
 Wilma Lindbäck
Examensarbete 

kandidatprogrammet i industridesign
Vårterminen 2020

Examinator: Per Sihlén
Yrkesrepresentant: Eva-Lena Bäckström

Handledare: Johan Gustafsson
Extern handledare: Jan Fjällström

RAPPORT

Designad för äventyr, i 
beredskap för katastrof



2

index

bakgrund 5
1.0 abstract, 3

2.0 abstrakt, 4

3.0 bakgrund, 5  

4.0 research, 7

5.0 marknadsundersökning, 14

6.0 idégenerering, 19

7.0 konceptualisering, 23

8.0 resultat, 32

9.0 reflektion, 42

10.0 referenser, 45

11.0 bilagor, 47

.0 marknadsunder-
sökning 1

2



3

1.0 abstract

The following report aims to create a 
concept that facilitates communication 
and prevents accidents in extreme 
sports environments outside the 
mobile network. The solution is 
presented as wristwatch wearable 
in the concept DAPD-design for 
Adventure, Prepared for Disaster. 
A comprehensive solution for 
communication in extreme sports 
environments, designed for both 
professional and hobby practitioners.

The idea of working with a product that 
facilitates people in off grid areas lies 
in my personal interest for extreme 
sports and nature. I have grown up 
in a family with a strong culture for 
the outdoors. Being able to facilitate 
for like-minded people by offering a 
solution that reaches a larger user 
group, not just extreme athletes with 
deep knowledge in the field and with 
the ability to invest in the high-end 
segment of equipment, is what has 
driven me through this project.

The project conceptualizes a solution 
that gives common people (hobby 
level users), to extreme athletes a 
safe adventure with less worries. By 
using an existing and cheap technology 
where you communicate on radio wave 
frequencies, it has the ability to work in 
areas outside the mobile network.

During the project, studies have 
included questionnaires, interviews 
with professionals in the field of 
extreme sports and continuous contact 
with professionals in radio technology 
and hobby users.

In summary, the report discusses the 
future development of extreme sports 
products and argues for solutions 
aimed to the large masses.
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2.0 abstakt

Denna rapport syftar till att skapa 
ett koncept som underlättar för 
kommunikation och förhindrar olyckor i 
extremsportsmiljöer utanför det mobila 
nätverket. Lösningen presenteras som 
en accessoar i konceptet DAPD- design 
for Adventure, Prepared for Disaster. 
En helhetslösning för kommunikation i 
extremsportsmiljö, framtagen för både 
professionella- och hobby-utövare.

Tanken kring att arbeta med en produkt 
som underlättar för människor i 
fjällmiljö ligger i mitt personliga intresse 
för extremsport och natur. Jag har 
vuxit upp i en familj med en stark kultur 
för friluftsliv och naturupplevelser. 
Att kunna underlätta för likasinnade 
genom att erbjuda en lösning som 
når ut till en större användargrupp, 
inte bara extreme sportare med djup 
kunskap inom området och kapital för 
att investera i den typen av utrustning 
är vad som har drivit mig genom 
projektet.

Projektet sammanfattas i en lösning 
som ger gemeneman (hobbynivå), till 
extreme sportare ett bättre äventyr 
och högre säkerhet. Genom att 
använda sig av en teknologi där man 
kommunicerar med radiovågor så 
fungerar den i områden utanför det 
mobila nätverket.

Under arbetets gång har studier som 
har innefattat frågeformulär, intervjuer 
med verksamma inom området för 
extremsporter och kontinuerlig kontakt 
med yrkessamma inom radioteknologi.

Sammanfattningsvis diskuterar 
rapporten framtidens utveckling av 
produkter för extremsporter och 
argumenterar för lösningar som riktar 
sig till professionella- och hobby-
utövare.
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3.1 inledning 
Mindre än 1% av dödsolyckor i laviner 
involverar professionella utövare 
(SMHI, 2020). För att få ner statistiken 
på dödsolyckor vill jag riktade mig till 
de övriga 99%:en, dvs hobbyutövarna. 
Kommunikation är en bristande faktor 
i fjällen. Nätverket är ofta svagt eller 
obefintligt. Vi människor är i behov av 
att kommunicera och än mer när det 
kommer till att transportera i hög fart 
gruppvis, speciellt i berg och när det 
är dåliga väderförhållanden. Utöver 
olyckorna som sker i laviner så är det 
många som hamnar vilse vid dålig sikt, 
många föräldrar som blir oroliga när 
barnen inte kommer ner i skidbacken 
och inte minst mindre olyckor som 
blir mer allvarliga när vännen inte får 
kontakt med civilisationen på grund av 
dåligt nätverk.

Genom att skapa en lösning som 
underlättar för folk som utövar 
extremsporter i fjällmiljö skulle man 
kunna minska de negativa effekterna 
kring extremsportande och på så 
vis öppna upp för fler människor 
att vilja uppleva vår natur utanför 
mobilnätverket.

3.2 samarbetspartner
Handledaren under projekt är Jan 
Fjällström, grundare av North Bend, 
Gneis, Weather Station, och andra 
outdoor företag. Kittelfjäll Skilodge, de 
hjälper till med kontakter, bollande av 
idéer och feedback.

3.0 bakgrund

3.3 tidsplan
Start 2 Mars 2020, slutpresentation 
2 Juni 2020. Projektet är totalt nio 
veckor. Ingående schema och planering 
av arbetet, vänligen se bilaga 1. 

3.4 mål
Det grundläggande målet med 
projektet har varit att påverka 
statistiken för dödsolyckor 
till det bättre.  Den specifika 
problemformuleringen har däremot 
ändrats under arbetets  gång (se 1.7 
specificerad målformulering) 

3.5 målgrupp
Äventyrare som utövar någon form 
av extrem sport i fjällmiljö. Gäller 
både individer som anser sig vara 
hobbyutövare till extremesportare.

3.6 avgränsningar
Inledningsvis i projektet innefattade 
avgränsningarna en bred målgrupp:  
familjer på tivoli, en grupp vänner på 
festival, militären, kvinnosäkerhet i 
tunnelbanan, men främst personer som 
utövar extremesporter tillsammans 
utanför det mobila nätverket. 

Därefter valde jag att rikta in mig 
enbart mot extremsportare på grund 
av projektets korta tidsperiod. 
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Eftersom jag insåg att en lösning som 
bara inriktar sig till extremesportare 
inte löser problemet angående de 
99% (SMHI, 2020) av statistiken som 
faktiskt drabbas av olyckor i samband 
med extremsportande. Därav valde 
jag igen att ändra min avgränsning 
av målgrupp, på grund av att jag ville 
arbeta med ett projekt som gynnar en 
så bred konsumentgrupp som möjligt.

Slutgiltigheten så avgränsar sig 
projektet till hobby-utövaren i 
extremsports miljöer, exempelvis 
skidåkning och skoteråkning i fjällmiljö.

3.7 Specificerad problemställning
Under projektets gång har 
problemställningen ändrats. 
Inledningsvis löd problemställningen 
enligt följande:

Hur kan vi underlätta och 
säkerhetsställa god kommunikation 
som förhindrar skador och att man 
tappar bort varandra när man vistas 
utanför det mobila nätverket i 
extremsports sammanhang?

Det visade sig att problemställningen 
var för bred och innehöll ett förslag 
på hur problemet skulle lösas. Detta 
eftersom kommunikation snarare 
uppfattades som en lösning än ett 
problemområde.

Eftersom grunden i arbetet ligger i 
min strävan att nå ut till de 99% av 
statistiken som ej är extremesportare 
och är de som främst drabbas av 
olyckor i extremesportsmiljö (SMHI, 
2020) så ville jag att det skulle vara 
basen i min problemformulering. Min 
slutgiltiga problemformulering:

bakgrund

Hur kan man minimera olyckor i 
miljöer som inte täcks av det mobila 
nätverket?

3.8 process och metoder
Användaren är i fokus så mycket som 
möjligt under hela processens gång. 
Co-Designing är en metod jag kommer 
använda mig av. I slutändan är det 
användaren som bestämmer om det 
blir en produkt som kommer bli såld 
på marknaden eller inte, därav är det 
viktigt att ha användaren i fokus från 
start. Under processen kommer jag att 
ha nära kontakt med samarbetspartner, 
experter och studenter vid Umeå 
designhögskola. Detta för att validera 
koncept och teknik för att skapa en 
produkt som är realiserbar inom en 
snart framtid. 

3.9 förväntat resultat
En fysisk prototyp, CAD filer, 
renderingar, digital presentation, 
animerad sprängskiss med tekniska 
specifikationer, film som förklarar 
hur man använder produkten, 
researchvideo, teaser video till 
UIDTalks20, logga samt en rapport.
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4.0 research

4.1 grundfakta laviner 
Laviner kan utläsas plötsligt men 
det förekommer nästan alltid flera 
varningstecken innan den löser ut, det 
gäller bara att lära sig dem och lära 
sig hur man ska agera utefter dem. En 
lavin kan bli triggad på flera olika sätt 
men alla har att göra med vibrationer 
i marken. 90% av alla lavinolyckor är 
triggade av offret och inom 25 timmar 
efter nysnö. (Avalanche, 2019)

Laviner förekommer inte bara i 
off-pist områden som vissa kan 
tro, de kan även förekomma inom 
skidanläggningar. En svart pist har 
en lutning på kring 40 grader och det 
är oftast tillräckligt brant för  att ge 
förutsättningar för att utlösa en lavin. 
Det är många gånger även flackare 
lutning.

eller flaklaviner som det brukar kallas 
på svenska, är den farligaste typen av 
lavin och den orsakar flest dödsfall. 
Det uppstår genom att snötäcket 
brister längs en brottkant. Ett stort 
flak av snö brakar sedan med en enorm 
kraft nedför sluttningen i en hastighet 
som kan närma sig 200km/timme 
efter 5 sekunder. En förutsättning för 
flaklaviner är att snön ligger i olika skikt 
som är mer och mindre kompakta. 
Mellan de olika skikten kan det finnas 
glidlager i form av ett tunt lager porös 
snö eller lager med skare eller rimfrost. 
Ett lager rimfrost i snön är mycket 
farligt och bildar ett effektivt glidlager. 
(SMHI, 2019)

Det finns flera olika typer av laviner 
men de man brukar prata om är slab 
avalanches, wet avalanches, sluff 
avalanches, ice & cornice avalanches, 
glide avalanches etc. Slab avalanches  

Källa bild 1. (Avalanchemaps, 

Källa bild 2. (Ultimate ski 2019)
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Wet avalanches, eller slasklaviner som 
det kallas på svenska, är triggade av 
varma temperaturer, sol eller regn. 
Oftast är de långsammare än torra 
laviner, 15-30km/timme. Dessa är inte 
lika farliga då de inte förekommer lika 
ofta. (Ortovox, 2019)

Sluff avalanches, eller lössnölaviner 
som det kallas på svenska, är de minst 
farliga, väldigt få människor dör av 
dessa. De utlöses oftast nedanför 
dig tillskillnad från de andra när de 
utlöses ovanför dig. Dessa består av 
lössnö och förekommer i väldigt branta 
sluttningar. De börjar i en punkt och 

personer dör av dessa då det innebär 
att befinna sig på fel plats vid fel 
tillfälle.
När lavinen stannat framgår det att de 
som vart med om en beskriver snön 
som betong, det är omöjligt att röra 
sig. De som är erfarna säger också att 
det är en betydligt bättre investering 
att samla på sig kunskap om hur man 
undviker att hamna i en lavin, snarare 
än att köpa utrustning för när en lavin 
väl att utlösts för att det i princip 
”är kört” när du blivit drabbad ändå. 
(National geographic, 2019)

25 personer dog av laviner i USA år 
2019, i Europa var det 96 personer 
år 2019 och de flesta var vandrare, 
skidåkare, skoterförare och klättrare. 

research

växer sig större och större. Vanligen 
är det inte lika stora snömängder och 
är därför inte alls lika farliga som de 
föregående. 
Ice & cornice avalanches, glide 
avalanches och andra typer av laviner 
kommer projektet inte att behandla i 
samma utsträckning eftersom de inte 
förekommer ofta. De orsakas oftast av 
sig själv, dvs inte av offret. Väldigt få 

(Statista, 2019). Mindre än 1% av alla 
dödsolyckor involverar professionella 
utövare. (SMHI, 2020)

Under midvinter brukar det utlösas 
flest laviner på skuggsidan av berget 
medan det utlöses flest på solsidan av 
berget under vårvinter. (Snowbrains, 
2020) 

Källa bild 3. (National geographic, 2019)

Källa bild 4. (Statista, 2019)



Wilma Lindbäck - Examensarbete i Industridesign
VT 2020

9

4.2 vad gör man?
Att utsättas för en lavin är ingen lek 
och det spelar förmodligen inte så stor 
roll hur mycket man än läser på om 
vad man ska göra när det väl händer 
för att man är i chocktillstånd men det 
finns en rad olika generella saker man 
kan tänka på. Vad än man gör under 
ett lavinutbrott så måste rörelsen 
ske innan lavinen stannat och blir till 
”betong”. Att ta tag i ett träd sägs vara 
bra, däremot är sannolikheten liten att 
det står ett träd precis där du passerar 
och att du lyckas fånga det i 100km/
timmen. 

Trädet kan bli din räddare men också 
din värsta fiende eftersom du har så 
hög fart. En människokropp är ca 3 
gånger så kompakt som snön, det 
gör så att vi sjunker väldigt lätt. Att 
simma är därför ett vinnande koncept 
för att försöka hålla sig ovanför ytan. 
Precis innan lavinen stannar av ska 
man försöka göra utrymme framför 
munnen för att bilda ett lufthål så 
man kan andas innan man sitter fast. 
Till sist gäller det att försöka sträcka 
upp handen eller på annat sätt göra 
sig synlig för eventuella sökpatruller. 
Att veta vad som är upp och ner är 
förmodligen inte det lättaste när man 
tumlats runt. Alternativet som återstår 
är för många att chansa.

Chansen att överleva minskar drastiskt 
efter bara några minuter utan syre (se 
bild 5.). Utöver detta finns det olika 
tekniker för olika utövare att lära sig. 
För skoterförare ska man fortsätta 
uppåt om man är påväg uppåt. 
Fortsätta neråt om man är påväg 
neråt, öka hastigheten och försök att 
svänga åt sidan. Är man påväg i sidled 
fortsätter man i sidled. Vanligaste 
dödsorsaken när en skoterförare 
fastnar i en lavin är när en kompis kör 
upp för att hjälpa en annan som kört 
fast, då brukar de utlösas.

För skidåkare gäller det att åka rakt 
neråt för att få upp så hög fart som 
möjligt och sedan svänga åt sidan. För 
vandrare finns ingen speciell teknik 
förutom de generella tipsen eftersom 
man inte befinner sig på någon speciell 
utrustning/fordon. (Brundle, 2019)

4.3 att rädda någon annan
När lavinen stannat är det säkrast att 
komma till personen nedifrån när det 
kan utlösas en till lavin ifall man går 
uppifrån. En andra lavinutlösning är 
ganska vanligt eftersom all snö som 
ligger ovanför utlösningsgränsen nu 
har chans att rasa. Fjällräddning brukar 
ta tid så att larma dem så fort som 
möjligt är bra. Leta i 30 minuter innan 
du ger dig iväg för att hämta hjälp. 
(Brundle, 2019)

research

Överlevnads chanser i en lavin. Källa bild 5. 
(Sport-conrad 2019)



Wilma Lindbäck - Examensarbete i Industridesign
VT 2020

10

4.4 formulär
105 personer som utövar någon sport 
i fjällen svarade på en enkät för att ta 
reda på hur de kommunicerar idag och 
om de anser att kommunikation är en 
bristande faktor. 

researchresearch

Bildreferens statistik- baserat på statistik från 
mitt Survey monkey resultat.
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4.5 intervjuer
Under projektet har ett flertal 
djupintervjuer förekommit. I 
intervjugruppen har bestått 
av män, kvinnor, utförsåkare, 
längdskidåkare, klättrare, skoterförare, 
snowboardåkare, vandrare och jägare, 
även lavinexperter, anläggningsägare 
och guider av olika slag. 21-55 års 
ålder, erfarna som mindre erfarna. 
Totalt var det 14 personer som jag 
ställde ca 20 mer djupgående frågor 
till. Resultatet av intervjuerna är 
sammanfattade nedan i citat.

Utplockade citat:

”Min familj kom upp till Trysil för att 
hälsa på, när vi skulle åka skidor blev 
det svårt med kommunikationen när 
de inte är lika erfarna som mig. En 
åkte och tog lunch när han var hungrig, 
sen åkte nästa iväg osv [...] Hade varit 
skönt att slippa ta upp telefonen man 
börjar ju frysa om händerna direkt [...] 
Barnen brukar även tappa telefonen 
rätt ofta i backarna”
- Andres Zetterberg,
Snowboardinstruktör & Designer

”Man måste gå in på respektive 
kommuns hemsida för att kolla 
vart svag is är, vore bra med en 
samlingspunkt för all data [...] Dagens 
trancivers är så klumpiga, man gör 
säkert illa sig om man ramlar på dem”
- Frida Christensen,
Skidinstruktör

”Jag skulle vilja ha en panikfunktion när 
man är i fara, det hade varit skönt att 
veta att den finns med en hela tiden [...]
Jag gillar när gruppen man hänger med 
inte blir för stor, det blir intimare samtal 
då”
- Elin Larsgren, Skidåkare, Vandrare, 
Skoterförare och Dykare

”Använder mobilen för att kommunicera 
men den funkar sällan och när man kört 
fast med skotern så går det ju inte att 
lyssna efter den [...] Lavinutrustning 
känns komplicerat och dyrt, finns ingen 
enkel utväg idag att köpa. Det borde 
finnas något som är som ett bilbälte, 
enkelt och smidigt och alla använder 
det även om man inte varit med om en 
olycka.”
- David Sandlund, Skoterförare, Alpint, 
Längdskidor och Vandring
”Tänkte köpa intercom till grupperna 
jag guidar men det blir för dyrt, det 
går ju inte att kommunicera med 
lavinutrustningen, bara leta upp folk 
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research

när det är försent. Om det hade funnits 
någon bra lösning hade jag kunna ta 
med större grupper ut”
- Dan Forslund, Ägare av Kittelfjäll 
Skilodge,
Skoter-, Topptur-, och Skidguide

”Vi tappade bort en kompis nu i 
Österrike, hon tog en annan backe och 
fick slut ström i telefonen, det blev 
mörkt, som tur var hittade vi henne 
sen men det var jobbigt [...] När jag var 
och klättrade senast så försökte jag 
säga att min kompis skulle ta hem mer 
rep men hon hörde inte. Jag tror jag 
skulle ha ett bättre äventyr vid både 
skidåkning och klättring med bättre 
kommunikation”
- Lotta Sahlin, tidigare Tävlande 
Skidåkare
Klättrare och Vandrare

”Hade varit bra att kunna kommunicera 
på något smidigt och snabbt sätt, 
det hade sparat mycket tid när man 
tex väntar på varandra i slutet av en 
skidbacke, man vet inte om de kraschat 
eller bara stannat för att fixa pjäxan 
[....] Vid nödläge hade det såklart varit 
bra också, speciellt när det är dålig sikt, 
man blir snöblind så lätt.”
- Johan Engström,
Extremskidåkare
 

”Folk måste förstå hur farligt det är 
att vistas i berg. När vi var i Schweiz 
sa vi till folk dagligen för att de inte 
äger någon lavinutrustning [...] Några 
i vårat gäng har intercom men det är 
mest fotograferna. Vi väljer i förväg en 
person var att hålla lite extra koll på 
sedan åker vi enligt ett kedjesystem för 
att inte tappa bort varandra”
- Sonya Swan, Skidinstruktör, klättrare, 
alpinklättrare, bouldering, vandring
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5.0 marknadsundersökning

5.1 lavinutrustning
Olika äventyrsbutiker besöktes i 
Stockholm och sökande på nätet för 
att få en bättre förståelse för utbudet. 
Det som är vanligast förekommande 
utrustningen vid köp av lavinutrustning 
är ett lavinset, dvs. transceiver, sond 
och spade. (se bild 7.) Transceiverna 
finns i erbjuds av olika tillverkare med 
varierande funktion. Ett exempel på 
e enhet som skiljde sig starkt från 
mängden var Mammunt PULSE 
Barryvox. Den är tillämpad för större 
grupper för att kunna hitta flera 
personer och ”pin-pointa” var alla 
befinner sig. Black Diamond Bd Recon 
Bt Beacon hade en genomtänkt design, 
tillämpad för användning med handskar 
på och kan kopplas till mobilen för 
att uppdateras. (se bild 6.) RECCO 
reflectors använder sig av en annan 
typ av teknik, det är små chip som 
man fäster på alla personer som ska 
åka tillsammans, sedan kan personen 
som har en sökare hitta chipen och 
tillhörande personer. Detta är bra för 
större grupper eller skidanläggningar 
men det gäller att rätt personer har 
sökare på sig så det inte är de som blir 
drabbade av en lavin.

Källa bild 8. (Sport-conrad 2019)

Källa bild 7. (Sport-conrad 2019)

Källa bild 6. Tagen i butik under research i 
Stockholm av Black Diamond Bd Recon Bt 
Beacon
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5.2 test av lavin airbag
Det finns två huvudkategorier av lavin 
airbags. Den första består av patroner 
som måste bytas ut, denna typen 
kom först på marknaden och är lättare 
än Jet Force. Jet Force är den andra, 
den blåses upp med fläktteknologi 
och behöver därför inga patroner, dvs 
är bättre för miljön. Andra fördelar 
med att man kan utlösa den hur 
många gånger man vill är att man 
kan träna hemma så man blir vän 
med utrustningen, dra den 3 gånger 
på samma laddning, inga bekymmer i 
tullen som patroner kan vara och den 
blåser ut sig själv efter 3 min så det 
kan bildas en luftbubbla ifall huvudet 
ligger under snön. (se de tre bilderna).

Test av airbagen Jet Force hos Split vision.
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5.3 kommunikationsprodukter
Jag gjorde en marknadsundersökning 
över vilka kommunikationsprodukter 
som jag fann på marknaden idag. 
Många enheter behövde användas i 
anknytning till en mobiltelefon, ett fåtal 
kunde fungera fristående. De produkter 
som fungerande fristående använde 
sig av mesh teknik, satellit teknik och 
radio vågor för att kommunicera mellan 
varandra.

Jag gjorde även en positionskarta 
över hur högt pris de har i förhållande 
till hur de fungerar självständigt eller 
ej, se nedan. Det jag var intresserad 
av att undersöka vad det fanns för 
alternativ som fungerade fristående 
från telefoner. Detta eftersom jag 
under min undersökning hade förstått 
att det fanns svårigheter med att 

Positionskarta

GoTenna

Gotoky

Beartooth

Spot

Garmin InReach

Fogo

GoTenna

Gotoky

Beartooth

Spot

Garmin InReach

Fogo

High price

Low price

W
or

ks
 In

di
pe

nd
en

tly

W
or

ks
 o

nl
y 

th
ro

ug
h 

Ph
on

e

Design opportu-
nity

använda telefonen i kallt klimat. Under 
mina intervjuer hade det nämnts bland 
annat att det var svårt att hantera 
en kommunikations enhet med kalla 
fingrar och att batteriet på telefonen 
laddade ut snarare i ett kallt klimat.

Se bilaga 3. för fullständig information 
kring kommunikationsprodukternas pris  
och produktspecifikation.

Källa och bildreferenser, se 
”Kommunikationsprodukter” i 
referenslistan.
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4.0 insikterSummerat är nedan det som inte 
anses fungera bra i befintlig utrustning 
baserat på marknadsundersökningen 
och intervjuer. 

• Kommunikation när gruppen är för 
stor

• Kommunikation när 
gruppmedlemmarna är på olika 
kunskapsnivåer

• När folk vill åka till olika platser eller 
tar annat vägval av misstag

• Mobilen som är den främsta 
kommunikationsenhet som folk 
använder idag är jobbigt att ta upp 
pga fryser om händerna

• Mobilen dör snabbt i kyla
• Mobilen tappas lätt och svår att 

hitta i snö
• Dåligt nätverk så när man väl 

behöver hjälp och har en mobil så 
kanske det ändå inte fungerar

• Utrustningen som finns idag är dyr 
och är mestadels designad för att 
underlätta sökning när olyckan väl 
har inträffat

• När man väl är begraven i en lavin 
så ska man räkna med att det är 
kört, dvs det är såklart bättre att 
jobba för att förhindra olyckan

• Tranciver kan vara en falsk trygghet 
när man inte har en sond och spade

• Vid skoterkörning tappar man 
bort varandra hela tiden pga 
fastkörningar

• Om skotern fastnat eller slutat 
fungera så avger den inga 
motorljud, dvs svårt att hitta 
varandra

• Svårt att hitta varandra generellt 
sett i fjällmiljö för att det är svårt 
att beskriva vart man befinner sig

• Vädret ändras mer drastiskt i 
fjällmiljö så vi plötslig dimma eller 
snöstorm kan det vara svårt att 
hitta hem

• Många vet inte om riskerna med att 
vistas i fjällen

5.4 slutsats av undersökning
Projektet kommer att fokusera på 
produkter som berör kommunikation 
snarare än lavin utrustning. Beslutet 
att utesluta koncept som berör 
laviner berodde på att det inte fanns 
tillräckligt med tid för att fördjupa sig 
inom ämnet kring lavinutrustning. Jag 
hade personligen en större tidigare 
erfarenhet av produkter som relaterar 
till kommunikation än laviner. Valet 
var även närmare relaterad till min 
uppdaterade problemställning- att 
skapa en lösning som strävar mot 
att minska dödsstatistiken för 
hobbyutövare. 

Dock var inte marknadsundersökningen 
kring lavinundersökning gjord i 
onödan. Det var viktigt för mig 
att undersöka området för att sin 
tur kunna utesluta det och arbeta 
vidare med projektet. Lärdomar 
från marknadsundersökningen som 
både indirekt och direkt har berört 
slutresultatet är sammanställt 
nedan. Det var tydligt att det 
fanns ett stort glapp mellan 
produkter för lavinutrustning och 
kommunikationsprodukter. 

5.5 Gradering och val av
fokusområde

För att kunna avsmalna projektets 
riktning krävdes det att jag graderade 
de olika problemområdena gentemot 
min problemställning. Jag valde 
att fokusera på kommunikationen 
eftersom det var ett återkommande 
ämne som nämndes i djupintervjuer. 
Detta för att mitt mål med projektet 
var att nå ut till hobbyutövare. Det 
fanns även ett begränsat utbud 
med kommunikationsprodukter 
på marknaden enligt min 
marknadsundersökning. 
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6.0 idégenerering

6.1 Upplägg och brainstorm
Idégenereringen har skett iterativt 
under projektets gång. Det har inte 
varit en rät linje, jag har gått mellan 
att skissa för hand, till att diskutera 
lösningen med studenter vid Umeå 
Designhögskola, vidare i CAD och 
sedan tillbaka till det analoga 
skissandet. 

En workshopen hölls i ändamålet att få 
bättre förståelse för användarna samt 
idégenerera tillsammans. Workshopen 
var en betydelsefull del i idégenererings 
processen.
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Den individuella Idégenereringen 
inleddes med att jag ställde en timer 
på 15 minuter och skrev ned så många 
idéer som möjligt på en mängd med 
post-it lappar, jag sammanställde och 
grupperade sedan dessa. 

Därefter itererade jag samma process 
ca. 4 gånger. På post-it lapparna ritade 
jag både snabba skisser och tankar 
kring vad jag hade sett och hört under 
researchen.
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6.2 Workshop
Syftet med workshopen var att få en 
helhetsbild över vad både extreme-
sportare och hobby-utövare upplever 
som faror och hur man hanterar 
stressiga situationer. Speciellt när 
man är i en miljö utanför det mobila 
nätverket.

Förberedelsen inför workshopen var 
att skapa material som kunde i scen-
sätta en situation där deltagarna var 
handlingsförlamade. Det skulle få dem 
att reflektera över hur de skulle reagera 
om det var med om exempelvis ett 
lavinras. Jag förberedde ett antal olika 
assessorer som deltagarna kunde 
använda för att sätta sig in i den 
situationen. Exempel på accessoarer 
som jag tillverkade:  ögonbindel som 
skulle symbolisera snöblindhet, en 
hörselkåpa som skulle en upplevelse av 
tillfällig nedsatt hörsel, ett par vantar 
som symboliserad förfrusna händer 
och en halsduk som kunde bindas runt 
en kroppsdel som skulle symbolisera 
att man hade nedsatt funktion i den. 
Utöver de förberedda prototyperna för 
workshopen hade jag med mig tejp, 
papper, snöre som deltagarna kunde 
använda frö att bygga lösningar eller 
använda för att symbolisera andra 

typer av nedsatta funktioner.
Workshopen hölls vid Bräntberget i 
Umeå. Jag ansåg att det var viktigt 
att hålla workshopen utomhus för att 
skapa en miljö som är igenkännlig med 
var jag ville skapa produkten för. Det 
skulle även underlätta för deltagarna 
att komma i rätt ”stämning” vilket 
min hypotes var skulle stimulera 
idégenereringen.

Deltagarna agerandes under 
workshopen som hölls vid 
Bräntberget i Umeå.
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6.3 Resultat workshop
 Det deltog fem personer under 
workshopen, varav tre som ansågs 
sig vara hobbyutövare. De resterande 
två ansågs sig vara extreme- sportare. 
Deltagarna var i åldrarna 25-30 och 
var alla bosatta i Umeå. Workshopen 
pågick i totalt en och en halv timme. 
Jag inledde workshopen med att 
presentera mitt arbete och förklara 
syftet med workshopen. Jag hade 
förberett genom att placera ut 
prototyperna i skogen samt tagit 
med mig en låda material som skulle 
användas. Se bilder nedan för området 
samt prototyper.

Jag hade möjlighet att dokumentera 
workshopen med filmkamera. Detta 
underlättade då jag vill gå tillbaka och 
se över materialet i efterhand och 
analysera. 

Deltagarna utförde övningar två och 
två där de fick ”promts” med charader 
där de fick lösa en uppgift iförd ovan 
nämnda prototyper. De tog egna 
initiativ under workshopen, jag hade 
själv möjlighet att deltaga under 
kortare tillfällen, men fokuserade på att 
observera och föra anteckningar. 
Deltagarna var entusiastiska och 
förtjusta i övningarna. De satte sig 
snabbt in i rollerna som innebar 
temporärt nedsatt funktion. Vad jag 
fann intressant var hur de sinnet som 
hade blivit nedsatt direkt förstärkte 
ett av de andra sinnena. Exempelvis 
så innebar nedsatt hörsel att 
personen direkt började gestikulera 
med händerna och nedsatt syn ökade 
behovet för att kunna kommunicera 
verbalt.

Ett återkommande mönster var att 
de placerade enheter på armarna och 
axlarna. De ansåg att det var en lämplig 
plats som var lätt att komma åt, vare 
sig man var blind eller döv. 

Workshopen avrundades med fika och 
ett stort tack till alla deltagarna.
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7.0 Konceptualisering

7.1 Tre koncept
Idégenereingen mynnade ut i tre 
koncept, som alla hade gemensamma 
nämnare. Eftersom teknologin, 
radiovågor, visade sig vara den bästa 
lösningen för kommunikation utanför 
det mobila nätverket, så återstod att 
utveckla koncept som bl.a. berörde 
placeringen av enheten och vilken typ 
av interaktion som var lämplig att 
använda till respektive. 

Följande är de tre koncepten som 
beskrivs djupare i efterföljande sektion i 
rapporten.

Koncept 1
Enheten ansluten till telefonen.

Koncept 2
System med fokus på app och 
interaktion.

Koncept 3. 
Rådata och användarvänlighet.

Baserat på feedback under 
handledningstillfällen med Johan 
Gustafsson, Industri designer Struktur 
Design, och från feedback av både 
deltagare från tidigare nämnda 
workshop och intervjuer, så arbetade 
jag vidare med koncept nr 3. 

7.2 Konceptutvärdering
Valet att arbeta vidare med koncept 
3 baserade på följande: det fanns 
främst två anledningar till att koncept 
1 och 2 valdes bort. För det första, 
eftersom det finns svårigheter med att 
kommunicera verbalt beroende på vad 
man är i för typ av olycka så valde jag 
att eliminera koncept 2. För det andra, 
att kunna kommunicera verbalt och 

använda enheten delvis som telefon 
skulle vara användbart, men det skulle 
även innebära att jag skulle behöva 
kompromissa med produktionspriset. 
Detta eftersom det skulle vara 
kostsamt att implementera en röst- 
eller telefonfunktion i enheten.

En ytterligare anledning till att 
koncept två valdes var på grund av 
sammankopplingen med mobiltelefon 
och bristande batteritid som det 
medför. Att använda en telefon i kalla 
miljöer bidrar till försämrad batteritid. 

Koncept nummer 3 valdes då det 
tillåter en enhet som är enkel och 
prismässigt genomförbar. Det hade 
även fått stark support av användare 
som har tillfrågats under arbetets 
gång.
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Koncept 1. Enhet ansluten till 
telefonen
Enhet placerad runt handled med 
inbyggd mikrofon och högtalare. 
Intercom funktion så användarna har 
möjlighet att prata med varandra. 
Enheten är utrustad med samma 
frekvens som dagens lavinutrustning.

Teknologin

Telefonen kommu-
nisear med enheten 
via Bluetooth 5LE

Enheterna kommuniserar med varandra via 
radiovågor, med samma frkvens som da-
gens lavinutrustning (457kHz)
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Koncept 2. System med fokus på app 
och interaktion
Kopplad till telefonen via bluetooth 

Because the best adventures 
happens off-grid

DAPDDAPD
Because the best adventures 

happens off-grid

DAPDDAPD

Goodmorning Sam! Map

What happens today?

Snowmobiling

Skiing

Hiking

Climbing

Other

Map mode
Sees everyone within 1km

Different colours?
One colour per group or per person?

Searching mode
Animated(at the 

beginning) arrows
Distance to goal

 

Standby
Watch

Compass?

Because the best adventures 
happens off-grid

DAPDDAPD

Because the best adventures 
happens off-grid

DAPDDAPD

Someone is calling
Calling - blinking

Someone needs help - blinking 
frequently, click on a button to 
answer, another one to search

Thea3

Ryt22

Palle

The UX

Today’s avalanche risk

1 2 3 4 5

Ice thickness

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

People nearby says:

”Don’t drive over the ice to go 
north, take the bridge”

”Anybody up for some bbq?”

”The guy that was burried in the
avalanche yesterday is fine”

Works as a head up 
display with raw infor-

mation only

900100

9010 

91 

900100

9010 

91 

900100

9010 

91 

900100

9010 

91 

Because the best adventures 
happens off-grid

DAPDDAPD

Going Home
If the user get lost in the 
storm alone, click on the 

home buttom and the device 
guides you home

 

900100

9010 

91 

för att ha tillgång till kartor och kunna 
prata i telefonen via enheten på 
handleden.
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Koncept 3. Rådata och 
användarvänlighet
Detta koncept är baserat på koncept 1 
men med fokus påanvändarvänlighet. 
Den har ingen tjänst för tal och 
bara ansluten till telefonen när det 
behövs. Enbart rådata i enheten, 
högtalare inbyggt för ljudfeedback av 
interaktionen. Placerad på handleden.
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7.3 Funktionslista
Eftersom jag visste vilka krav som 
behövde ställas på enheten, ville jag 
förtydliga för mig själv under iterations 
processen genom att skapa en lista 
med funktioner och rangordna dem.

Listan är grupperad i: Huvudfunktion, 
nödvändighet och önskvärda funktioner 
för enheten.

Huvudfunktion
- Medge kommunikation och 
anmärkning i aktuell grupp

Nödvändig
- Visa rörelse
- Medge återkoppling 
- Visa avstånd och riktning
- Medge automatisk signal
- Medge manuell signal
- Medge driektkontakt med SOS

Önskvärd
- Medge varning
- Visa tid
- Visa position
- Medge vägvisning
- Medge verbal kommunikation
- Medge ljussignal
- Visa puls
- Medge ljudsignal

Vald
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7.4 Moodboard
Uttryck och former som symboliserade 
säkerhet och slittålig för väder och vind 
valdes. Jag ville att produkten skulle 
upplevas professionell och lämplig för 
extremssportsmiljön. 

7.5 Formboard
Formerna är inspirerade av 
sportrelaterade produkter och klockor. 
Semiotiken från klockor ville återskapas 
för att användaren skulle kunna relatera 
till den typen av produkt som på så vis 
ökar användarvänligheten.

Moodboard. 

Formboard.
Omslutande 
överdrag för 
att förhindra 

utstickande delar.

Tydliga delar 
som poppar 
och vägleder 
användarens 

uppmärksamhet.
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7.6 Formutveckling
Iterationer i CAD i kombination med 
analogt skissande skedde under 
formutvecklingsstadiet. Se formboard 
i kapitel 6.5 och moodboard i kapitel 
6.4. och hur inspirationen applicerades i 
markeringarna i bilderna här bredvid.

Baserat på workshopen så var 
slutsatsen att enheten bör vara 
placerad runt armleden. Därav kom 
inspirationen av en klocka. En klocka 
är någon som många känner igen, 
därav kunde jag återanvända mig av 
semantiken för en klocka. 

Element som styrde formgivningen  
var stilstarkhet och användarvänlighet. 
Under min marknadsundersökning av 
lavinutrustning hade jag fått reda på 
att det var viktigt att inte ha delar på 
enheten som sticker ut, dessa kunde 
slitas av om man hamnade under en 
lavin. Trots att produkten inte skulle 
användas som lavinutrustning var detta  
viktig fakta som styrde formarbetet. 
Jag itererade med former som var 
mjuka och inte hade utstickande delar. 
Jag arbetade även på ”gummilister” 
i mina skisser som skulle täcka över 
delar  och foga dem samman, återigen 
för att undvika utstickande delar 
som skulle kunna förstöra enheten 
eller skada användaren. Se ”vald 2.” 
markering, andra bil

Jag experimenterade även med 
tjockleken på bandet. Det var viktigt 
att bredden på bandet som låg runt 
handleden skulle vara tillräckligt 
bredd för att inte ”skära in” armleden 
hos användaren. Viktigt var även att 
skärmstorleken tillät för att användaren 
ska kunna interagera med enehten 
även när den har på sig stora handskar 
ex. skidhandskar.

Ytterligare inledande skisser kan ses på  
sida 30 under kapitel Skissprocess.

Vald 1. 

Vald 2.

Omslutande 
överdrag för 
att förhindra 

utstickande delar.
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7.7 Skissprocess

Samtliga bilder ovan är utdrag 
från skissprocessen. Det är en 
blandning av iterationer kring 
funktion, teknik och form.



Wilma Lindbäck - Kandidatexamen
VT 2020

30

7.8 Prototyper
Prototyper kring armbandslösningen 
skapades med hjälp av tyg och papp-
bitar. Se bild sida 27. Jag hade då 
möjlighet att reflektera över lämplig 
placering av skärm och storlek på det 
olika komponenterna. Det var även 
viktigt att skapa protyper för att få en 
förståelse för lämpliga fästanordningar 
och utrymme för den använda 
teknologin. 

Prototyperna testades under olika 
omständigheter. Till exempel hur väl 
enheten kunde fästas runt en bar arm 
i jämförelse med en arm iförd en tjock 
jacka, skidjacka. Det blev tydligt att det 
var viktigt att ha en god marginal på 
längden av bandet, så att användarna 
kan fästa enheten på en varierande 
storlek. Detta förstås med tanke på 
att vi alla är olika gällande mått på 
armleder, men också för att kunna ha 
enheten utanpå kläderna. 

Det var även viktigt att det inte fanns 
några skarpa hörn på produktens som 
skulle kunna leda till att man skrapar 
upp kläder etc. det var något som 
uppdagades under researchen som jag 
itererade under prototypstadiet.

7.9 Användartester
Användartester skedde i en avslappnad 
miljö i Ammarnäs. En grupp av 
deltagare, nio stycken, spenderade en 
helg i Ammarnäs i norra Sverige.

Under helgen utförde deltagarna 
extremsporter som skoteråkning, 
skidåkning och snowboardåkning i 
fjällmiljö. Helgen dokumenterades 
utförligt med filmkamera, resultatet går 
att ta del av på UIDTalks20. 

Under användartesterna som skedde 
sporadiskt under helgen i Ammarnäs 
fick jag en god idé av vad användaren 
hade för behov kring produkten. 

Testerna kunde exempelvis gå ut på 
att jag gav dem ett band eller tejp-
bit och bad dem placera ut den på 
kroppen var de ansågs vara lämpligt 
för ändamålet med enheten. Efteråt 
följde jag upp med följdfrågor så som: 
varför placerade du enheten där? 
Vad tänker du att enheten har för 
funktion? Vad känner du att du har för 
behov av den här enheten nu när du 
åker Snowboard?
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8.0 Resultat

8.1 Presenterar DAPD- Design for 
Adventure, Prepared for Disaster
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8.2 Vad är produkten
DAPD är en självständig kommunika-
tionsenhet som möjliggör kontakt mel-
lan extremsportare som agerar utanför 
det mobila nätverket. DAPD gör att du 
kan känna dig säker i oförutsägbara 
miljöer. Användaren kan med hjälp av 
enheten bland annat lokalisera andra 
vänner som använder sig av DAPD, 
signalera till andra DAPD användare om 
olyckan skulle vara framme och utnyttja 
GPS funktionen för att vägleda sig hem 
om man har kommit vilse på fjället.
När en användare köper en DAPD har 
de möjlighet att ladda ner externa 
kartor som kan läsas in till enheten. 
Detta kan göras via en extern enhet 
som är kopplad till internet. (nätverket). 
Därefter kan kartorna och vägledningen 
användas utanför nätverket.
Nästa steg är att skapa en anslutning 
med andra DAPD enheter via vald radi-
ofrekvens, exempelvis vännerna i skid-
gruppen eller familjemedlemmar.
När anslutningen mellan enheterna är 

gjord, så kan man väl ute på fjället se 
var de andra användarna är i relation till 
sin egen DAPD. Man kan även avläsa 
om de andra användarna i gruppen är 
i rörelse eller ej. Om man ser på enhe-
ten att en av användarna ej är i rörelse, 
det vill säga att det eventuellt kan ha 
inträffat något oväntat. Så kan man 
skicka en notifikation/signal till den 
användaren. Denne kan då bekräfta att 
“allt är i sin ordning” genom att klicka 
på en enkel knapp på DAPD displayen. 
Om personen däremot inte svarar, så 
kan man lokalisera den personen och 
hjälpa denne på plats.
Om man är i en situation där man är i 
fara, borttappade eller liknande och vill 
kalla på uppmärksamhet av de andra i 
DAPD gänget, så kan man klicka på den 
stora delen av skärmen. Det skickas då 
ut en signal till alla närliggande DAPD 
enheter.
Enheten självutlösar även ett 
hjälpmeddelande till närliggande 
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DAPD enheter om man exempelvis 
tumlar runt. Detta är en automatisk 
olyckssensor funktion som baserar 
på ett MEMES teknologi (läs mer om 
denna teknologi kapitel i 7.7 Inuti 
DAPD).
En ytterligare funktion är läget “find 
my way home”. Med en förinställning 
av användarens hem-koordinater eller 
förutbestämd mötesplats för gruppen 
kan DAPD vägleda personen tillbaka i 
säkerhet.
Enheten kan laddas med hjälp av en 
MicroUSB direkt i enheten, se bild.

8.3 Konstruktion
DAPD består av ett silikonliknande ma-
terial för bandet och en hårdare plast 
runt skärmen. Skärmen är därefter 
förseglad med en silikonkant, detta för 
att enheten ska vara lämpligt i extrem-
sport miljö, tålig mot väder och vind 
som exempelvis snö och regn. Material-
et är därför stöt och vattentåligt för att 
skydda elektroniken på insidan. 
Banden på enheten har logotypen 
ingjuten i silikonen. Vid produktion så 
kan silikonbanden skäras ut ur ett stort 
stycke silikon. Det gör att DAPD log-
gorna fördelas olika över silikon arm-
bandet (se bild av tre DAPD enheter 
bredvid varandra). Att logotyperna är 
placerade oregelbundet mellan armban-
den skapar ett unikt utseende för varje 
produkt, dessutom gör det enklare att 
skilja mellan varandras DAPD enheter. 
Till exempel i en situation när en grupp 
eller familj har många enheter, så är 
det lättare att skilja dem åt eftersom 
enheterna är olika.

70% Night

70% Yellpop

70% DAPD

20% Black

20% Night

20% Yellpop

10% Yellpop

10% Black

10% Night

Crazy

Semi Crazy

Great Night
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8.4 Inuti DAPD
Produkten verkar på två stycken oli-
ka frekvenser, korta och långa. De är 
dessa radiovågor som gör att man kan 
kommunicera mellan enheter utanför 
den mobila nätverket (Intervju, F. Eklöf,-
FOI).  Enheten kan enkelt laddas med 
en MicroUSB kabel, se bild.
Den automatiska olycks sensorn akti-
veras automatiskt vid fall eller drastisk 
förändring i enhetens läge. Olycks Sen-

Silikontätning

LED list

Skyddande skalHögtalare

Stöttåligt skärmskydd

Display
Stötdämpning

Kretskort, se nästa
sida för specifikationer

Batteri

Knapp med LED list

Skyddsmetall

Skruvar för att hålla ihop allt

sorn är uppbyggd av ett Micro Electro 
Mechanical System (MEMES) som är en 
sammansättning av gyroskop, acceler-
ometer och barometer i mikroformat. 
(Intervju, P. Stenumgaard, FOI)

Silikonband
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Laddningselektronik
Micro USB

Positioneringsmodul
MEMES (Micro Electro 
Mechanical System)Består av 
accelerometer, gyroskop och 
barometer

Antenn
som går runt kretskortet
för att uppnå maximal
längd för bästa effekt

Radiomodul för datakommunikation
utrustad med 3 låga frekvenser, varav en på 
457kHz för att möjliggöra kommunikation 
med dagens lavinutrustning

SD kort
Minneskort för att 
lagra data till kartor

u-blox CAM-M8
GNSS modul som ej
är så batterikrävande

8.6 Specifikationer av kretskortet
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8.5 Interaktionen med DAPD
Baserat på tidigare workshop, 
intervjuer samt samtal med experter 
har jag utvecklat ett gränssnitt som 
kombinerar användarvänlighet med 
radioteknologi. Under framtagandet 
av DAPD ville jag skapa en enkel och 
intuitiv interaktion, vilket är nödvändigt 
under krissituationer- det finns varken 
tid eller möjlighet för att klicka sig runt 
på en touch-skärm med många olika 
alternativ och undermenyer. 

I DAPD har jag därför valt att 
minimerat antalet knappar och 
sökalternativ för användaren och 
enbart fokuserat på det viktigaste. Ett 
enkelt knapptryck i samspel med en 
display räcker för att interagera med 
DAPD. Mer om grässnittet i kapitel 8.8.
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8.8 Gränssnitt 

”Accident detected”

När DAPD känner av att 
en olycka har inträffat så 
har personen 30 s på sig 
att registrera olyckan som 
om denne behöver hjälp 
eller ej. Genom att klicka på 
den lilla knappen (30 s) så 
avregistreras larmet.

”Calling for help”

Om personen är i fara och 
vill anropa sina kamrater 
och kringliggande personer 
med DAPD, så håller man 
in den i 3 sek man antingen 
manuellt på den stora 
skärmen, detta om man 
inte väntar ut de 30 s. 
Detta aktiverar ”calling for 
help”.

”Jack is calling for help”

Kringliggande DAPD 
användare får en indikation 
med ljus, vibration och ljud 
att Jack är i behov av hjälp. 
Bekräfta 

Karta

Genom att klicka på 
skärmen med alarmet så 
öppnas det upp en karta 
av närområdet.  Jacks 
koordinater är utplacerade. 
Genom att klicka på 
förstoringsglaset så går 
enheten in i ”sökläge” och 
vägleder användaren till 
Jack.
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Hitta hem

Klicka på knappen med 
huset för att aktivera 
”hitta hem” funktionen. 
Användaren ser sig 
position i förhållande till 
registrerad ”hembas” och 
vägledas till platsen.

Mötesplats

DAPD användarna kan 
lägga i koordinater för en 
förutbestämt mötesplats. 
Funktionen är som ett 
temporärt ”hitta hem” läge.

I rörelse

Är dina vänner inte inom 
synhåll? Se om de är i 
rörelse genom att se om 
de är grönmarkerade på 
displayen.
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8.7 Scenarion
Följande scenario förklarar tre 
situationer av användningsområdet och 
interaktionen med DAPD.



Wilma Lindbäck - Examensarbete i Industridesign
VT 2020

40



Wilma Lindbäck - Examensarbete i Industridesign
VT 2020

41

9.0 Reflektion

9.1 Argumenterande text
Ett återkommande ämne som diskute-
rats under projektets gång är miljöas-
pekten och hur man ska kunna imple-
mentera ett miljötänk till produkten. 
Eftersom produkten är utvecklad för 
människor med intresse för miljön var 
det viktigt för slutprodukten att ha en 
hållbar lösning. Miljöfaktorn ställdes se-
dan mot prisförändringarna det skulle 
innebära att tillverka en produkt som 
exempelvis var ”design for dissasem-
bly”, framförallt eftersom DPAD inne-
fattar många elektroniska komponen-
ter. Att göra en produkt som höll under 
extrema förhållanden som användaren 
kan lita på var även en aspekt som 
hölls i åtanke mot miljöaspekten. Det 
finns inte utrymme att kompromissa på 
materialvalet med tanke på produktens 
huvudfunktion- att skydda liv. Material 
aspekten resulterade slutligen att an-
vända så få material som möjligt, detta 
innebär att det krävs mindre energi i 
produktion och är lättare att återvinna i 
slutet av produktens livscykel. 

Ett ytterligare vägval under projektets 
gång var angående om enheten skulle 
ha en röststyrd funktion. Den röststyr-
da funktionen skulle fungera som ett 
alternativ till mobiltelefonen, om en 
kompis hade använt sin DAPD genom 
att larma så hade man istället kunnat 
svara direkt i DAPD. Ett ytterligare ar-
gument för att behålla en röstfunktion 
är att man skulle kunna kontakta SOS 
direkt via enheten. 

Röst funktionen utvärderades gente-
mot att ej ha en röstfunktion i enheten. 
Att utelämna röst funktionen skulle 
möjliggöra ett ännu lägre pris på pro-
dukten, vilket ansågs viktigt eftersom 

det var ett av huvudmålen med pro-
jektbeskrivningen- att skapa en produkt 
som är prismässigt tillgänglig för en 
större målgrupp. Det andra argumentet 
för att utelämna röst funktionen var 
att färre funktioner minskar komplex-
iteten och ökar användarvänligheten 
på produkten. I en krissituation skulle 
användaren inte ha tid att råka ”Klicka 
fel” eller liknande, ett tydligt gränssnitt 
och en enkel knapp för att signalera på 
hjälp är vad som ansågs nödvändigt för 
produkten. 
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9.2 Diskussion
Enheten DAPD är en produkt i rätt 
riktning angående att tillverka enheter 
för extremsporter som möjliggör för 
gemene man (hobby utövaren) så väl 
som extreme sportaren. Genom att 
ha kombinerat vedertagen och billig 
radioteknologi med en användarvänlig 
och simpel teknisk lösning i form av 
ett klockarmband så tilltalar lösningen 
många.
De svårigheter som har uppstått un-
der projektets gång har relaterat till 
den rådande situationen av COVID-19. 
Oförutsägbara ändringar i schemalägg-
ningen samt bristande tillgång till bland 
annat verkstad och programvara som 
är tillgängligt för oss studenter på 
Designhögskolan. Det skapade även 
svårigheter i samband med workshop 
och intervjuer. Djupintervjuer och åter-
koppling som var inplanerat att ske 
ansikte mot ansikte, blev nu telefon-
samtal och Zoom intervjuer online. Jag 
har inte haft svårt att anpassa mig till 
de rådande omständigheterna, dock 
innebär det att viss värdefull informa-
tion som hade varit relevant för ut-
vecklingen av produkten som bara kan 
ske när man träffas på tu man hand 
exempelvis att man kan avläsa ansikts-
uttryck och subtila reaktioner. Det är en 
felkälla som jag har fått tagit hänsyn till 
i projektet. När produkten är redo för 
vidareutveckling bör man se över och 
upprepa vissa delar av processen för 
att få ett närmare användar-perspektiv 
på produkten.
Målet som var utsatt i början av projek-
tet, att utveckla en produkt för en bred 
målgrupp uppfylldes med DAPD. Jag 
ser nu fram emot mitt fortsatta arbe-
te med produkten, då jag ser en stor 
möjlighet och intresse på marknaden 

för DAPD.
Sammanfattningsvis kommer det 
skapas en film som förklara användan-
det och interaktionen med DAPD, den 
kommer visas under UIDTalks20.



Stort och varmt tack till alla som hjälpt mig genomföra
detta projekt, utan er hade detta inte varit möjligt!

Samarbetspartners
Jan Fjällström, Weather Station
Dan Forslund, Kittelfjäll Skilodge

Teknikexperter
Rune Karkea, Försvaret
Peter Stenumgaard, Försvarets Forskningsinstitut
Fredrik M. Eklöf, Försvarets Forskningsinstitut

DjupIntervjuer
Frida Christensen
Anderas Zetterberg
Sonya Swan
David Sandlund
Elin Larsgren
Olov Larsgren
Joel Johansson
Lotta Sahlin 
Johan Engström
Amanda Wallgren
Julia Häggbom

Test av lavinutrustning
Lukass Legzdins

Allmän feedback och bollplank
Johan Gustavsson
Lovisa Lund

Hjälp med filmning och klippning
Alexander Eklöf

Voiceover till film
Stephan Uecker

Skådespelare
Oliver Tidenbad
Nicklas Andersson
Mathilda Karlsson
Hanna 
Lisa Modin
Amanda Wallgren
Hampus 

Samt alla 107st som svarade på formuläret!
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Kommunikationsprodukter

RECCO, radar teknik
https://www.sport-conrad.com/blog/
en/what-is-recco-avalanche-rescue-sys-
tem/ 

Förstärkt GPS enhet
https://www.gotenna.com/ 

VHF och UHF
https://www.induo.com/b/vhf-och-uhf-
skillnader/ 
https://www.youtube.com/
watch?v=20RXl6TQ6m8 

(t)Rå(k)fakta om VHF, UHF och SHF

http://esr.se/old/basinfo/vhfintro.html 

Bluetooth 5 LE
https://blog.nordicsemi.com/getcon-
nected/bluetooth-5-what-to-expect 
https://www.bluetooth.com/news/
pressreleases/2016/12/07/blue-
tooth-5-now-available 
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ZigBee
https://snillevilla.se/wiki/vad-ar-zigbee-
for-nagot-och-hur-funkar-det/ 

Fractal Antenna, använd denna
https://www.fractenna.com/our/anten-
natech.html 

GoTenna, anänder UHF
https://www.gotenna.com/ 

GoTenna Pro
https://gotennapro.com/
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11.0 Bilagor

Bilaga 1.

Bilaga 2.

WEEKLY PLANWEEKLY PLAN

Aleady done

- Desktop research
- Idea generation
- Market research
- Test of already existing products
- First interviews
- User journey

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Research 

- Interviews
- Field research
- Talk to 
proffesionals
- Market research

Development 

- Development of 
idea
- Feedback from 
experts
- What tech can be 
used?

Form Exploring

- Sketching
- Yellow foaming
- First draft
prototype

Video Shooting

- Trip to the 
mountains
- Video editing

Visualization

- CAD
- Rends
- Animations

Prototype

- Prototype from 
CAD files
- First draft of
presentation

Video 

- Editing refine-
ments
- Put everything 
together
- Teaser video

Presentation 

- Digital 
Presentation
- Poster

Refinements

- Practicing
presentation
- UID Talks 20
- Exhibition
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Mesh Network prodkter

An antenna you put on your backpack to allow writing private messages off grid.

1
GoTenna "goTenna Mesh privately and securely hops messages across devices, extending range. 

In 1-to-1 messaging, only end users see messages."

https://vimeo.com/184624592 

Price: $179

The exact same as GoTenna ??

Gotoky "When no network coverage Call, Text, Navigate, activate "Emergency" Location Beacon. 
Create your own MESH Network."

https://www.youtube.com/watch?v=i5aJAzZobBQ

Price: $298

2

Beartooth "THE WORLD'S SMARTEST WALKIE TALKIE.
Use your smartphone to talk, text, and track your friends without WiFi or cellular."

https://www.youtube.com/watch?time_continue=93&v=hc5bdnqd4xk

Price: $249

3

Bilaga 3.
Kommunkationsprodukter
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Satellit produkter

Spot X "Provides 2-way satellite messaging so you can stay connected to family, friends and 
colleagues whenever you’re outside of cellular range, including direct communication with 
Search & Rescue services in case of a life-threatening emergency. SPOT X even provides 
you with your own personal mobile U.S. number so others can message you directly from 
their cell phone or other SMS devices at any time."

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xxeg2-LEaA0 

Price: $250

4

InReach "For outdoor enthusiasts, adventure seekers, explorers, travelers and anyone who needs a 
global communications solution, an inReach device and satellite subscription can mean added 
preparedness and peace of mind when you need to stay connected."

https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=9MsW9YLSEO0

Price: $400

5




