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ABSTrAcT

Finding missing people in need of rescue is 
an important but difficult job for the search 
and rescue services. They could be looking 
for someone who is lost at sea or lying hurt 
in the mountains.  

The company ResQU has developed a device 
to help the rescue personnel in their job. It 
detects the signal from the cell phone of the 
person searched for and can lead the way 
there.

This master thesis aimed to make a design 
for this device that fits the user, situation and 
environment where it is going to be used. 

Focus was on the interaction, durability and 
expression of the product. 

The interaction with the search unit should 
be intuitive and easy, so that the rescue 
personnel can have focus elsewhere. It should 
be easy to handle together with other 
equipment and protective clothing. The 
structure and material should be durable to 
cope with extreme weather and temperatures. 
Finally it should have an expression that is 
professional and fits the brand identity of 
ResQU. 

Through study visits, interviews with users, 

research of technical possibilities and 
limitation, and analyses of the system that 
the product is a part of et.c. the requirements 
for the design was identified.

The result is a design proposal that aims to 
simplify the  use through limiting the number 
operations needed, and giving clear feedback. 
It is adapted to be possible to use with thick 
gloves and to be brought along with low 
effort. It is compact and robust to cope with 
rough handling. Finally colors and shape are 
used to give the impression of being able to 
save lives, professional, robust and easy to 
use.

Att hitta försvunna nödställda personer är 
ett  viktigt men svårt arbete för 
räddningstjänsten.  Det kan handla om att 
de letar efter någon som är vilse till havs eller 
ligger skadad på fjället.

Företaget ResQU har utvecklat en sökenhet 
som ska hjälpa räddningspersonalen i deras 
arbete. Den upptäcker signalen från den 
saknades mobiltelefon och kan på så vis leda 
vägen dit.

Målet med detta examensarbete var att 
komma fram till ett designkoncept för  
sökenheten som är anpassat till användare, 

situation och miljö.  Fokus var på interaktion,  
hållbarhet och uttryck hos produkten.

Interaktionen ska vara lätt och intuitiv, för 
att räddningspersonalen ska kunna lägga 
fokus på annat. Den ska vara lätt att hantera 
tillsammans med annan utrustning och 
skyddsklädsel. Struktur och material ska vara 
hållbart för att klara av extrema väder och 
temperaturer. Slutligen ska den ha ett utryck 
som är professionellt och stämmer överens 
med ResQU:s företagsidentitet.

Genom studiebesök, intervjuer med 
användare, research i tekniska möjligheter 

och begränsningar, och analys av det system  
som produkten ingår i mm. har krav för 
utformningen sammanställts.

Resultatet är ett designförslag som strävar 
mot att förenkla användandet genom att 
begränsa antalet interaktionsmoment och ge 
tydlig återkoppling. Den är anpassad för att 
kunna användas med tjocka handskar och 
för att vara lätt att ta med sig. Den är kompakt 
och robust för att tåla ovarsam behandling. 
Slutligen används färg och form för att ge ett 
intryck av att kunna rädda liv, vara 
professionell, robust och lättanvänd.

SAmmAnfATTnIng
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Att hitta nödställda personer vars position 
är okänd är ett viktigt men svårt arbete för 
räddningstjänsten.  Det kan handla om att 
de letar efter någon som är vilse till sjöss eller 
ligger skadad  på fjället. 

Företaget ResQU  har utvecklat teknik som 
ska hjälpa räddningstjänsten att hitta fram 

till de nödställda. Det går ut på att upptäcka 
signalen från den saknades mobiltelefon och 
på så vis leda vägen dit.

Detta examensarbete har gjorts i samarbete 
med ResQU för att komma fram till ett 
designkoncept för en av enheterna i deras 
söksystem.

BAkgrUnd
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ResQUs teknik bygger på att man mäter 
signalstyrkan från mobilen. Det enda som 
krävs för att man ska kunna söka efter 
mobilen är att den är påslagen. Den som söks 
efter behöver alltså inte betala något, ladda 
ner programvara eller på annat sätt förbereda 
sig för att behöva bli hittad. Detta är en av 
produktens stora fördelar. En annan stark 
fördel är möjligheten att korta ner tiden det 
tar att nå den nödställda personen jämfört 
med dagens metoder. 

Det är inget  problem med sekretess eftersom
så kallad “statlig räddningstjänst” måste vara 
inledd för att tekniken ska få användas.

Produktens namn är Hepkie, vilket betyder 
hök på samiska. Som första produkt på 
marknaden kommer Hepkie som 
helikoptersystem. Många eftersök sker med 
helikopter och med mobillokaliseringsystemet 
blir det möjligt att söka av stora områden på 
kort tid.

Som komplement till helikoptersystemet 
utvecklar ResQU en portabel sökenhet. 
Denna ska användas vid sök till fots, t.ex. när 
man landat med helikoptern och behöver ta 
sig in i tät granskog. Det var denna enhet som 
de ville ha utformad. (ResQU, 2009-2010)

rESQU & HEPkIE

ResQU har en fungerande prototyp av 
sökenheten som de vid ett flertal tillfällen 
testat tillsammans med polis och fjällräddning 
i Jämtland. Den gjorde sitt jobb, dvs. 
lokaliserade mobilen men  behövdes utvecklas 
på en mängd områden för att passa användare 
och den miljö och situationer den ska 
användas i. 

PorTABEL SökEnHET

ResQUs nuvarande prototyp av sökenheten.
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SITUATIonEr

“En 73-årig man har försvunnit 

på havet någonstans mellan 

Brändön och Fjuksön/Furuön 

under en fisketur. Mannen åkte 

på måndagsförmiddagen ut för 

att fiska och, eventuellt, plocka 

bär i skärgården. Sedan dess 

har han inte hörts av. Släktingar 

larmade därför när mannen inte 

återvänt som han brukar. 

73-åringen färdas i en öppen 

båt, typ Nordanvind, på cirka 7 

meter med en 40 hästkrafters 

Hondamotor. Sjöräddningen är 

larmad och har sökt mannen 

sedan 11-tiden på tisdagen men 

hitti l ls  utan resultat.” 

(Norrbottens Kuriren, 2011)

“Två personer råkade på 

söndagseftermiddagen ut för en 

mindre lavin i Hemavan-

Tärnabys skidanläggning. 

Larmet om lavinen kom strax 

efter klockan 16 på söndagen. 

Enligt polisen i Västerbotten rör 

det sig om en liten lavin. - Det 

var två skidåkare som fick 

lavinen över sig och de kunde 

räddas av fjällräddare som var 

utrustade med snöskoter. Den 

ena personen klarade sig helt 

oskadd, medan den andra fick 

föras till sjukstugan i Hemavan 

för att sy ett skärsår i ansiktet...”

(Dagens Nyheter, 2006)

“En 18-årig pojke anmäldes 

försvunnen under natten. Han 

sågs senast när han lämnade 

bostaden vid lunchtid på 

onsdagen. Han är ca 179 cm 

lång och han var iklädd en mörk 

tunn midjejacka, jeans samt 

gymnastikskor. Beslut om 

statlig räddningstjänst togs av 

operativ chef Rolf Sandberg kl 

08.25. Sök i området Kilåsen 

under förmiddagen /.../ 

Anträffad avliden av en 

hundpatrull  i  ett  l itet 

skogsområde strax efter kl 

12.00.” (I Sunne, 2011)

Ett äldre par larmar SOS sedan de överraskats 
av dåligt väder och inte hittar hem från 
fjällturen. En mamma ringer och ber polisen 
leta reda på hennes son som har gått ut i 
skogen, eftersom hon är rädd att han är på 
väg att ta livet av sig. Systern står utanför det 
brinnande huset och kan inte minnas om 
hennes bror kom hem igår natt eller inte, och 
är han då kvar i byggnaden. Situationerna är 
många där ResQU:s söksystem kan komma 
att ha stor nytta. Som exempel genomför bara 
polisen, per år, minst 300 insatser som gäller 
efterforskning av försvunna personer 
(Polisen, 2011).
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Den portabla sökenheten ska användas i 
kontexter som kan vara väldigt krävande på 
många sätt. Hur kan den portabla sökenheten 
anpassas till användare,  situation och miljö? 
Tre fokusområden valdes ut:

Interaktion 

Kognition

Hur kan produkten vara lättanvänd? 
- Dvs. minimera den mentala aktivitet som 
behövs och risken för att göra misstag i en 
situation där fokus ska ligga på att hitta den 
nödställde och inte på att hantera produkten.

Handhavande

Hur kan produkten vara lätt att hantera? 

-  Dvs. ha god ergonomi för att inte belasta 
kroppen och smidig att hantera i fysiskt 
krävande situationer tillsammans med annan 
utrustning.

Hållbarhet

Hur kan produkten vara tålig?
 - Dvs. klara ovarsam behandling, ruffa 
miljöer och extrema väder och temperaturer.

Produktupplevelse

Hur kan produkten upplevas på önskat sätt? 
- Dvs. överensstämma med användarnas 
yrkesidentitet och  de värden som företaget 
ResQUs vill förmedla. 

Målet är att kartlägga behov hos användare, 
situation, miljö, teknik och system mm. för 
att komma fram till riktlinjer för utformningen 
av sökenheten. Baserat på dessa riktlinjer 
ska slutligen ett designkoncept tas fram och 
visualiseras genom bilder och en fysisk 
modell.

Fokus i  detta arbete l igger på 
användningsfasen av produkten. Andra led 
i produktens livscykel, såsom tillverkning, 
distribution och destruktion, kommer inte 
att beaktas.

Det slutliga designkonceptet ska vara sådant 
att det skulle vara möjligt att realisera inom 
12 månader. Dvs. begränsat till de tekniska 
möjligheter som produkten har i nuläget  och 
det system där produkten ingår idag. 
 

ProBLEmSTäLLnIng mÅL AvgränSnIngAr
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För att komma fram till de riktlinjer som 
designkonceptet ska baseras på och få 
inspiration till lösningar samt komma fram 
till slutligt designkoncept har följande 
genomförts:

- Informationsinhämtning om tekniska 
möjligheter, önskade funktioner, redan kända 
krav, målgrupp, varumärkesidentitet mm. 
från ResQU.

-  Telefonintervjuer och besök hos potentiella 
framtida användare för att få en bild av olika 
räddningscenarion, ta reda på deras behov 
samt krav från olika miljöer och situationer. 
Detta gav även information om vilka metoder 
och produkter som används idag samt en 

möjlighet att känna på produkterna i 
verkligheten.

-   Kartläggning av det system där produkten  
ingår för att se på vilken information som 
kommer in och ut och komma fram till vilka 
interaktionsmoment som ska designas.

- Studier av ergonomiska krav.

-  Kontinuerlig uppföljning och utvärderingar 
av idéer och koncept tillsammans med 
användare och personer från ResQU.

-  Visualisering genom digital och fysisk 3D- 
modell, samt scenariobeskrivning.

mETod

Studiebesök hos Sjöräddningssällskapet i Lomma och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i Revinge.



rESEArcH
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Med hjälp av ResQU:s teknik kan man 
“lyssna” på den specifika radiosignal som 
just den sökta mobilen sänder ut. 
Signalstyrkan läses av, vilken ger en 
uppfattning om hur nära och i vilken riktning 
mobilen finns. Det är alltså inte möjligt att 
få en position på en karta, som på en GPS, 
utan endast ett mått på signalstyrkan. 
Mobilen kan  lokaliseras med en noggrannhet 
på 30 cm, vilket är mycket bra. Systemet 
består av tre enheter:

Sökenhet 

- helikoptermonterad - räckvidd 30 km
- portabel - räckvidd 5 km
Används för att upptäcka och läsa av 
radiosignalen från mobilen, s.k. pejling.

Basenhet 

- räckvidd 20 km
Simulerar ett telefonnät till vilket den sökta 
mobilen kopplar upp sig.

Störenhet 

- räckvidd 10 km
Bryter kontakten mellan mobil och ordinarie 
mobilnät för att den istället ska koppla upp 

mot basenheten.

Dessa enheter kan användas i tre olika 
figurationer beroende på omständigheterna:

A.  Samarbete med operatör 

- endast sökenhet används (se bild s. 16)

Detta fall används när man vet vem det är 
man söker, dvs. den nödställde ringer själv 
SOS eller anhörig anmäler personen saknad. 
Man får då mobilnumret till den eftersökta 
och kan vända sig till mobiloperatörerna för 
att få reda på den frekvens på vilken mobilen 
kommunicerar med mobilmasten. Ett 
frekvensnummer bestående av 4 siffror 
berättar för sökenheten var den ska lyssna. 
Operatören tvingar mobilen till att konstant  
kommunicera med masten för att det hela 
tiden ska finnas en signal att pejla på. 
Operatören kan se vilken mast mobilen är 
uppkopplad mot och därmed ge ett ungefärligt 
område på ett antal kvadratkilometer där 
personen bör befinna sig. Att få ett ungefärligt 
område från operatören är något som polisen 
använder sig av redan idag. Med ResQU:s 
teknik går man sedan in i detta område med 
sökenheten för vidare sökning.

B. Utanför täckning 

- sökenhet + basenhet används (se bild s. 18)

Om personen som söks befinner sig i ett 
område där det inte finns något mobilnät kan 
basenheten användas för att skapa ett nät 
som mobiltelefonen tvingas att koppla upp 
sig mot. Basenheten berättar för sökenheten 
vilken frekvens mobilen kommunicerar på 
och den kan i sin tur pejla på den signalen.

C. Okända personer 

- sökenhet + basenhet + störenhet används 

(se bild s. 20)

Detta fall används när när man söker okänt 
antal okända personer t.ex. efter en lavin eller  
jordbävning. Här används alla delarna i 
systemet. Störenheten slår ut eventuellt 
ordinarie mobilnät inom ett visst område för 
att mobilerna istället ska koppla upp sig mot 
basenheten,  en lista över mobiler i området 
presenteras för sökenheten som sedan kan 
användas för att pejla på utvald mobil.

(A. Ekengren, personlig kommunikation, 
2011)

Givna komponenter som ingår i den portabla 
sökenheten.

- 2 antenner 16 × 14 × 4 cm i 120°  vinkel

- Sökkort 15 × 10 × 1 cm 

- Batterier som energikälla

Antennerna tar upp signaler inom en vinkel 
på 120 grader horisontellt. De förs runt för 
att scanna av 360 grader. De riktas även 
vertikalt ifall det är terräng med stora 
höjdskillnader. P.g.a. möjliga reflektioner 
sveper man hela tiden antennerna  fram och 
tillbaka för att upptäcka starkast signal. Ingen 
del på produkten får sticka fram framför 
antennerna, detta ger störningar i 
upptagningen. 

(A. Ekengren, personlig kommunikation, 
2011)

Svepning sedd ovanifrån

TEknIkEn
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A - Samarbete med operatör - endast sökenhet används

Komradio

Personen larmar SOS 
och meddelar sitt 
mobilnummer.

SOS meddelar situa- 
tionen och mobilnumret 
till Polisens lednings- 
central.

L e d n i n g s c e n t r a l e n 
begär positionering och 
frekvens för mobil- 
telefonen av Rikskomm- 
unikationscentralen.

Ungefärlig  position och  
frekvensnummer för- 
medlas till polischefen.

Rikskommunikations- 
centralen begär posi-
tionering och frekvens 
för mobil- telefonen av 
mobil- operatören.

Ungefärlig  position och  
frekvensnummer för-
medlas till lednings-
centralen

Genom att se vilken 
mobilmast  telefonen 
har kontakt med kan en 
ungefärligt position på 
ett  antal  kvadrat- 
kilometer ges. Telefonen 
läggs på en speciell 
frekvens och tvingas att 
kommunicera konstant 
med masten.

Mobiltelefon

Mobilmast

Nödställd SOS Alarm Polisens lednings-

central i länet

Rikskommunikations- 

centralen i Stockholm

Mobiloperatör

t.ex. Telia

Ungefärlig  position och  
frekvensnummer för- 
medlas till räddnings-
tjänst.

Räddningstjänst tar sig 
till det aktuella området 
och för in frekvens- 
numret på sökenheten. 
Sökenheten lyssnar på 
den frekvens där den 
e f t e r s ö k t e s  m o b i l 
kommunicerar med 
mobilmasten och kan på 
så vis hitta fram till den 
nödställda.

Polischef i länet Räddningstjänst på 

plats

Mobiltelefon
Komradio

Sökenhet

Mobilmast
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Räddningstjänst avsöker ett stort  område 
från helikopter.

Basenheten skapar ett nät som mobiltelefonen 
tvingas att koppla upp sig mot. Basenheten 
berättar för sökenheten vilken frekvens 
mobilen kommun- icerar på. 

Sökenheten pejlar på signalen.Den nödställda befinner sig i ett område där 
det inte finns något mobilnät.

B - Utanför täckning - sökenhet + basenhet används

Mobiltelefon

Basenhet

Mobiltelefon Sökenhet

Mobiltelefon
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En lavin har gått och ett okänt antal personer 
är begravda under snön. Deras mobiler har 
kontakt med eventuellt mobilnät eller är utan 
täckning.

Fjällräddning kommer till platsen med 
söksystemet på helikopter, skoter eller i 
ryggsäck. Det innehåller störenhet, basenhet 
och sökenhet. 

Störenheten stör ut eventuellt mobilnät för 
att mobilerna istället ska kopplas upp mot 
den egna basenheten. Bas- enheten får en 
lista över mobiler inom området som den 
presenterar för sökenheten.

På sökenheten kan fjällräddaren välja vilken 
av mobilerna hon vill söka efter. Sökenheten 
pejlar nu endast  på den valda signalen och 
kan leda vägen fram till personen under snön.

C - Okända personer - sökenhet + basenhet + störenhet används

Mobiltelefon Mobiltelefon Mobiltelefon

Störenhet

Basenhet

Mobiltelefon Mobiltelefon Mobiltelefon

Mobiltelefon Mobiltelefon Mobiltelefon

Mobilmast

Sökenhet

Sökenhet

Sökenhet
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Produkten är i ett första skede främst riktad 
mot statlig och kommunal räddningstjänst i 
Sverige samt 330-skvadronen (statens 
räddninghelikoptrar) i Norge. 

För att undersöka vilka krav som ställs på 
produkten av olika grupper inom räddnings- 
tjänsten har intervjuer gjorts med:
 - Sjöfartsverket i Göteborg
- Sjöräddningssällskapet i Göteborg  och     
   Lomma
- MSB (Myndigheten för samhällsskydd 
  och beredskap) i Revinge
- Fjällräddningen i Jämtland
- Polisen i Jämtland

Fjällräddningen

Ideell orgnisation som på 
uppdrag av polisen utför 
räddningsuppdrag i fjäll- 
terräng. De får utbildning och 
utrustning av polisen.

“Nu är det första man gör vid 

en lavin att förhöra vittnet om 

position mm. Om Hepkie fanns 

skulle den första frågan vara. 

Har din kompis en mobil?“ 

säger Rickard Svedjesten från 
Fjällräddningen i Östersund
(2011).

AnvändArE

SSRS (Sjöräddningssällskapet)

Ideell organisation som arbetar 
under Sjöfartsverket och står  
för 70% av sjöräddningen i 
Sverige. 

“När man är ute på havet är det 

inte säkert att man har mobilen 

på sig, utan den ligger lös i 

båten. Trillar man då i vattnet 

så har man ingen nytta av att 

kunna söka efter mobilen 

eftersom den ligger i båten som 

flutit långt iväg”  säger Björn 
Hanssen, SSRS Lomma 
(2011). 

MSB (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap)

Arbetar med skydd mot olyckor, 
krisberedskap och civilt 
försvar. Utbildar brandmän. 
Testar utrustning och ger 
rekommendationer till den 
kommunala räddningstjänsten.

“Hemma är det mindre troligt 

att man har mobilen på sig och 

det är kanske inte det första 

man tänker på att ta med sig 

vid en brand. Därför har vi 

ingen nytta av Hepkie för att 

hitta privatpersoner. Däremot 

skulle den kunna användas för 

att hitta brandmän som råkat 

illa ut i det brinnande huset” 

s ä g e r  L a s s e  Ne l s s o n , 
brandingengör, på MSB(2011).

Polisen

Ansvarar för efterforskning av 
försvunna personer. 

Det är vanligt att de söker efter 
personer som gått vilse, eller 
som gått iväg för att ta 
självmord. De skulle ha stor 
nytta av att kunna korta ner 
söktiden med hjälp av Hepkie. 
L a r s  R a g n v a l d s s o n , 
s a m b a n d s a n s v a r i g  p å 
Polismyndigheten i Jämtlands 
län  säger: “Man kanske har 

samma mängd personal men 

istället för att det tar två dygn 

kanske man hittar personen 

inom två timmar” (2011).

Sjö- och flygräddningscentralen

Ligger under Sjöfartsverket 
och ansvarar för eftersök vid 
flyg- och fartygshaveri och 
livräddning till sjöss över hela 
Sverige

“Av ca 1000 larm om året är ca 

75% från fritidsbåtar där de 

ombord inte har någon 

larmutrustning utan bara 

mobil”  säger Peter Lindquist, 
ansvarig för Sjöfartsverkets 
k o m m u n i k a t i o n s s y s t e m 
(2011).
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På denna sida ges exempel på existerande 
produkter som använs för lokalisering av 
personer i nöd. De har alla, förutom IR-
kameran, det gemensamt att det krävs 
förberedelse för att kunna bli hittad. Man ska 
ha införskaffat en speciell produkt för att vara 
del av räddningssystemet. Det är här Hepkie 
skiljer sig genom att man som nödställd inte 
behöver ha tänkt på att man kan behöva bli 
funnen. Hepkie har även fördelen, jämfört 
med exempelvis tranceivrar och Recco, att 
sökvidden är markant större. Den är 5 km 
jämfört med tranceiverns 80 m och Reccons 
40 m i diameter. Detta gör att söktiden kan 
kortas ner dramatiskt och chanserna ökar att 
finna personen vid liv.

Personlig EPIRB

Ett larm man har på kroppen. 
Det utlöses om man hamnar i 
vattnet och skickar då ID och 
GPS-position via GMDSS 
(Global Maritime Distress 
Safety System) till sjö- och 
flygräddningscentralen. (K. 
Johansson, personlig kommun- 
ikation, 2011)

VHF

Radiokanaler som används för 
kommunikation inom sjöfarten, 
där kanal 16 används för 
nödanrop. Denna radiosignal 
kan då pejlas på och skeppet 
kan lokaliseras. (B. Hansen, 
personlig kommunikation, 
2011)

nUvArAndE mETodEr 

IR-kamera

Uppfattar  temperaturskillnader 
i ett brinnande rum och kan på 
så sätt urskilja människo- 
kroppar på 37 grader. IR-
kamera används även av polis 
för att söka efter personer i 
mörker eller dimma. Men om 
personen ligger gömd under 
något, t.ex. en gran, så syns de 
inte. (L. Nelsson, personlig 
kommunikation, 2011)

Recco

System för att hitta personer i 
en lavin. Det består av en 
reflektor som är monterad i 
klädseln, exempelvis jacka eller 
hjälm, samt en detektor som 
upptäcker dessa. (R. Svedje- 
sten, personlig kommunikation, 
2011)

PASS (Personal Alert Safety 

system)

Ett larm som brandmannen bär 
som går igång när man varit 
stilla i mer än 20 sekunder. En 
brandman är nämligen aldrig 
stilla så länge om det inte är så 
att han råkat illa ut. Det avger 
ett mycket starkt ljud för att 
påkalla uppmärksamhet och 
göra det möjligt att orientera 
sig efter det. (Nelsson, 2011)

Transceiver

System för att hitta personer i 
en lavin. Kommunicerar mellan 
enheter  med hjälp av 
radiosignaler. Är normalt i  
“sänd-läge” och när man ska 
leta efter någon slå man över 
till “sök-läge”. (R. Svedjesten,  
personlig kommunikation, 
2011)
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Räddningsoperationer sker i miljöer och 
samanhang som kan vara utmanande både 
för användare och produkt. Det kan vara 
väldigt skiftande väder, temperaturer, ljus/
ljudförhållanden och terräng. Det kan handla 
om eftersök en natt i tät granskog, i snöstorm 
och extrem kyla på fjället, i regn och blåst på 
havet eller i en varm och rökig brinnande 
byggnad. Höga ljud från helikopter eller vind 
kan göra det svårt att höra och bländvit snö 
eller  mörker försämra sikten. Det kan vara 
ruffa miljöer där man måste klättra eller ta 
sig igenom tät vegetation, och man  springer, 
snubblar och faller. (A. Ekengren, personlig 
kommunikation, 2011)

mILjö &

vädErförHÅLLAndEn

Sök eller transport till sökplats sker, beroende 
på grupp inom räddningstjänsten, med 
helikopter, bil, båt, skoter, skidor eller till 
fots. I 50% av fallen kommer polis och 
fjällräddning med helikopter och fortsätter 
sedan till fots (L. Ragnvaldsson, personlig 
kommunikation, 2011). Utrustning 
transporteras ofta i ryggsäck, i bälte eller 
förvaras i fordonet. 

TrAnSPorT
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Inom räddningstjänsten har man mycket 
utrustning och klädsel som kan påverka 
förmågan att interagera med produkter. Det 
kan vara tjocka kläder som försämrar 
motoriken, som skyddshandskar och 
torrdräkt. Det kan vara skydd för ögon som 
försämrar seendet, som skidglasögon och 
skyddsglasögon vid brand. Dessutom kan 
det vara mycket utrustning som skall bäras 
och hanteras samtidigt, som komradio, GPS, 
ficklampa, ryggsäck, bår, klätterutrustning, 
första hjälpen-låda osv.

UTrUSTnIng ocH kLädSEL
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Personalen från räddningstjänsten kan vara 
under tidspress, psykisk press, ha flera saker 
att hantera samtidigt, information som 
kommer från olika håll och ska behandlas, 
kommunikation med kollegor, vara fysiskt 
ansträngda mm. Detta ställer krav på att 
sökenheten är enkel att använda och anpassad 
till användarnas kognitiva och fysiska 
förutsättningar och begränsningar. Mer 
fokus ska kunna ligga på att hitta den 
nödställde och mindre på att hantera 
produkten.

I boken “Interaction design - beyond human-

c o m p u t e r  i n t e r a c t i o n ”  b e s k r i v s  
använbarhetsmålen som följer (Preece m.fl., 
2002. s. 14, min översättning):

Ändamålsenlig

Produkten ska vara verkningsfull, dvs. nå 
önskat resultat. I detta fallet handlar det om 
att vara ett så bra  hjälpmedel som möjligt  
för räddningstjänsten att nå en nödställd 
person.

Effektiv

Den ska nå önskat resultat med minsta 

möjliga slöseri med tid och ansträngning. 
D.v.s möjliggöra att räddningstjänsten når 
den nödställda så fort som möjligt och 
samtidigt kräva så lite som möjligt av 
användaren. Genom att t.ex. skala ner antalet 
interaktionsmoment minskar man   mängden 
uppmärksamhet som behövs för att hantera 
produkten.

Rätt funktionalitet

Det handlar om hur funktionerna ser ut som 
möjliggör att man når önskat resultat. Det 
gäller att nå fram med hjälp av de mest 

kraftfulla verktygen/metoderna och inte gå 
onödiga omvägar. Det kan exempelvis betyda 
att man  har en enkel av-knapp istället för att 
man ska gå i in i en meny och skriva in en kod 
för att stänga av sökenheten.

Säker

I situationer som handlar om att rädda liv 
finns inget utrymme för att göra misstag. 
Möjligheten att göra fel måste minimeras/
elimineras. Om ett misstag ändå uppstår ska 
konsekvenserna inte vara allvarliga och man 
ska lätt kunna åtgärda felet.  Man ska även 

känna trygghet i att man gör rätt och inte 
behöva tveka. 

Lätt att lära 

Att en produkt är lätt att lära innebär att det 
är lätt att utföra basala moment första gången 
man ser den? Den uttrycker sina funktioner; 
är intuitiv. Vad som är intuitivt kan såklart 
bero på vilka förkunskaper man har, men 
målet är att att även den utan förkunskap ska 
kunna ta sig an produkten. Sökenheten ska 
endast användas av räddningstjänst, som får 
regelbunden utbildning på sin utrustning. 

Detta innebär att kravet på att vem som helst 
ska kunna förstå hur den fungerar inte finns 
där men dock är målet att så långt som möjligt 
nå dit.

Lätt att komma ihåg

Sökenheten är inte en produkt som kommer 
att användas dagligen, därför är det viktigt 
att det är lätt att ta upp användningen igen.

InTErAkTIon
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Kognition

Handhavande

För att sökenheten ska vara lätt att hantera 
ska den ha god ergonomi för att inte slita på 
kroppen  i onödan, samt vara smidig att ha 
med sig i fysiskt krävande situationer 
tillsammans med annan utrustning och 
klädsel. Den ska vara lätt att plocka upp och 
lägga ifrån sig så att det går fort att få den ur 
vägen om man t.ex. behöver gräva eller 
klättra.

Ergonomi handlar bl.a. om att anpassa 
produkten efter människans fysiska 
förutsättningar (Wikipedia, 2013).

Syn

Det ska gå att interagera med sökenheten i 
ljus som mörker. Om information ska 
förmedlas visuellt ställer detta krav på 
synergonomin.  Det handlar t.ex. om storlek 
på symboler och text, ljusstyrka från och på 
skärm samt från vilka vinklar ska man ska 

kunna se informationen.

Hörsel

Man ska kunna interagera med sökenheten 
under höga ljudnivåer och det ska finnas 
möjlighet att kommunicera med kollegor 
samtidigt som man använder den.

Rörelseorgan

Sökenheten ska vara anpassad till olika 
kroppsstorlekar och former, samt klädsel av 
olika slag. Att inte belasta kroppen handlar 
bl.a. om att vara så lätt som möjligt samt att 
det finns möjlighet att variera sätt att föra 
den med sig så att det inte blir ensidig 
belastning. Det är också bra om “...arbetet 
kan utföras med lemmarna så nära 
viloposition som möjligt...” (Fraser, s. 25, 
1980). Dvs. att t.ex. armarna kan hänga 
avslappnat längs med kroppen.  

För att sökenheten ska vara lättanvänd ska 
interaktionen passa användarnas kognitiva 
förmåga i räddningssituationen.  Kognition 
handlar om kunskap, tänkande och 
information, hur information tolkas och hur 
man reagerar psykologiskt (Wikipedia, 
2013). Stress kan påverka den kognitiva 
förmågan, och räddningsaktioner kan vara 
stressande av många anledningar. Stressorer 
kan vara oljud, vibrationer, värme, kyla, svag 
belysning, oro, rädsla, utmattning, 
frustration, tidspress mm. Det kan bl.a. 
påverka minnesfunktionen, mängden 
information som kan uppfattas och förmågan 
att processera information. Detta kan leda 
till försämrad prestation (Wickens & 
Hollands, s. 481, 2000). Är man stressad är 
risken större att man gör misstag och gör 

man misstag kan det leda till stress (Wickens 
&Hollands, 2000, s. 492). För att minska 
risken för misstag i interaktionen med 
sökenheten ska man därför reducera mängden 
onödig information och förenkla och 
organisera den information som behövs 
(Wickens & Hollands, s. 491, 2000). Genom 
att sökenheten ger återkoppling kan man 
känna trygghet i att man gör rätt och tydligt 
få veta ifall man gör fel.

Till höger finns exempel på produkter som 
används i liknande sammanhang som 
sökenheten kommer att användas i; akuta 
situationer som handlar om att rädda liv, 
utföra uppgifter under tidspress osv. 
Signifikant är få och tydliga funktioner.
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Röst

S h o p p i n g - 
hjälpen berättar 
för dig vad du 
har framför dig 
i affären. 

Vibrationer

Selen ger in- 
struktioner för 
rörelser genom 
vibrationer.

Form

M o b i l t e l e f o n 
som taktilt för- 
m e d l a r  t e x t 
genom punkt- 
skrift som ändrar 
sig.

Position

Dina rörelser 
läses av och styr 
figuren i spelet.

Grepp

Genom att man 
kan  hålla tele- 
fonen på olika 
sätt för att styra 
funktioner be- 
höver man bara 
en hand.

Den nuvarande prototypen av den portabla 
sökenheten har gränssnitt i form av en rad 
av dioder som visar riktning, genom att det 
lyser där signalen är starkast, och ljud i stereo 
som förmedlar avstånd, genom ökad tonhöjd 
eller pulser med ökande frekvens. Olika vred 
används för att föra in information om vilken 
frekvens man vill söka på. 

Eftersom klädsel och utrustning samt 
kognitiva förmåga kan påverka användaras 
interaktionsmöjligheter med produkter kan 
man titta på vilka alternativa interaktionssätt 
som finns. Information ska förmedlas från 
människan till produkt (M-P) och  från 
produkt till människa (P-M). Här följer några 
exempel på sätt: 

Taktilt 

M-P: vicka, luta, skaka, rikta , knappar, vred
P-M: vibrationer, gyro, värme/kyla, 
förändring i form, elektriska pulser

Audiellt

M-P: tal, ljudvolym
P-M: ljud, pulser, tal, signal, melodi

Visuellt

M-P: gester, bilder, position
P-M: ljus, färger, symboler, text, bild

Exempel på hur smak och lukt kan användas  
för att interagera med produkter finns säkert 
men är svårare att hitta.

På Certec på LTH forskar Charlotte 
Magnusson  om hur man kan använda gester, 
känsel och hörsel för interagera med datorer 
och mobila enheter, och Kirsten Rassmus-
Gröhn forskar om nya interaktionssätt för 
människor som är blinda. Vid ett möte visade 
de applikationer  som var i utveckling  där 
ljud och/eller vibrationer användes på en 
smart telefon för navigation.  Med hjälp av 
olika kombinationer av variationer av 
frekvens, ljudvolym/vibrationssyrka, 
tonhöjd, längd på  ton/vibration och period, 
förmedlades riktning och avstånd. 

På nästa sida visas några exempel på 
gränssnitt.

Röst

Tala om för din 
röststyrda kaffe- 
kokare hur du 
vill ha ditt kaffe.

Interaktionssätt
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Sökenheten ska tåla ovarsam behandling, 
ruffa miljöer samt extrema väder och 
temperaturer. Man ska kunna springa, klättra 
och krypa med den, trilla med och på den, 
kasta den ifrån sig och den ska klara 
vibrationer från t.ex. skoter och helikopter.
Den ska vara vattentät för att klara regn, snö 
och fukt och anpassad för att klara stora 
temperaturskillnader.

Detta ställer krav på material och struktur
Till höger finns exempel på produkter som 
används i liknande krävande situationer.
Det som är signifikant för dem är bl.a. att de 
är kompakta, har tjock godstjocklek och har 
få rörliga delar.

HÅLLBArHET

ProdUkTUPPLEvELSE 

Produkten upplevs genom material, form, 
volym, ljud, färg, struktur, doft, smak mm.  
För att användarna ska ta den till sig ska de 
uppleva att produkten stämmer överens med 
deras identitet. Genom produkten skall även 
företaget ResQUs värden förmedlas. 

 Anders Warell behandlar i sin vetenskapliga 
artikel “Modelling perceptual product 
experience” (2008) människors upplevelse 
av produkter utifrån deras sensoriska intryck. 
Upplevelserna involverar ett eller flera sinnen 
och är subjektiv. Produktupplevelsen handlar 
inte om faktisk funktion utan mer om de 
sinnesintryck, kognitiv processering och de 
affektiva reaktioner en person får i mötet med 
en produkt.  

Sinnesintryck

Det första steget i produktupplevelsen är 
uppmärksammande av produktens existens, 
det sensoriska intrycket. Sinnesupplevelsen 
innefattar bl.a. att man känner igen produkt-
kategori, varumärke samt användnings-
område. (Warell, 2008)

Kognitiv processering 

Den kognitiva processeringen innebär att 
man förstår/tolkar produkten.  Man upplever 
exempelvis att den har vissa egenskaper, som 
snabb, vattentålig eller  varm. Det handlar 
även om att man förstår hur man ska använda 
den samt uppmärksammandet av dess 
estetiska värden. (Warell, 2008)

Affektiv reaktion 

Den affektiva reaktionen handlar om 
värderande, bedömning och sinnesstämning 
i mötet med en produkt. Den har även att 
göra med de associationer man gör, de 
värderingar man kopplar samman med 
produkten eller varumärket. Produkten är en 
del i att skapa användarnas yrkesidentitet 
och de budskap och värden den upplevs ha 
ska stämma överens med denna identitet. 
(Warell, 2008)

Produktupplevelsen är, som förut nämnts, 
subjektiv, men man vill så långt som möjligt 
försöka förutse och styra den.  

Produktens uttryck ska stämma överens med användarnas 

yrkesidentitet och därmed passa in i dessa kontexter.



AnALYS
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nYckELmomEnT

Den portabla sökenheten ska kunna användas 
i alla kombinationer som nämns på s.14. 
Viktiga interaktionsmoment som ska 
designas i respektive fall beskrivs till höger.

Samma moment behövs i fall B och C även 
om nyttan av att kunna hantera flera telefoner 
är större i C. I fall B söker man oftast efter 
enstaka personer i  områden utan 
mobiltäckning där det vistas få människor, 
varför risken att man ska få upp flera mobiler 
på listan är liten. I fall C är man i områden 
med täckning och fler människor och det 
finns då risk för att ett för stort antal mobiler 
listas. Räckvidden på basenheten kan därför, 
genom att minska effekten, begränsas till just 
det område där olyckan skett. 

A - Samarbete med operatör - endast sökenhet

-   Förmedla den sökta mobilens 
    frekvensnummer till sökenheten  
-  Få information om riktning och avstånd

B - Utanför täckning - sökenhet + basenhet

C - Okända personer - sökenhet + basenhet + 

     störenhet

-  Få reda på antal telefoner i området
-  Välja telefon att söka efter
-  Utesluta telefoner (bl.a tillhörande    
    räddningstjänsten)
-  Se vilka telefoner kollegor valt (om flera 
   sökenheter används)
-  Få information om riktning och avstånd

För att få en bild över systemen och möjliga 
informationsflöden, i fall A, B och C, från 
larm till att personen är hittad gjordes ett 
flödesschema. Grenarna delar upp sig 
beroende på om det gäller samarbete med 
mobiloperatör eller användning av det egna 
systemet,  en eller flera personer man söker, 
en eller flera sökenheter, om frekvensnumret 
skulle kunna skickas direkt till sökenheten 
eller om det förs vidare muntligt, om man 
söker ensam eller i grupp mm.

fLödESScHEmA
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Varje gren i flödesschemat visualiserades 
genom ett scenario. Det gjorde det lättare att 
leva sig in i de problem och möjligheter som 
skulle kunna uppstå beroende på vägval.  
Skulle det gå att hoppa över och eller 
automatisera vissa steg i kedjan. Är det t.ex. 
risk för att fel uppstår när frekvensnumret 
för vidare muntligt i flera steg. Och hur 
fungerar det när man har flera sökenheter 
och söker flera personer i en lavin. Ska då 
t.ex. varje sökenhet automatiskt tilldelas en 
mobil att söka på eller ska dessa val ske 
manuellt.

ScEnArIon
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En idéfas inleddes med målet att hantera alla 
dessa scenarion i en och samma produkt. 
Detta visade sig svårt att handskas med och 
en sådan produkt skulle även vara förvirrande 
för användaren eftersom det finns funktioner 
som inte används i samarbete med operatör 
men med det egna systemet och vice versa.

I samråd med ResQU, valdes fall A “samarbete 
med operatör” ut att fortsätta med eftersom 
denna funktionalitet primärt ansågs viktigast 
i och med att 90% av uppdragen handlar om 
eftersök av enstaka personer inom täckning 
(A. Ekengren, personlig kommunikation, 
2011). Fall B och C skulle innebära ett mycket 
mer avancerat system där en stor del av 

arbetet skulle kunna komma att handla om 
att designa menyer, istället för att lägga mer 
fokus på den fysiska formen.

Eftersom det i majoriteten av fallen är en 
person som eftersöks, och endast ibland två 
eller tre, gjordes valet att bara kunna föra in 
ett frekvensnummer åt gången. Detta för att 
göra produkten så enkel som möjligt. 

Att hoppa över delen i kommunikationskedjan, 
där frekvensnumret förmedlas i flera steg, 
och istället skicka det direkt från polisens 
kommunikationscentral till sökenheten skulle 
förenkla systemet och minska risken för att 
fel uppstår på vägen. Detta ansågs dock av 

polis Lars Ragnvalsdsson inte vara optimalt 
i ett introduktionskede av produkten. Det 
skulle innebära att de skulle använda sig av 
ny programvara och eftersom polisen har ett 
speciellt datasystem kan man inte installera 
program hur som helst, utan det skulle 
behöva vara på en separat dator dit man går 
för att göra detta. Därför kan produkten 
lättast integreras i deras system genom att 
förmedla numret muntligt eller genom 
textmeddelande på deras kommunika-
tionsystem. Därmed uteslöts även scenarion 
byggda på detta.

Dessa val gjorde att antalet scenarier skars 
ner drastiskt och blev mer hanterbara.

vägvAL

Idéer till lösningar för att sammanställa alla nödvändiga funktioner.
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Eftersom användnigsområdena för 
sökenheten skulle vara så annorlunda och 
kraven så skilda mellan användargrupperna 
behövdes en avgränsning göras. 

Inom brand skulle den största nyttan vara att 
leta efter brandmän som råkat illa ut i 
branden. Detta skulle ställa hårda krav på 

värmetålighet och även kräva utveckling av 
en värmetålig mobiltelefon/sändare (L. 
Nelsson, personlig kommunikation, 2011). 
Inom sjöräddning sliter saltvattnet hårt på 
produkter och ställer speciella krav (B. 
Hansen, personlig kommunikation, 2011). 
Sjöräddningen ingår inte heller inte i systemet 
med polisens kommunikationscentral som 

snabbare får information från telefon-
operatörer utan för dem brukar det ta läng 
tid (P. Lindquist, personlig kommunikation, 
2011). Detta och mer gjorde att dessa två 
grupper uteslöts och polis och fjällräddning 
valdes ut som primär målgrupp eftersom de 
ingår i samma organisation och kraven från 
dessa överensstämde bättre. 

Kraven från denna målgrupp och kontext 
sammanställdes i en funktionsanalys. Några 
av de punkter som är viktiga att ta hänsyn till 
vid utformningen av sökenheten är 
(funktionsanalysen finns i sin helhet på 
följande sidor):

Interaktion

Kognition

- Den ska kräva minimal mental energi.
- Risken för felanvändning ska uteslutas/
minimeras.
- Ge tydlig återkoppling.

Handhavande

- Den ska gå att interagera med i dålig sikt 
(mörker, snöstorm osv.)
- Den ska gå att interagera med under höga 
ljud (vind, helikopterljud osv.)
- Det ska gå att kommunicera verbalt med 
kollegor samtidigt som man använder den 

(dvs. inte helt stänga av ljud utifrån).
- Minst en hand ska vara fri för att kunna 
hantera annan utrustning eller t.ex.klättra 
samtidigt.
- Det ska vara möjligt att röra kroppen fritt.
- Sökenheten ska vara kombinerbar med  
annan utrustning och klädsel.
- Den ska vara smidig att transportera i 
ryggsäck.
- Den ska vara smidig att plocka upp samt 
lägga åt sidan när två händer behövs.
- Den ska väga så lite som möjligt.

Hållbarhet

- Den ska tåla ovarsam hantering.
- Den ska tåla kyla och fukt.

Uttryck

- Den ska tilltala målgruppen.
- Den ska förmedla värden som ResQU vill 
förknippas med.

vAL Av mÅLgrUPP

fUnkTIonSAnALYS
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Funktion Klass* Anmärkning
förmedla mobilposition HF tillhörande den nödställde 

till räddningstjänst

leda väg N till mobil
medge bärbarhet N
underlätta bärbarhet Ö
äga smidighet Ö
uttrycka funktion Ö
förtydliga funktion Ö
medge självstående Ö vid förvaring och laddning
förhindra fasthakning Ö
äga vattentäthet N
erbjuda tranporterbarhet N i ryggsäck
minimera vikt Ö
minimera storlek Ö
äga hållfasthet N
påkalla uppmärksamhet Ö synlig om borttappad
medge rengöring N
underlätta rengöring Ö
medge nummerinföring N 4-siffrigt frekvensnummer
eliminera felanvändning N
minimera interaktionsmoment Ö

Funktion Klass* Anmärkning
medge interaktion N i olika väder och ljusför-

hållanden
äga funktionstid N mimimum 4 h
maximera funktionstid Ö önskvärt 8 h
bekräfta funktionstid N återstående funktionstid
bekräfta sökläge Ö
bekräfta passivläge Ö
bekräfta påslagen Ö
bekräfta avslagen Ö
erbjuda säkerhetskänsla Ö säkerhet i att man gör rätt
vara lättanvänd Ö
vara lättförstådd Ö
vara lättlärd Ö
vara målgruppsanpassad N kombinerbar med utrustning 

och kläder
vara effektiv Ö minimera batteriåtgång
underlätta handanvändning N lätt ha fria händer när de behövs 

användas till annat
minimera appliceringstid N tid att ta på/med sig produkten
underlätta upp- och nedtagning Ö m e l l a n  t r a n s p o r t  o c h 

användning
medge kommunikationsmöjlighet Ö med kollegor

Funktionsområde: handhavande/basfunktioner * HF=huvudfunktion N=nödvändig Ö=önskvärd

Funktionsanalys
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Funktion Klass* Anmärkning
tåla slitage N
maximera hållbarthet Ö
förhindra avfärgning Ö i UV-ljus
maximera stabilitet Ö
erbjuda komfort Ö
maximera brukarvänlighet Ö
erbjuda fästmöjligheter Ö t.ex. i bälte och ryggsäck
tåla klimatvariationer N
tåla miljö N temperaturer, solljus, regn...
förhindra fasthakning Ö

Funktionsområde: konstruktion

Funktion Klass* Anmärkning
äga kroppsanpassning N
maximera kroppsanpassning Ö
maximera bärbarhet Ö
medge kroppsrörelser N
maximera rörelsefrihet Ö
maximera gångkomfort Ö
minimera vikt Ö
erbjuda bärvariation Ö
vara målgruppsanpassad N kombinerbar med utrustning 

och kläder
erbjuda komfort Ö

Funktionsområde: ergonomi

Funktion Klass* Anmärkning
tilltala målgrupper Ö polis och fjällrädding
skapa förtroende Ö
uttrycka särart Ö
äga användbarhet N
äga självklarhet Ö
åldras vackert Ö
maximera enkelhet Ö för brukare
förenkla förvaring Ö för brukare
ange produktnamn Ö Hepkie
uttrycka värdeord Ö ResQUs värdeord

Funktionsområde: marknadsföring

Funktion Klass* Anmärkning
maximera hållbarhet Ö
underlätta snabbfrigöring Ö
förhindra fasthakning Ö
tåla slitage N stötar, tryck, miljö mm.
undvika lösa delar Ö

Funktionsområde: säkerhet
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Sökenheten förvaras i 

fjällstuga/polisstation

Förvaring

Laddning

Visa batteristatus

Räddningstjänst mottar 

larm och får frekvens-

nummer att söka på

Sökenheten tas med till  

plats där sök påbörjas

Packa ner i väska

Sökenheten startas

Starta sökenhet

Återkoppling påslagen

För in frekvensnummer

Föra in frekvensnummer

Möjlighet att ändra vid 
fel

Återkoppling frekvens- 
nummer infört

Påbörja pejling

Påbörja pejling

Återkoppling att den 
pejlar

Sök

Medförning under sök

Information om avstånd 
och riktning

Eventuellt byte av batteri

Byte av batteri

Visa batteristatus

Nödställd funnen

Stäng av sökenhet

Återkoppling 
avstängd

21 3 4 5 6 7 8 9
InTErAkTIon

I fall A - Samarbete med operatör är, som 
nämnts, nyckelmomenten att förmedla den 
sökta mobilens frekvensnummer till 
sökenheten samt att få information om 
riktning och avstånd. Utöver dessa följer en 
rad andra interaktionsmoment som ska 
designas. Ett användningsscenario kan se ut 
som följande (interaktionsmomenten är 
uppdelade efter om det gäller människa till 
produkt eller tvärtom): 

M-P

P-M
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Kognition

Interaktionen med sökenheten ska innebära  
minimal mental belastning och risken för 
felanvändning ska uteslutas eller minimeras.
Som förut nämnts kan stress vara en orsak 
till att man gör misstag. För att minska 
risken att göra misstag ska bl.a. så lite 
information som möjligt behöva hållas i 
arbetsminnet, vilket påverkas negativt av 
stress. Den största risken för att del blir fel 
när det gäller sökenheten är att det fyrsiffriga 
numret ska förmedlas flera steg muntligt 
eller via textmeddelande och sedan föras 
in manuellt. Men en så kort sifferkombination 
är relativt lätt att hålla i arbetsminnet och 
risken att det blir fel är liten (Wickens & 

Hollands, s. 250, 2000) vid fler delar i 
f r e k v e n s n u m r e t  e l l e r  f l e r  a n t a l 
frekvensnummer kan det bli problem. Av 
denna anledningen har möjligheten att 
föra in flera frekvensnummer uteslutits. 
Ännu en andledning till detta är att en 
meny, som troligtvis skulle krävas vid flera 
frekvensnummer, innebär fler möjligheter 
att göra fel vid tidspress. Om fel ändå uppstår 
vid införning av frekvensnumret ska det vara 
lätt att åtgärda.

Viktig återkoppling är att få bekräftelse på 
att sökenheten är påslagen, att frekvens-
numret är infört samt att den pejlar.

På de längre avstånden (flera kilometer) 
används sökenheten på så vis att man bara  
läser av den då och då för att ta ut en ungefärlig 
riktning. Endast den sista korta sträckan, ca 
50 meter, fram till den nödställde söker man 
konstant för att exakt positionera den 
nödställda (A . Ekengren, personlig 
kommunikation, 2011). Detta innebär att 
man skulle kunna  föra sökenheten med sig 
på olika sätt beroende på om man 
transporterar eller aktivt använder den. 
Genom att ha möjlighet att variera bärsätt 
minskar risken för belastningsskador 
(Wikipedia, 2013). Detta är dock inte en 
produkt som kommer att användas frekvent 
varför risken för belastningsskador är lägre.

Under transport skulle sökenheten t.ex. 
kunna fästas i bälte eller ryggsäck för att  
belasta så lite som möjligt. Under sök är det 
smidigast att ha enheten i handen eller på 
armen av en mängd anledningar: 

- Eftersom antennerna ska svepas från sida 

till sida, upp och ner så är det svårt att t.ex. 
ha dem intill kroppen eftersom man då måste 
svänga med kroppen när man går. Genom att 
ha antennerna på hand eller arm kan de 
svepas lätt och snabbt. Och med en rak arm 
får man en stor svängradie. 

- Om man står i en fast position med kroppen, 
t.ex. när man klättrar, kan man heller inte  
svänga med kroppen, men har man 
sökenheten i handen kan man fortfarande 
röra den. 

- Det ska även gå fort att lägga sökenheten 
ifrån sig så att den inte är i vägen om man 
t.ex. behöver gräva eller klättra. Då är det  
inte lämpligt att ha något som är fäst på 
kroppen och krångligt att få av sig utan lättare 
att ha det i handen för att lätt kunna släppa 
taget. 

- Det är dessutom viktigt att minimera tiden 
det tar att ta med/på sig utrustningen för att 
så fort som möjligt kunna påbörja söket.  

Behöver man bara greppa tag i sökenheten 
så går det fort att komma iväg. 

Högst en hand ska behövas för att reglera 
allting på enheten under sök eftersom man 
alltid vill ha minst en hand fri. 

På nästa uppslag beskrivs några aspekter 
som är viktiga när det gäller handhållna 
produkter enligt docent L. Sperling (i kursiv 
text).

Handhavande

Hepkie kommer att anvädas på liknande sätt som Recco, 

dvs. med svepande rörelser med rak arm i höjd med 

ögonen.
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Ge god åtkomlighet 

Det ska vara ett hålrum för 
fingrarna på minst 40 mm för 
att en hand med handske ska få 
plats. (Wikström m.fl., s63, 
1991)

Passa användarnas handmått

För att kunna användas med 
handskar rekommenderas att 
greppet är 143 mm långt och 
har ett  omfång på 38 mm. 
(Fraser, s. 40,63, 1980 & 
Lindqvist, s. 72,  1998)

Medge bra handledsställning

Ett tranversellt helhandsgrepp 
ger mest kraft. Handtaget ska 
vara vinklat 78 grader. 
(Wikström m.fl., s. 29, 1991)

Vara möjlig att hantera med 

handske

Sökenheten ska kunna hanteras 
med handskar eftersom de 
behövs i vinterväder. Tar man 
av sig handskarna på fjället kan 
man förfrysa fingrarna på kort 
tid. Att ha handskar påverkar 
motoriken och känsligheten 
vilket måste tas hänsyn till.

Ge ändamålsenligt grepp

Greppet ska anpassas efter hur 
armen är vinklad när man 
sveper. Detta påverkar även 
vilka vinklar man ska kunna se 
information från.

Vara symetrisk för att passa 

höger respektive vänsterhänta

Sökenheten ska vara lika enkel 
att hantera med vänster som 
höger hand.
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Människa till produkt

Taktilt

Att ge information till sökenheten genom att 
t.ex. skaka eller rikta kan vara svårt eftersom 
man rör sig mycket under söket och det skulle 
vara svårt att skilja dessa rörelser åt. Knappar, 
vred och liknande fungerar om de är 
anpassade efter handskklädd hand. 

Audiellt

Eftersom många andra höga ljud kan 
förekomma runtomkring är det troligtvis 
svårt att kommunicera till sökenheten 
audiellt.

Visuellt

Att t.ex. gestikulera för att föra in 
frekvensnumret eller för att sökenheten ska 
börja pejla skulle vara onödigt omständligt 
och inte leva upp till användbarhetmålet “rätt 
funktionalitet”.

Produkt till  människa

Taktilt

Eftersom det taktila på många sätt kan vara 
nedsatt pga tjocka kläder kan detta sätt att 
få information från produkten vara svårt. 

Det begränsar även antalet personer som kan  
få information, om t.ex. riktning, till den som 
bär sökenheten. Med audiell eller visuell 
information kan även kollegorna bredvid få 
en uppfattning om vilken riktning som gäller.

Visuellt

Det visuella fungerar i de flesta fall utom då 
sikten är nedsatt t.ex. pga. bländande sol eller 
snöstorm. Då kan ljud komplettera eller 
ersätta.

Audiellt 

Att få informationen genom ljud innebär att 
man kan ha ögonen på terrängen  istället för 
sökenheten. På den nuvarande prototypen 
används stereoljud i hörlurar för att orientera 
sig. Men det ska även fungera om man bara 
kan använda ett öra, t.ex. om man har 
internkommunikation i det andra örat eller  
bara vill använda en hörsnäcka för att kunna 
lyssna efter rop med det andra örat. Därför 
är monoljud att föredra. Ljudet ska även 
kunna användas utan hörlurar t.ex. då man 
vill att kollegor ska höra. Att interagera 
audiellt fungerar i många fall förutom då 
ljudnivån runtomkring blir för hög såsom vid 
storm eller i närheten av helikopter. Man kan 
även vilja ha möjligheten koppla bort ljudet 

om det blir störande i längden eller i de fall 
där räddningtjänsten inte vill annonsera att 
de kommer, t.ex. vid självmordsfall.

Möjligheten att få informationen både 
audiellt och visuellt gör att  interaktionssättet 
kan anpassas efter situationen.

Förmedla riktning och avstånd genom ljud

Många av dagens lavintranceivrar använder 
ljud för att förmedla avstånd och grafik på 
en display eller dioder för att förmedla 
riktning. Ljudsignalen kan ha flera variabler 
(se bild intill). Tranceivern Mammut använder 
sig t.ex. av tonhöjd, volym och frekvens 
medan Ortovox M2 endast använder volym. 

Ett alternativ för sökenheten skulle kunna 
vara att använda ökad frekvens som indikation 
på riktning, så som hos Recco, vilken 
fjällräddningen är vana vid att använda. Detta 
kan kombineras med variation i tonhöjd  för 
att samtidigt förmedla avstånd. Det ska vara 
tydlig skillnad mellan intervallen i tonhöjd/
frekvens så att man märker att man kommit 
en zon närmare/i rätt riktning. Att hela tiden 
ha en ton långsamt tickande kan fungera som 
en återkoppling att enheten är i sökläge. 

Interaktionssätt

Frekvens

Volym

Längd på  ton

Period

Tonhöjd
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Variabler för ljudsignal

Föreslagen ljudsignal för sökenheten



60 61

HÅLLBArHET

Sökenheten ska tåla ovarsam hantering samt 
varierande väder och temperaturer. Det 
innebär bla. att använda elektronik som 
klarar kylan på fjället. Displayer med flytande 
kristaller (LCD), som används till många 
elektroniska apparater, fungerar t.ex. inte 
bra i kyla (L. Ragnvaldsson, personlig 
kommunikation, 2011). En LED-display 
däremot fungerar bra och har god synlighet 
i ljus som mörker (Avalanche Beacons 
Reviews, 2013).

Något som också påverkas av kylan är 
batterierna. Batteritid brukar ofta halveras 
när det är kallt. Önskvärt är en drifttid på 8 
timmar, vilket motsvarar ett arbetspass. 
Minimum är 4 timmar. Polisen har alltid med 
sig vanliga AA-batterier till all möjlig annan 
utrustning varför det skulle vara bra att 
använda sig av sådana för att kunna stoppa 
i nödfall om extrabatteri tagit slut. (L. 
Ragnvaldsson, personlig kommunikation, 
2011) Den nuvarande prototypen av Hepkie 

drivs av 10 st AA-batterier och har då en 
drifttid på 8 h, i milt klimat. Den kommande 
modellen ska ha lägre effekt och det krävs 
därmed mindre batterikraft. Det skulle då 
uppskattningsvis räcka med 10 AA även i 
detta fall, även vid låga temperaturer.

Andra produkter som har liknande krav på 
sig, t.ex. lavintransceivers och Recco har 
höljen gjorda av plast. Därmed kan detta vara 
en bra lösning även för sökenheten Hepkie. 
Plasten ska tåla UV-ljus och många 
minusgrader utan att bli spröd. Den ska vara 
slagtålig vid låga temperaturer. Exempel på 
plast som klarar dessa krav är ASA (Akrylnitril 
Styren Akrylat) och ABS/PC (Polycarbonat-
Acrylonitrile, Butadiene, Styrene) (The 
Plastic web, Formaterm, 2013). 

För att öka hållbarheten ska man undvika 
utstickande och rörliga delar, som kan 
knäckas eller slitas i lederna.

ProdUkTUPPLEvELSE

Sökenheten ska upplevas som en naturlig del 
av räddningstjänstens utrustning och även 
förmedla värden som ResQU vill förknippas 
med.

Sinnesintryck

För att kunna känna igen varumärket krävs 
att produkten har liknande sensoriska 
element som andra produkter av samma 
varumärke (A .  Warell,  personlig 
kommunikation, 2011). ResQU har inte 
några produkter sedan tidigare, och har heller 
inte utvecklat någon varumärkesidentitet. 
Därför finns inga riktlinjer när det gäller det 
estetiska uttrycket mer än en uppsättning 
färger som används i deras grafik och som 
de förknippar med sitt varumärke.

För att förmedla vilken produktkategori 
sökenheten tillhör och vilket som är dess  
användningsområde kan liknelser göras till 
andra produkter inom samma kategori  (A. 
Warell, personlig kommunikation, 2011). 
Produkter som används inom räddningstjänst 
har exempelvis ofta signalfärger, tillsammans 
med svart/grått, de har raka och lätt böjda 
linjer, tydliga kontraster mellan delar, 
markerade interaktionytor samt få element.

Kognitiv processering 

För att sökenheten ska vara trovärdig i 
situationen ska den upplevas ha de egenskaper 
som krävs av produkter under en 
räddningsaktion. Den ska även ha en 
utformning som förmedlar hur man ska hålla 
i den, rikta den mm.

Formspråk och färger
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Affektiv reaktion 

Tillsammans med ResQU har fyra värdeord 
tagits fram som de vill att sökenheten ska 
associeras med. Man ska uppleva att det är 
en produkt som räddar liv, är professionell, 
robust samt lättanvänd. Varje värdeord 
beskrivs i sin tur med ytterligare tre ord för 
att förtydliga innebörden. Orden har 
visualiserats med produkter som används i 
samma kontext som sökenheten och kan 
associeras till samma värden.

Räddar liv - värdefull, medhjälpare, effektiv Professionell - seriös, ändamålsenlig, trovärdig Robust - tålig, hållbar, pålitlig Lättanvänd - tydlig, enkel, logisk
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sökenheten förvaras i fjällstuga/polisstation

- Förvaring
- Laddning
- Visa batteristatus

Sökenheten ska kunna placeras på ett bra 
sätt på en hylla eller annan förvaringsplats.
Den ska snabbt kunna lösgöras från  
laddningsanordningen. Batteristatusen ska  
förmedlas tydligt.

21 4 5 6 7 8 93

Sökenheten tas med till  plats där sök påbörjas

- Packa ner i väska

Sökenheten ska vara lätt att att lägga ned i 
en väska.  Den ska ta så liten plats som möjligt 
och inte fastna i saker.
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421 5 7 83 96

Sökenheten startas

- Starta sökenhet
- Återkoppling påslagen

Påbörja pejling

- Påbörja pejling
- Återkoppling att den pejlar

Nödställd funnen

- Stäng av sökenhet
- Återkoppling avstängd.

Man ska inte kunna stänga av sökenheten av 
misstag. Det är viktigt med tydlig visuell, 
audiell och taktil återkoppling.

521 4 6 7 8 93

Införning av frekvensnummer

- Föra in frekvensnummer
- Återkoppling frekvensnummer infört
- Möjlighet att ändra vid fel

Det fyrsiffriga frekvensnumret kan föras in 
på sökenheten på en mängd olika sätt. Viktigt 
är att reglagen är utformade så att de går att 
hantera och ger taktil återkoppling även med 
handskar på. Risken för att göra fel ska 
minimeras och det ska vara lätt att redigera 
om fel uppstår.

A. Med en vanlig knappsats når man rätt 
siffra direkt. En display behövs och en extra 
knapp för att redigera sifferkombinationen.   

B. Med individuella justeringsknappar för 

varje sifferplats är det lätt att redigera vid fel. 
Det negativa med detta alternativ är att man 
måste trycka flera gånger innan man når rätt 
siffra. Det är då risk att man distraheras av 
de andra siffrorna man ser och glömmer bort 
den rätta kombinationen. 

C. Genom att använda sifferhjul blir systemet 
analogt och frekvensen kan ställas in redan 
innan sökenheten är påslagen. “På-knappen” 
kan då vara densamma som den för att starta 
pejling. Hjulen är lätta att hantera med 
handskar eftersom det är en stor yta att träffa.

Alternativ C har flest fördelar i och med att 
antalet reglage reduceras till fem, vilket är 
lättare att förstå, samt att det behövs mindre 
precision i hanteringen.

A

C

B
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Sök

-Information om avstånd och riktning

Signalstyrkan från mobilen går att omvandla 
till information om avstånd och riktning. 
Däremot kan den inte översättas i meter utan 
anges endast i procent av maximal 
signalstyrka. Detta gör att det krävs 
erfarenhet för att kunna relatera signalstyrka 
till ungefärliga avstånd i terrängen. 
(Ekengren, 2011)

Det visuella och audiella gränssnittet som 
förmedlar avstånd och riktning ska fungera 
fristående från varandra. Det kan förmedlas 
visuellt på en mängd olika sätt, t.ex. med 
hjälp av färger, ljus, staplar, punkter, 
positioner, pilar, siffror mm. Avstånd och 
riktining kan visas separat eller kombineras 

i samma figur. För att man ska slippa ha 
uppmärksamhet på fler olika ställen är det 
bra att kunna kombinera informationen om 
riktning och avstånd i samma punkt. 

Utrustning för räddningssituationer 
använder sig ofta av röda dioder, för synlighet 
och hållbarhet. Dioder har även använts till 
prototypen av Hepkie, och fungerat mycket 
intuitivt vid användartester. Det var en bra 
grund att bygga vidare på. Prototypen har 
använt sig av 8 dioder i en rad, endast för att 
visa riktning. Detta skulle utvecklas och även 
kombineras med avståndsinformation. 

Var denna visuella information ska finnas 
beror på hur man ska föra sökenheten med 
sig och vilken vinkel den ska synas ifrån.

721 4 5 6 8 93

Exempel på hur avstånd 

och riktning visas på 

lavintranceivers.
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-Medförning under sök

Modeller togs fram som utforskade ett antal 
möjliga grepp och placeringar av 
komponenter. Hänsyn togs bl.a. till 
belastning, balans, storlek och greppvariation.

Bilder på de alternativa utformningarna 
skickades för utvärdering till Lars 
Ragnsvaldsson, sambandsansvarig  på 
polismyndigheten i Jämtlands län samt 
Länshundbefälet/chefen för Ordnings- 
polisen. De har båda stor  erfarenhet av 
eftersök och de krav det medför på produkter. 
De föredrog förslag D, av den huvudsakliga 
anledningen att den innebär minst 
ansträngning för armen om man ska bära 
den länge.  Även Andreas Ekengren, från 
ResQU, utvärderade och föredrog förslag E, 
p.g.a. att den är kompakt och välbalanserad. 
Deras åsikter är sammanfattade som för och 
nackdelar hos varje förslag.

+ Kompakt form
+ Väl balanserad i handen
+ Kan bäras med avslappnad arm

- Element som sticker fram 
framför antennerna stör 
upptagingen av signalen. 

+ Med ett band att haka fast handen 
i sitter den stabilt 
+ Väl balanserad

- Ingen variation i greppet
- Armen är fastlåst 

+ Väl balanserad

- Hög tyngdpunkt som gör att den  
lätt tippar
- Tar mycket plats på höjden 

+ Kan bäras med avslappnad arm

- Ingen balans
- Otymplig

+ Kompakt
+ Välbalanserad

- Ingen variation i greppet

+ Varierade greppmöjligheter

- Otymplig
- Svårbalanserad

A B c Ed f
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Eventuellt byte av batteri

-Byte av batteri
-Visa batteristatus

Sökenheten ska drivas av 10 st AA-batterier.  
Genom att sätta samman batterierna till ett 
batteripack är det lätt att byta ut dem alla på 
en gång, men det går även att öppna  packet 
och sätta i extrabatterier i nödfall. Detta är 
en princip som idag används i fjäll- 
räddningens radioutrustning (L. Ragn-
valdsson, personlig kommunikation, 2011).

Man ska med ett enkelt handgrepp kunna 
byta batteripack. Det ska gå snabbt för att 
inte förlora tid i sökningen.

För att minska volymen på produkten kan 
batterierna integreras i handtaget, t.ex. 
genom en insats eller att hela handtaget går 
att ta av. 

821 4 5 6 7 93
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De två favoriterna från utvärderingen av hur 
sökenheten ska medföras utvecklades vidare 
till helhetskoncept. De har samma 
komponenter och skiljer sig endast i sättet 
att bära dem.

För inmatning av frekvensnummer används 
sifferhjul. De är placerade längs kanten för 
att ge en stor träffyta och vara lätta att vrida. 

Sökenheten slås på och påbörjar sökning 
genom att man trycker på den gröna knappen 
som sitter i anslutning till sifferhjulen.

Fem ljuspunkter visar riktning. Mer exakthet 
än fem punkter behövs inte för att man ska 
få tillräcklig uppfattning om riktningen (A. 
Ekengen, personlig kommunikation, 2011). 
Punkterna är utspridda längs pilformen och 
ger därmed en direkt koppling till vilka 
vinklar de motsvarar. Den mittersta punkten  
är uppdelad i steg som visar avstånd när man 
håller sökenheten i rätt riktning.

Batteristatusen är information man behöver 
sällan. Därför sitter den på handtaget där 
den döljs av handen så att den inte ska ge 
överflödig information. Ingång för laddare 
sitter strax under.

Vid den nedre högra sidan sitter högtalare 
och ingång för hörlurar. Det måste även 
finnas ett reglage för ljudvolym.

Ett önskemål från fjällräddningen var att 
sökenheten ska vara lätt att hitta om man 
tappat den eller lagt den ifrån sig. Den 
fluorescerande röda färgen gör den lätt att 
urskilja. Den röda färgen är även den som är 
starkast förknippad med företaget ResQU 
och känns därför naturlig att använda. För 
synligheten skapas kontrast mot de röda 
dioderna med grå bakgrund. 

Hos båda koncepten kan man variera grepp. 
Koncept A ger ingen information när man 
bara bär den med sig, med armen rakt ned, 
eftersom den då riktas nedåt. Koncept B ger 
möjlighet att hela tiden läsa av sökenheten. 
När den hålls i ögonhöjd missar man dock 
den visuella informationen som täcks av  
handen. 

Man håller i sökenheten i höger hand och för 
att slippa byta hand när man matar in 
frekvensnumret så gör man det med vänster 
hand. Eftersom sifferhjulen kräver väldigt 
lite precision fungerar detta för högerhänta. 
Greppet är gummibeklätt för att ge bra grepp.

A

B
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3

0

8

5

2

9

1

7
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8
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9

2

5

3

0

1

7

4
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En viktmodell byggdes för att få en 
uppfattning om hur sökenheten går att 
hantera och hur balansen blir.

Antenner - ca 1 kg  tillsammans
Sökkort - ca 250 g
10 st AA-batterier - ca 375 g

Detta ger en minsta vikt på 1625 g. Utöver 
det tillkommer vikt för hölje och övriga 
komponenter. Det är en stor vikt att hålla i 
handen men det kan fungera eftersom det är 
en produkt man använder relativt sällan. Och 
eftersom man endast söker konstant de sista 
50 meterna är det en väldigt kort tid man 
behöver hålla den uppe, övrig tid håller man 
i den med avslappnad arm. Detta är en väldigt 

liten ansträngning jämfört med exempelvis 
de metallsaxar på 25 kilo som räddnings- 
tjänsten håller i för att klippa upp bilar vid 
olyckor.

Det skulle vara möjligt att ha batteripacket i 
väskan eller bältet för att minska vikten i 
handen. Men eftersom detta endast handlar 
om en liten del av vikten uppskattas fördelen 
att ha allt samlat överväga. Det tar bort risken 
att tappa bort delar, trassla in sladdar, 
momentet och tiden det tar att montera något 
i bälte eller väska samt möjligheten att snabbt 
slänga den ifrån sig ifall den är i vägen.

Genom att batterierna sitter i handtaget blir  
sökenheten väl balanserad. 

vIkTmodELLUTvärdErIng

Koncepten utvärderades tillsammans med 
ResQU. Några av slutsatserna var följande:

Att mata in frekvensnummer med hjälp av 
sifferhjul skulle bli en svår lösning att 
kombinera med vattentäthet. Vanliga 
gummitäckta tryckknappar är ett säkrare val 
ur hållbarhetssynpunkt.

Att dioderna följer antennernas vinkel gör 
att man lätt förstår vilken vinkel den avsöker, 
i motsats till en rak rad.

Ytan med dioder behöver vara vinklad för att 
de ska gå att se från olika håll.

Att endast ha avståndsmätning vid 
mittendioden fungerar inte eftersom det inte 
går att “fånga” den rätta riktningen utan man 

måste hela tiden  svepa med sökenheten.

Koncept B skulle bli framtung även om 
batterierna placerades i handtaget, eftersom 
antennerna är så pass tunga.

Att, som i koncept B, söka med enheten med 
rak arm nedåt skulle innebära att man får 
titta ned och upp hela tiden och får inte den 
direkta korrelationen med punkter i 
terrängen. Att få den visuella informationen 
om riktning och avstånd direkt i siktlinjen, 
som i koncept A, gör det däremot möjligt att 
lätt ta sikte och inte behöva stämma av lika 
ofta. 

Koncept A ansågs ha övervägande fördelar,  
varför det valdes för vidare utveckling.
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Det finns en mängd alternativ för placering 
av knapparna. För att inte täcka displayer 
med handen är det bäst att placera alla 
knappar till vänster om eller under dem.

Att reglera upp eller ned vid fyra separata 
displayer skulle ge färre knappar men ta 
längre tid att mata in numret och medföra 
risken att man glömmer det och får kontrollera 
igen. Nummerinmatning som är vanlig på 
en mängd produkter, med en knapp för varje 
siffra, har däremot många fördelar. Man 
tvekar inte över hur man ska använda den, 
eftersom den är välkänd, och önskad siffra 
kommer upp direkt vid knapptryckning. 
Detta är viktiga egenskaper hos en produkt 
där det inte finns rum för tveksamheter.

Inmatningssystemet består av sifferknappar, 
en display samt redigeringsknapp. Knapparna 
är stora och tydligt åtskilda för att kunna 
hanteras med handskar.

vIdArEUTvEckLIng Av 

InförnIng Av frEkvEnSnUmmEr

För att hela tiden få information om avstånd 
finns tre dioder vid varje avläst vinkel. Den 
första dioden är röd för att visa att en signal 
tas emot, men avståndet är fortfarande stort. 
När även den gula lyser är man nära. När   
den gröna dioden tänds är man väldigt nära 
och man börjar söka aktivt och sveper 
konstant med sökenheten.

Tre dioder används istället för en som skiftar 
färg för att tydliggöra att det är tre intervaller 
som kommer att markeras. Det är tre olika 
färger för att man ska förstå att det är olika 
stora intervall som dioderna markerar. Skulle 
de vara i samma färg kan man tolka det som 

tre lika stora intervall. De tre färgerna gör 
det även tydligt hur många dioder som är 
tända. Är de i samma färg kan det vara svårt 
att urskilja antalet när man man sveper med 
sökenheten. Vill man dela in de tre 
intervallerna i ytterligare steg kan det göras 
genom blinkningar i ökande takt.

Att färgen kombineras med position ger en 
riktning och rörelse framåt vilket symboliserar 
att man kommer närmare.  Användandet av 
rött, gult och grönt är väl etablerat och 
återfinns bl.a. på tranceivers. Dioderna har 
färgade höljen så att man redan innan de är 
tända kan förstå hur systemet fungerar. 

vIdArEUTvEckLIng Av 

InformATIon om rIkTnIng 

ocH AvSTÅnd

Vald lösning
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jUSTErIng Av LjUdvoLYm

Modeller gjordes för att utforska hur olika 
formelement skulle kunna smälta samman. 

Ljudvolymen ska kunna regleras med samma 
hand som man håller sökenheten i. 

formmodELLEr



rESULTAT
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284 mm

218 mm

150 mm

Sökeheten kan bäras med avslappnad arm 
rakt ner men det finns även möjlighet att 
integrera fästpunkter för utdragbar lina som 
sätts t.ex. i bälte eller ryggsäck. Sådan fästlina 
för utrustning används i nuläget  av 
brandmän. Linan gör det även möjligt att 
släppa taget om sökenheten utan att tappa 
den.

Sök kan ske med armen sträckt rakt fram, 
vinklad, lutad mot kroppen eller med stöd 
från fäste vid axel. 

Bära sökenheten

Söka med sökenheten

vYEr

mEdförnIng
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15
Batteripack med 10 st 
AA-batterier.

14
Färger, fluorescerande röd och 
grå baksida.

12
Högtalare.

11
Ingång för laddare.

13
Ingång för hörlurar.

8
Tryck på knappen och dra 
nedåt för att lossa batteripacket.

7
Volymjustering, gummiknapp
som böjs åt sidorna.

10
Dioder visar batteristatus.

9
Gummibeklätt grepp.

6
Skydd för att man inte ska 
kunna stänga av sökenheten av 
misstag.

2
Backknapp, ifall fel nummer 
förts in.

4
På/av/sök-knapp
Tryck ned för att slå på och
för till höger för att börja sök.
Lyser när den är påslagen.

1
Dioder visar riktning och 
signalstyrka.

5
LED-display visar frekvens- 
nummer.

3
Gummiknappar med lysande 
siffror för inmatning av 
frekvensnummer.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14 15

12

13

SökEnHETEnS fUnkTIonEr
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AnvändnIngSScEnArIo

SoS

1 2 3 4 5
Sökenheten och ett extra batteripack sitter 
alltid  på laddning på stationen.

Dioderna på batteripacket/handtaget visar 
batteristatus så att man vet att det är fullladdat 
när man ger sig av.

Räddningstjänst mottar larm och får 
frekvensnummer att söka på.

Sökenheten och extrabatteri stoppas ned i 
en väska och tas med till plats där söket ska 
påbörjas.

Frekvensnumret knappas in. Skulle fel 
nummer matas in använder man “back-
knappen” för redigera.

Sökenheten startas genom att den röda “på-
knappen” trycks ned och börjar då lysa som 
indikation på att sökenheten är påslagen. 
Även en ljudsignal signalerar att den slås på. 
Displayen tänds och knappsatsen börjar lysa. 
Nu är det möjligt att knappa in frekvens- 
numret.
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6 7 8 9
Den röda knappen förs till höger för att 
påbörja pejling och den blinkar för att 
indikera att den är i sökläge. Ett ljud med låg 
volym och frekvens indikerar detsamma.

Knappsatsen släcks och är nu låst för 
inmatning, vilket betyder att det inte gör 
någonting om man kommer åt den av misstag.

Ljudvolymen kan justeras med tummen och 
hörlurar kan kopplas in.

Under tiden kan man behöva byta batteripack 
eller fylla på med nya batterier. Man lossar 
batteripacket genom att trycka ner knappen 
i dess överkant och dra det nedåt. Genom att 
lyfta låset på packets ovansida kan man dela 
det och sätta in nya AA-batterier ifall 
extrabatteriet skulle vara slut.

Nu är den eftersökta personen funnen och 
man slår av sökenheten genom att föra “på-
knappen” till vänster.

Sökenheten sveps fram och tillbaka för att 
hitta en första signal som indikeras med att 
en röd diod tänds i dess riktning. Ljudet 
indikerar att signal finns genom att volymen 
höjs. När sökenheten vänds i rätt riktning 
ökar ljudet i frekvens. Man tar ut en ungefärlig 
riktining och kontrollerar med jämna 
mellanrum att man är på rätt väg.

När man kommer närmare den nödställda 
tänds den gula dioden och ljudet ökar i 
tonhöjd. När man är riktigt nära börjar den 
gröna dioden blinka i ökande frekvens och 
ljudets tonhöjd ökar ytterligare fram till 
maximal signalstyrka. Man sveper konstant 
med sökenheten den sista biten fram till den 
nödställda för att få mer noggrann 
information.
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För att öka hållbarheten har sökenheten 
gjorts så kompakt som möjligt och utan 
rörliga delar. Knappar är gummitäckta för 
att det ska vara vattentätt. LED-displayen 
och batterierna klarar kyla och plasthöljet är 
slagtåligt.

Genom signalfärger, tydliga former, och de 
lysande dioderna uttrycker sökenheten att 
den är en produkt som används för att rädda 
liv. Den ser professionell ut genom sina 
specialanpassade mått och specifika 
funktioner. Genom att ha väl tilltagna 
dimensioner och utstrålar den robusthet. Den 
ser ut att vara lättanvänd genom sin tydlighet 
i färger, enkelhet i former och få element.

HÅLLBArHET ProdUkTUPPLEvELSEInTErAkTIon

Kognition

För att sökenheten ska vara lätt att förstå
har funktionerna reducerats till de mest 
nödvändiga. De har markerats tydligt och 
placerats på ett sätt som gör att man intuitivt 
ska förstå hur de används.  

Interaktionsytorna är markerade med rött 
för att de ska vara framträdande. Det röda 
handtaget inbjuder till att greppa och bildar 
tillsammans med den markerade sökytan en 
pilform som gör att man intuitivt förstår hur 
man ska rikta sökenheten. Eftersom 
handtaget/batteripacket har en kontrast- 
erande färg blir det tydliga skiljelinjer som 
visar att det är en löstagbar del. Färgen gör 
det även lätt att hitta extrabatteriet i väskan. 
Volymknappen syns också tydligt mot den 
gråa bakgrunden.

Funktioner som har en relation, sitter intill 
varandra. Ingång för laddare sitter i 
anslutning till  dioderna som visar 
batteristatus. På-knappen sitter i anslutning 
till knappsatsen. Ingången till hörlurarna är 
placerad intill högtalaren. Volymjusteringen 

sitter dock inte intill högtalaren av  den 
anledningen att man ska kunna reglera 
volymen med samma hand som han håller 
sökenheten i utan att byta grepp.

Det finns få möjligheter till att använda 
sökenheten på fel sätt och det är lätt att rätta 
till misstag. Misstag man kan göra är att 
knappa in  fel frekvensnummer, vilket lätt 
ändras med redigeringsknappen. På/av/
sökknappen är inte helt intuitiv och man kan 
råka sätta enheten i sökläge direkt. Då går 
det inte att knappa in frekvensnumret. Det 
är dock inte ett svårt moment att lära sig eller 
komma ihåg.

Sökenheten ger återkoppling på alla 
interaktionsmoment; både visuellt, audiellt 
och taktilt. Knapparna har en tydlig 
tryckkänsla och man ser direkt på displayen 
vad man tryckt på. Ljud och ljussignaler 
markerar på- och sökläge.

Handhavande

För att dioderna ska gå att se från se från olika 
håll när man sveper med sökenheten sticker 

de upp och ytan där de sitter är vinklad. De 
lysande dioderna syns tydligt mot den mörka 
bakgrunden. All nödvändig information är 
upplyst och syns även i mörker och dålig sikt. 
Siffrorna på display och knappar stora och 
lättavlästa.
 
Ljudet från sökenheten kan höras av kollegor 
intill och därmed kan också de få 
informationen om riktning och avstånd. Det 
går att interagera med sökenheten under hög 
ljudvolym eftersom man även får 
informationen visuellt. Då är det dock bara 
bäraren som får den. 

Knapparna på sökenheten är tillräckligt stora  
för att man ska kunna trycka på dem med 
tummen om man t.ex. har tumvantar. För att 
man inte ska råka slå av enheten när man rör 
sig mycket under ett sök så förs på/av/
sökknappen in under ett skydd som hindrar 
att man kommer åt den. Efter att sök påbörjats 
behövs endast en hand för att hantera 
enheten. Eftersom den endast består av den 
del är den lätt att lägga ifrån sig eller fästa 
vid ett bälte om man behöver båda händerna 
till något. 
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För att få en uppfattning om resultatet 
motsvarade de uppställda kraven gjordes en 
utvärdering. Bilder på sökenheten skickades 
via e-mail till sambandsansvarig  på 
polismyndigheten i Jämtlands län, 
länshundbefälet/chefen för Ordningspolisen 
samt två personer från ResQU. De fick 
poängsätta (1=sämst, 5=bäst) sökenheten 
utifrån de tre fokusområdena. Kommentarer 
de lämnade:

“Lättanvänd-Troligen, men måste få testa 

först. Ergonomisk-Troligen, men måste få 

testa först. Hållbar-Ser robust ut.”

“Bilden ger intryck av tunnare plast (vet ej 

varför men kan ha att göra med struktur eller 

färg). Det i sin tur minskar känslan av 

tålighet. Med inslag av svart gummibeklädnad 

skulle det robusta uttrycket kanske blivit 

tydligare.”

“Ser verkligen ut att vara en produkt att lita 

på.”

“Produkten är utformad så att det finns flera  

olika sätt att hålla den vid användandet och 

när man bär den, vilket gör den mer lättanvänd 

och enklare att handha samt transportera.”

Proffessionell

Produktupplevelse

Robust Lättanvänd Rädda liv

5

4

4

5

4,5

5

4

4

5

4,5

5

4

4

5

4,5

5

4

5

5

4,75

Person 1

Person 2

Person 3

Person 4

Medelvärde

Kognition

Interaktion

Handhavande

Hållbar

3

5

5

3

4

4

4

5

3

4

4

3

5

3

3,75

Person 1

Person 2

Person 3

Person 4

Medelvärde

UTvärdErIng

För att få en bättre uppfattning om form och 
storlek gjordes en fysisk modell. CAD-
modellen skrevs ut i gips i 3D-printer och 
dioder och display sattes dit.

modELLBYggE



SLUTSATSEr & dISkUSSIon
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Resultatet uppfyller på många sätt de mål 
som satts upp. Behov hos användare, 
situation och miljö mm. har kartlagts. 
Riktlinjer för utformningen av sökenheten 
har tagits fram utifrån dessa. Slutligen har 
ett designkoncept utvecklats utifrån 
riktlinjerna. Fokusområdena, hur produkten 
kan vara lättanvänd, lätthanterad, hållbar 
och upplevas på önskat sätt, har behandlats 
utifrån en mängd perspektiv. Det har 
resulterat i ett designkoncept som på många 
sätt tar dessa frågor i beaktande. Hållbarhet 
kunde dock ha behandlats mer.

Det har varit svårt att få fram tydlig 
information att grunda arbetet på och 
utvärdera resultaten mot. Det beror på att 
ResQU:s prototyp av Hepkie aldrig har 
använts under verkliga förhållanden och att 
det heller inte finns någon liknande produkt 

att jämföra med. ResQU har även varit 
otydliga med hur systemet fungerar idag och 
vad som är föreställningar om hur det 
kommer att fungera i framtiden. Det har 
inneburit att mycket har fått baseras på 
spekulationer och antaganden. En stor del 
av arbetet gick därmed ut på att skapa en 
gemensam bild att utgå ifrån; hur systemet 
ska fungera, hur användningsscenarierna 
ser ut, vilka interaktionsmomenten ska vara. 
Det tog lång tid att komma fram till vad det 
var som verkligen skulle designas,  vilket 
ledde till att produktutformningen fick för 
lite fokus.

Den otydliga bilden av produkten och dess 
användningsområde gör det svårt att veta om 
resultatet kommer att uppfylla verkliga krav. 
I detta arbete har troliga designkrav satts upp 
och utvärderingar gjorts mot dessa. Vid den 

slutliga utvärderingen, med uppdragsgivare 
och användare, har endast det visuella 
intrycket använts för att bedöma produkten. 
De hade fått en mer fullständig bild om de 
haft möjlighet se utseendemodellen i 
verkligheten och känna på tyngden hos 
viktmodellen. Utvärderingen kunde  även 
gjorts mer ingående, med fler kriterier.

Många av funktionerna hos designkonceptet 
är svåra att utvärdera utan att ha en 
fungerande prototyp. Det är t.ex. svårt att 
säkert veta hur det fungerar att orientera sig 
med hjälp av dioderna och ljudet utan att ha 
provat det i verkligheten. Här skulle tester 
med förenklade modeller kunnat vara ett steg 
på vägen. Tryckkänsla i knappar och 
hållbarhet hade behövts testas med de riktiga 
materialen. Även ergonomin skulle behöva 
utvärderas under verkliga förhållanden.
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