt ta hänsyn till könsroller som har använts under projektets gång för att 
fortsätta utveckla konceptet till en “grönare” produkt. 
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Bilaga 1 - Enkätfrågor 
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Bilaga 2 - Resultat från enkätundersökning 
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Bilaga 3 - Anteckningsgudie för observation 

 
Anteckningsguide 

 
Observation nr. ______  
Datum _____ / _____ - _________   
Från kl. _____ : _____ till kl. _____ : _____  

 

Vad gör personen? 

 
1. Personen får kylvästen. 

a. Kommentarer från personen? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Tar på sig larmställ.  
a. Tid (s)? Inspelad:  Ja / Nej 

 
3. Tar på sig larmställ med kylvästen.  

a. Tid (s)? Inspelad:  Ja / Nej  
 

b. Hur gör personen det? 
 

 
 

c. Varför? 
 

 
 

d. Kommentarer från personen? 
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e. Stämning? 

 
 

 
 

4. Station A - Lyfta.  
Beskrivning:  
 

 
 

a. Hur gör personen det? 
 

 
 

b. Varför? 
 

 
 

c. Kommentarer från personen? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

d. Stämning? 
 

  
 
 

5. Station B - Springa. 
Beskrivning: 
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a. Hur gör personen det? 

 
 

 
b. Varför? 

 
 

 
c. Kommentarer från personen? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
d. Stämning? 

 
  

 
 

6. Station C - Redskap. 
Beskrivning: 
 

 
 

a. Hur gör personen det? 
 

 
 

b. Varför? 
 

 
 

c. Kommentarer från personen? 
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d. Stämning? 

 
  

 
 

7. Station D - Krypa. 
Beskrivning: 
 

 
 

a. Hur gör personen det? 
 

 
 

b. Varför? 
 

 
 

c. Kommentarer från personen? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

d. Stämning? 
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Bilaga 4 - Brainstorming 
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Bilaga 5 - Skisser från morfologisk tabell 
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