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What if the emergency response 
directly knew exactly where to go and 
what to do if a road accident occured? 
During the last ten years the number of 
motorcyclists in Sweden has doubled. 
Every year, more than 300 riders are 
seriously injured and over 40 die in road 
accidents. Being found in time is critical 

to increase the chance of survival. 

The goal of this project is to use design 
methods to find a solution that enables 
a fast and adequate emergency response 
for motorcyclists and other unprotected 
road users.

Vad hade hänt om akutsjukvårdare direkt 
kände till var en olycka inträffat och vilken 
vårdinsats som behövdes? Under de senaste 
tio åren har antalet motorcyklister i Sverige 
fördubblats. Varje år skadas över 300 
förare allvarligt, och över 40 omkommer i 
trafikolyckor. Att bli hittad i tid är kritiskt 

för att öka chansen för överlevnad. 

Målet med det här projektet är att med 
designmetoder hitta ett sätt att möjliggöra 
en snabb och adekvat räddningsinsats 
för motorcyklister och andra oskyddade 
motortrafikanter.

ABSTRACT
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“In a car you're always in a compartment, and 
because you're used to it you don't realize that 
through that car window everything you see is 
just more TV. You're a passive observer and it is 
all moving by you boringly in a frame. 

On a cycle the frame is gone. You're completely 
in contact with it all. You're in the scene, not just 
watching it anymore, and the sense of presence is 
overwhelming.” 

ROBERT M. PIRSIG, 
“ZEN AND THE ART OF 
MOTORCYCLE MAINTENANCE”

INLEDNING 1 42 53 6
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Antalet motorcyklar på vägarna 
ökar. Anledningarna till detta 
kan antas vara flera; lägre 
eller ingen trängselskatt, lägre 
bensinförbrukning jämfört med 
många bilmodeller samt smidighet i 
tät trafik är exempel på faktorer som 
ökar populariteten.

Ju fler fordon på vägarna desto 
större blir risken att någon råkar ut 
för en trafikolycka. Om det skulle 
hända så löper motorcyklister 
betydligt större risk än bilister 
att omkomma eller skadas svårt 
eftersom det inte finns något 
yttre skydd (utöver personlig 
skyddsutrustning) vid kollisionen. 
Tyvärr innebär en olycka ofta att 
föraren skadas så svårt att han eller 
hon är oförmögen att kalla på hjälp.

THE GOLDEN HOUR

Att som skadad få hjälp så 
snabbt som möjligt är kritiskt, i 
akutmedicinska sammanhang talas 
det ofta om “The Golden Hour”; 
målet är att patienten ska befinna 
sig på en lämplig vårdplats med 
nödvändig vård tillgänglig inom 
en timme. Samtidigt väljer många 
motorcyklister att köra på mindre 
vägar framför motorväg och/eller 
tätbebyggda områden. Genom 
att aktivt göra det valet minskar 
chansen att upptäckas i tid om 
olyckan skulle vara framme. 

Studier visar att chansen att 
överleva ökar med upp till 25% om 
en traumapatient hamnar på ett 
sjukhus med adekvat utrustning och 
kompetens i rätt tid. Detta problem 

blir framförallt synligt i större städer 
där det kan finnas flera alternativ på 
sjukhus att transportera den skadade 
till. 2

BRIST PÅ INFORMATION

Informationen som blir tillgänglig 
för räddningstjänsten när en 
trafikolycka inträffat beror helt på 
om någon på plats är kapabel att 
meddela vad som hänt. Ofta är 
ingen på plats för att observera och 
kommunicera den informationen 
– om den som larmar 112 själv 
hamnar i chock så ökar dessutom 
risken att felaktig information når 
akutsjukvårdarna.

Konsekvenserna är många. 
Vissa situatiuoner kräver extra 
ambulanspersonal på plats, extra 
utrustning eller annan kompetens 
såsom  exempelvis narkosutbildad 
personal. Genom att inte känna 
till det behovet på förhand så 
riskerar det att dröja för länge innan 
patienten får rätt vård – något som 
minskar chansen att rädda liv eller 
undvika bestående men.

Å andra sidan finns det ekonomiska 
besparingar att göra. Sjukvården 
får allt mindre resurser och 
alltmer knapp budget. Genom 
att på förhand känna till kritisk 
information om en förolyckad 
trafikant kan resurser fördelas på ett 
ekonomiskt fördelaktigt sätt.

1 ”Preliminary Results of the Finnish Study on Impacts of an Automatic Emer-
gency Call System  on Accident Consequences”, 
HTTP://WWW.ESAFETYSUPPORT.ORG/DOWNLOAD/SOCIO_ECONOMIC_STUDIES/

ECALLFISAFETYIMPACTS18OCT05.PDF (Hämtad 2012–05–13)

2  Sasser S, Bailey B. “The future is now: how advanced automatic collision 
notification can assist in the early response, triage & care of injured patients”, 
JEMS: A JOURNAL OF EMERGENCY MEDICAL SERVICES [SERIAL ONLINE]. JANUARY 

2011;36(1):40-43. AVAILABLE FROM: MEDLINE, IPSWICH, MA. (Hämtad 2012–08–15)

I SVERIGE OMKOM TOTALT 160 
MOTORCYKLISTER UNDER 2000-
2003.

EN TIDIG UNDERSÖKNING 
VISAR PÅ NYTTAN FÖR 
AKUTSJUKVÅRDARE ATT DIREKT 
FÅ KÄNNEDOM OM OLYCKAN 
– UNDER ÅREN 2001-2003 
KUNDE SÅ MÅNGA SOM 5-10% 
AV SAMTLIGA TRAFIKOLYCKOR 
MED DÖDLIG UTGÅNG HELT HA 

UNDVIKITS. 1 

TEORETISKT SETT HADE 8 AV 
DESSA KUNNAT RÄDDAS MED 
AUTOMATISERAT POSITIONSLARM.

** PROBLEMET ÄR INTE ISOLERAT 
TILL MC-KONTEXTEN. BEHOVET AV 
SNABB OCH ADEKVAT RÄDDNING 
VID EN TRAFIKOLYCKA FINNS HOS 
ALLA. 

KÖN OCH ÅLDER PÅ DEN ELLER 
DE INBLANDADE ÄR OVÄSENTLIGT 
– ORSAKERNA TILL OLYCKAN KAN 
VARA MÅNGA, OCH BEHÖVER INTE 
BERO PÅ VÅRDSLÖSHET I TRAFIK; 
TILL EXEMPEL KAN PUNKTERING, 
VILT PÅ VÄGEN ELLER DOLDA 
OBJEKT I TERRÄNGEN VARA 
ANLEDNINGEN.

PROBLEMBESKRIVNING
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BEFINTLIGA LÖSNINGAR

Inom EU pågår sedan några 
år tillbaka arbetet med att 
implementera ett automatiskt 
larmsystem i bilar som vid olycka 
larmar 112 och skickar viktig 
information till larmcentralen. 
Systemet, som heter eCall, tar form 
av en svart låda med bland annat 
GPS. Vinsterna med systemet 
är många, men framförallt ökar 
chansen att rädda liv vid en olycka 
genom att låta akutsjukvårdare 
tidigt få kännedom om olyckans 
position. Det möjliggör också för 
räddningstjänsten att säkerställa 
att vägen är fri och att den 
snabbare kan röjas. På så sätt 
kan trafiken flyta smidigare och 
stora ekonomiska besparingar 
göras, samtidigt som risken för 
påföljande olyckor minskar. Målet 
för de inblandande organisationerna 
och företagen är att ha ett fullt 
fungerande larmnätverk kapabelt att 
hantera eCall-larm år 2015. 3

Forskning om hur responstiden 
till oskyddade förare i trafikolycka 
kan förkortas pågår. Vikten av 
snabb hjälp understryks, men ingen 
produkt har ännu nått marknaden. 4

Liknande system för detektering 
av olycka finns redan, men inte 
anpassat för mobilt bruk. Exempel 
på utveckling som hittills skett 
för att konstruera en lösning för 
motorcyklister har inneburit att 
inneburit att användare måste köpa 
ett helt nytt fordon. 5, 6, 7

Som ett svar på detta har företaget 
Pawsec AB i samarbete med SMC, 

Sveriges MotorCyklister, utforskat 
förutsättningarna för att lösa 
problemet. Resultatet är en enkel 
men funktionell prototyp, som man 
i dagsläget söker testförare till. 8

Att få eller inga av dessa når 
marknaden verkar ha flera orsaker 
– ofta upplevs de svåra att montera 
och använda. Andra uttrycker oro 
över sin personliga integritet. Därför 
ligger det en enorm utmaning 
i att hitta en lösning som talar 
användarnas språk, som upplevs 
förtroendeingivande, säker och 
kompetent – där chansen att rädda 
liv är primär, och den tekniska 
implementationen är sekundär.

MÅLGRUPP

Det intressanta är att i dagsläget 
ligger fokus på bilisternas säkerhet 
när möjligheten till snabb och 
adekvat räddning diskuteras. Vad 
händer med oskyddade trafikanters 
möjlighet till snabb och adekvat 
räddning?

Vid en omkullkörning eller kollision 
så slungas du som motorcyklist av 
ditt fordon. Risken är då stor att 
du inte har möjlighet att larma 
räddningstjänst om du har behov av 
det. I en sådan situation, vem kan 
göra det åt dig om du befinner dig 
på en enslig väg eller i ett område 
där få andra befinner sig?

Projektidén handlar om att utforma 
en mobil produkt som gör det 
möjligt att förkorta responstiden 
för akutsjukvårdare vid en eventuell 
olycka. Kan möjligheten överföras, 
översättas eller efterliknas för 

de som av olika skäl väljer andra 
fordon än bilar, andra modeller eller 
årsmodeller, och vilka krav ställer 
användarna på en sådan produkt?

Många väljer att köra motorcykel 
till stor del baserat på en känsla eller 
livsstil. Hur skapar man en känsla 
av trygghet – av att vara vakad över, 
men inte övervakad? Hur kan man 
ge möjligheten till snabb hjälp utan 
att inkräkta på den frihetskänsla 
som många upplever när de kör 
MC? 

På grund av den aktuella kontexten 
så finns det med andra ord en 
utmaning i att hitta lösningar 
som är smidiga och inte kräver att 
fler produkter behöver användas, 
utan snarare ersätter befintlig 
förarutrustning och respekterar den 
personliga integriteten.

Det handlar inte om att ta bort 
fordonsförarens ansvar, utan att ge 
oskyddade motortrafikanter samma 
trygghet och motsvarande möjlighet 
till upptäckt vid en olycka som 
biltillverkare kan tillhandahålla. 
Visionen är att rätten till snabb och 
adekvat räddning vid en trafikolycka 
inte ska vara exklusiv för någon.

FRÅGESTÄLLNING

Examensarbetets frågeställning:

Hur kan räddningsinsatsen för 
oskyddade motortrafikanter 
effektiviseras med avseende på tid och 
nödvändiga resurser genom design?

3 ”ECall – Saving Lives Through In-
Vehicle Communication Tec”, 
HTTP://EC.EUROPA.EU/INFORMA-

TION_SOCIETY/DOC/FACTSHEETS/049-

ECALL-EN.PDF

4 “Smart RRS Project”, HTTP://

SMARTRRS.UNIZAR.ES/CONTENT.

PHP?SECCION=16

5 Sveriges Radio, ”Bilen ringer au-
tomatiskt upp SOS vid olycka”, 
HTTP://BIT.LY/POPPRQ 

6 BMW, “BMW Assist Advanced 
eCall”: HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/

WATCH?V=VJZ0VJ4UHUK 

7 BMW, “BMW Motorrad Emergency 
Call”: HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/

WATCH?V=LQU7GJS67CM 

8 Allt om MC, ”En liten låda säker-
het”, Allt om MC 1/2012, s. 44

EXAMENSARBETETS FOKUS
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ANTAL MOTORCYKLISTER I 
SVERIGE 2010 (EN FÖRDUBBLING 
SEDAN 2001)

KÄLLA: TRAFIKVERKET

300 000
ANTAL MOTORCYKLISTER SOM 
SKADADES SVÅRT I TRAFIKEN 
2000–2009

3 588
ANTAL MOTORCYKLISTER SOM 
OMKOM I TRAFIKOLYCKOR 2009

47

MÖJLIG MARKNADSPOSITIONERING

ECALL

ECALL: MC

DEMONTERBAR/

PORTABEL

INTEGRERAD/

STATIONÄR

OSKYDDAD 

TRAFIKANT

SKYDDAD

TRAFIKANT

FÖLJA FORDON FÖLJA MÄNNISKA

ONE-SIZE-FITS-ALL LIVSSTILSANPASSAD

BEVAKA FÖRARE ELLER FORDON?

Volvo On Call är ett exempel på 
en framträdande eCall-lösning på 
som ger ett svar på frågan om hur 
man kan förkorta responstiden för 
räddningstjänsten. Fokus har hittills 
legat på skyddade motortrafikanter; 
det vill säga bilister. Tekniken 
byggs in i fordonet eftersom 
sannolikheten att hitta föraren om 
man hittar fordonet är stor. De 
prototyper som utvecklats för att 
expandera användningen av eCall 
till motorcyklar har tagit sig uttryck 
i helintegrerade system. Även om 

detta når marknaden finns ingen 
lösning för förare som vill behålla 
den motorcykel de redan har. 

SKIFTE AV FOKUS

Ytterligare ett problem är den stora 
sannolikheten att föraren slungas av 
motorcykeln vid en olycka – av den 
anledningen är det viktigt att skifta 
fokus från fordonet till människan, 
något ingen befintlig lösning på 
detta problem hittills gjort.

MARKNADSPOSITIONERING
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SYFTE MÅL

MÅLGRUPP

Syftet med detta projekt är att 
tillgängliggöra möjligheten till 
snabb och adekvat räddning för 
oskyddade motortrafikanter.

Målet är att möjliggöra automatisk 
kommunikation av position och 
kritiska fysiologiska mätvärden 
hos en skadad motorcyklist till 
professionella sjukvårdare.

Primära målgrupper är MC-
förare – oskyddade trafikanter på 
landsväg och i stadsmiljö. Sekundära 
användare är personer som vistas i 
krävande miljöer nära bebyggelse, 
till exempel skoterförare.

Målgruppen är väldigt heterogen. 
Män och kvinnor fördelade över 
ett väldigt brett åldersspann kör 
motorcykel. Utöver det finns stora 
skillnder i val av MC; från snabba 
sportmodeller till touring, custom, 
cross etcetera.

För en god uppskattning om 
målgruppens olika karakteristika 
kommer statistik från SMC:s 
medlemsregister att kunna studeras, 
och kvalitativa metoder såsom 
intervjuer och observationer att 
analyseras. Det hundratal förare 
som anmält sig som testförare med 
Pawsec AB:s prototyp kommer 
att få mer djuplodande frågor om 
problemområdet och kommer 
sannolikt att betraktas som 
representanter för målgruppen.

05



TIDSPLAN

AVGRÄNSNING

RESEARCH TESTKONCEPTANALYS UTVECKLING MODELL &PRESENTATION

Examensarbetet genomfördes under 
tio veckor under perioden februari-
maj 2012. Tiden fördelades enligt 
schemat nedan.

Produkten är tänkt att passa in som 
ett tillägg till ett befintlig system 
som kan identifiera att en olycka 
inträffat. Ett sådant system har 
utvecklats av Pawsec AB, och det är 
kapabelt att ta emot och sända den 
information som är av intresse för 
ambulanssjukvårdare.

Hur larmen hanteras och 
distribueras kan av tidsskäl inte 
behandlas under detta projekt, men 
det har ändå medfört konsekvenser 
på utformningen av produkten, 
framförallt när det gäller hur den 
kan minimera antalet falsklarm. 

PRIMÄR ANVÄNDARE

Projektets primära användare är 
ambulanssjukvårdare, sekundära 
användare är motorcyklister. 
Motorcyklister är dock i fokus 
när det gäller det kommersiella 
perspektivet samt vid arbete med 
form och semantik.

TIDSPERSPEKTIV

Projektet fokuserar på att nyttja 
befintlig och kommande teknik, 
med visionen att teknologin ska 
hålla sig inom ett perspektiv på fem 
till sju år.

TEORETISKT ARBETE

Eftersom problemet inte kan 
observeras, annat än genom att 
studera statistik, så bör delar av 
resultatet ses som ett teoretiskt 
designarbete. Utan en skarp, 
fungerande prototyp är det omöjligt 
att påvisa en mätbar skillnad. Målet 
är därför att visa hur en sådan 
produkt skulle kunna utformas för 
att passa såväl akutsjukvårdarnas 
som motorcyklisternas behov.

Mer information om projektets 
avgränsning står beskrivet 
i Bilaga I.

VECKA 1 VECKA 10

SAMARBETSPARTER

SMC (Sveriges MotorCyklister) 
bidrar med statistik om landets 
MC-förare, kunskap om kontext 
och utrustning samt utgör en enorm 
kontaktyta gentemot den primära 
målgruppen.

Pawsec AB har utvecklat den 
prototyp som utgör grunden 
för examensprojektet. De har 
den kunskap och erfarenhet om 
larmhantering och elektronik som 
krävs för att nå ett realistiskt resultat 
med arbetet.

Trafikverket är en aktiv partner 
i EU-samarbetet om eCall och 
strävar mot mål satta av Riksdagen 
gällande allt som påverkar säkerhet 
och hälsa för alla som vistas i trafik. 
I examensprojektet bidrar de med 
ett större perspektiv om trafikarbete, 
säkerhet och långsiktiga mål. Deras 
statistik över trafikolyckor utgör 
basen av researcharbetet. 11

PAWSEC AB
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RESEARCH

För att utforska hur arbetet 
för akutsjukvårdare skulle 
kunna underlättas så inleddes 
examensarbetet med att följa och 
observera ambulanssjukvårdare i 
Umeå under en dag. Syftet var att 
förstå vilka krav som ställs på dem 
vid en utryckning, där fokus låg på 
kommunikation: vilken information 
fick de ta del av, och när? Hur 
uppdaterades den? Finns det behov 
av att komplettera informationen, 
och vad är i så fall kritiskt att veta? 

Slutsatsen är att sjukvårdare har 
mycket att vinna på att vara så 
informerade om situationen som 
möjligt – chansen att rädda ett liv 
eller slippa bestående men ökar 
drastiskt om en olycksdrabbad 

trafikant får rätt vård i rätt tid och 
på rätt plats.

PRIORITERAD INFORMATION

Den information som är kritisk för 
dem att känna till kommer givetvis 
från föraren själv, och när olyckan 
väl har inträffat så är fordonet – 
motorcykeln – inte längre intressant 
att bevaka.

Luftvägar och andning (Airways, 
Breathing) prioriteras. Därefter 
följer blodets cirkulation 
(Circulation), Medvetandegrad, 
känsel och rörelseförmåga 
(Disability) samt skydd från 
omgivningen (Exposure). 

Detta upprepas och följs upp till 
dess att patienten kommer till 

sjukhus. Om information om dessa 
parametrar når akutsjukvårdarna 
innan utryckningen sker så kan 
korrekt triage – en bedömning 
om patientens behov – lättare 
genomföras. Detta kan innebära 
att extra resurser kallas in, 
annan kompetens – exempelvis 
narkosutbildad personal – eller 
att patienten transporteras till ett 
sjukhus med speciell kompetens 
som situationen kräver.

Sammantaget innebär den extra 
informationen en större chans att 
rädda liv. 

AIRWAYS
BREATHING
CIRCULATION
DISABILITY
EXPOSURE

A
B
C
D
E

“–Det är vi som bedömer vad som behövs. Märker vi på 
beskrivningen att ‘oj då, det här är riktigt dåligt’, då kallar 
vi in en till bil. Ibland behövs narkos, ibland ber vi extra 
bilar möta oss på vägen. 

Det beror på hur det ser ut på plats. 
Man vet ju aldrig.”

OBSERVATION OCH DIALOG MED AKUTSJUKVÅRDARE

Andningsfrekvensen, som 
anges som andetag per minut, 
ger information om patientens 
möjlighet att andas.

En kraftigt stigande andnings-
frekvens tyder normalt sett på fysisk 
ansträngning. Med en uppskattning 
om patientens puls och blodtryck 

kan däremot andra slutsatser dras. 

En låg andningsfrekvens kan 
tyda på hinder för luftvägarna. 
Konsekvensen är att blodet inte blir 
tillräckligt syresatt, vilket snabbt 
blir skadligt för hjärnan. Något som 
ytterligare berättar om tillståndet för 
patienten är syremättnaden i blodet 

som får direkta konsekvenser om 
andningsfrekvensen – och därmed 
syreintaget – sjunker.

Ur ett akutmedicinskt perspektiv 
har därför andningsfrekvensen 
större potential att vara till nytta för 
planeringen av räddningsinsatsen än 
blodets syremättnad.

OM ANDNINGSFREKVENS OCH BLODETS SYREMÄTTNAD

AMBULANSSJUKSKÖTERSKA, 
UMEÅ

1 42 53 6
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Elektrokardiografi (EKG) beskriver 
de elektriska impulserna som styr 
sammandragningen av hjärtat, och 
mäts med EKG (elektrokardiografi).

Att mäta pulsen innebär att mäta 
hur många slag per minut hjärtat 
slår. Pulsvågen kan ofta kännas vid 
huden, exempelvis vid handleden 
eller på halsen. EKG svarar på 
samma fråga – hur många slag 
per minut slår hjärtat? – men ger 
detaljerad information om hur 
hjärtat arbetar i sina olika faser.

ATT MÄTA HJÄRTFREKVENS

Ett EKG kan tas över bröstkorgen 

samt på kroppens extremiteter 
genom att placera elektroder 
mot huden.  Exempel på 
konsumentprodukter på marknaden 
som använder sig av denna teknik är 
de pulsband som många använder 
när de tränar.

Med kännedom om hjärtfrekvensen 
kan man dra slutsatser om 
blodcirkulationen på något sätt har 
rubbats; det vill säga om föraren har 
har en kraftig sårskada eller har inre 
blödningar.

KRITISKA NIVÅER

De kritiska nivåerna varierar 

beroende på källa, men när hjärtat 
slår över 120 eller under 50 slag 
per minut så kan man normalt dra 
slutsatsen att cirkulationen rubbats. 

Att palpera pulsen, det vill säga 
att fysiskt känna pulsvågen för 
att uppskatta hjärtats antal slag 
per minut, är en tekniskt svår 
utmaning till skillnad från att mäta 
hjärtfrekvensen.

Den information som har 
högst potential att förbättra 
förutsättningarna inför 
räddningsinsatsen vid en 
trafikolycka listas till höger. 
Dessa identiferades av såväl 
ambulanssjuksköterskor vid NUS 
(Norrlands Universitetssjukhus)
som anställda vid MedTech 
West (Chalmers). Siffrorna anger 
prioriteringsordning.

POSITION

Förarens geografiska position.

KROCKVÅLD

Ett värde som beräknas utifrån 
faktorer såsom hastighet vid 
olyckstillfället, formen på föremål 
som fordonet kolliderat med 
och decelerationshastighet. För 
bilister tillkommer ytterligare 
parametrar såsom till exempel 
bältesanvändning, om något föremål 
kommit in i förarhytten etc.

HJÄRTFREKVENS

Se ovan.

ANDNINGSFREKVENS

Se ovan.

KRITISKA PARAMETRAR

POSITION1

KROCKVÅLD2

HJÄRTFREKVENS3

ANDNINGSFREKVENS4

HJÄRTFREKVENS, PULS OCH BLODCIRKULATION

“Under 2009 dog nära 35,000 människor och ungefär 
1.5 miljoner skadades i 1.15 miljoner olyckor på 
vägsträckor inom EU. 

Att få ett direkt larm med position och information 
om olyckan kan halvera räddningstjänstens 
utryckningstid i stadsmiljö, och förkorta densamma 
med nära 40% på landsbygd.”  9

9 ”eCall - saving lives through in-vehicle communication technology”:
HTTP://WWW.HEERO-PILOT.EU/VIEW/EN/ECALL.HTML
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En motorcykel blir ofta en avatar 
för förarens personlighet, och 
ett sätt för individen att uttrycka 
sig. Även om det finns många 
praktiska fördelar med fordonet i 
sig, så är det svårt – för att inte säga 
omöjligt – att bortse från att valet av 
motorcykeltyp till stor del baseras 
på förarens uppfattning om sig själv 
eller den person han eller hon skulle 
vilja vara.

MANLIGT OCH KVINNLIGT

Den historiska utvecklingen 
startade i mekaniska framsteg, och 
kombinationen av fart, risk och 
mekanik har därför ofta fått stå för 
en form av manlig identitet. Det 
finns stora möjligheter att applicera 
ett tydligt genusperspektiv på 
motorcyklister som kollektiv – ett 
exempel på detta är det risktagande 

som många unga, manliga förare 
står för.10

Det går att argumentera att de 
kvinnor som väljer att köra mc 
tvingas att anamma stora delar av en 
starkt maskulint präglad gemenskap 
och livsstil. Av den anledningen 
är det intressant att försöka hitta 
lösningar som tilltalar både kvinnor 
och män utan att göra avkall på 
säkerheten.10, 11

GRUPPTILLHÖRIGHET

Det fins flera teorier som förklarar 
uppkomsten av “jaget”, där en 
påvisar hur den sociala sidan 
uppkommer genom medlemskap 
i olika grupper. Grupperna kan 
vara av religiös-, arbets- eller 
intressekaraktär för att nämna några 
exempel. Från dessa kommer flera av 

individens värderingar och kulturella 
normer. Bland motorcyklister finns 
det en stor känsla av samhörighet 
genom valet av typ av motorcykel, 
något som ibland även kan grundas 
på tillverkare. Att, till exempel, 
köra en Harley-Davidson är starkt 
förknippat med en viss stil som i 
förlängningen även visar sig genom 
förarens val av skyddsutrustning.10–12

För vissa är de tekniska lösningarna 
det primära, för andra är det resan.
Oavsett anledning till varför man 
kör motorcykel, så är det viktigt 
att notera  den komplexitet och 
mångfald som finns inom gruppen 
av motorcyklister, där såväl kön, 
ålder, erfarenhet och livsstil påverkar 
både det faktum att jag kör men 
också hur jag kör.

En MC har den uppenbara 
uppgiften att transportera en 
människa, ibland tillsammans med 
passagerare, från en plats till en 
annan. Ofta är start och mål samma 
plats.

Svaren kan hittas i undersökningar 
om motorcykelkultur och i litteratur 
där de flesta svaren kretsar kring 
en eller flera praktiska anledningar, 
en känsla av frihet, identitet, kultur, 
livsstil eller miljöfrågor.

SPÄNNING

Många förare vittnar om 
spänningen som kommer från att 

köra. Man upplever en närmare 
kontakt med omgivningen jämfört 
med att köra en bil – ibland är 
själva resan i centrum, ibland 
är motorcykeln det. Detta är 
antagligen den största anledningen 
till att många kör motorcykel – det 
är ett fordon som låter resan vara 
målet, inte destinationen.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Det faktum att många motorcykel- 
och skotermodeller har en avsevärt 
lägre bränsleförbrukning än bilar 
har medfört att det blivit ett alltmer 
populärt alternativ i trafiken. Detta 
gör dem även intressanta som ett 

mer miljövänligt fordon än många 
bilar. Ofta är motorcyklar dessutom 
befriade från trängselskatter 
samtidigt som de är lättare att hitta 
en parkeringsplats till.

KAMRATSKAP 
Kamratskap och samhörighet är 
ytterligare en bidragande faktor. 
Det är vanligt att motorcyklister 
hälsar på varandra när de möts på 
vägarna. Känslan av att tillhöra en 
speciell grupp är viktig, något som 
också tar sig uttryck i de många 
organisationer och klubbar för 
motorcyklister som finns. 

“Harley riders don’t wave to sports bike riders. I wouldn’t stop 
and help a Harley rider or a BMW rider if they were broke 
down, but I would if it was a Jap bike.” – Watson B. et. al., Pshycological and social factors 

influencing motorcycle riders intentions and behaviour, 
Research Grant Report 2007-04, p. 67

VARFÖR KÖRA MOTORCYKEL?

IDENTITET, KULTUR OCH LIVSSTIL

10 Nyberg J. & Berg J., “Motor-
cykelkultur och motorcyklisters syn på 
trafikrisker och åtgärder – en lit-
teraturstudie”, VTI rapport 643, 
Linköping 2009

11 Roster, C. A. (2007), ““Girl power” 
and participation in macho recreation: 
The case of female Harley riders”, Lei-
sure sciences, vol. 29 (5), s. 443–461.

12 Watson, B. et.al. (2007), “Psycho-
logical and social factors influencing 
motorcycle rider intentions and behav-
iour”, Research Grant Report 2007-
04. Canberra: Australian Transport 
Safety Bureau
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För att bättre förstå 
förutsättningarna gällande 
automatiska positioneringslarm, 
skyddsutrustning och körvanor så 
skickades en enkät ut till de ungefär 
100 SMC-medlemmar som anmält 
sitt intresse inför projektet med 
Pawsec AB.

Eftersom en stor del av den 
information som var av intresse 
redan fanns – i form av en 
undersökning som SMC själva 
genomförde 2009 med cirka 2000 
tillfrågades om sin attityd till 
trafisäkerhetsarbete, körvanor och 
annat – så fokuserades frågorna 
i denna enkät till att handla 
om grundläggande demografi 
och anledning till intresse för 
ett automatiskt olycks- och 

positioneringslarm. 

Syftet var att få en tydligare bild av 
vilka som redan har intresset, varför 
de har det samt förstå vilka aspekter 
av säkerhetslösningen de prioriterar 
respektive saknar.

Enkäten bifogas i sin helhet 
i Bilaga A. 

Här visas demografiska nyckelsiffror 
samt utvalda fria svar . Totalt 70 
respondenter.

21-30 år (6) 31-40 år (13) 41-50 år (27) 51-60 år (11) 61+ år (13)

Kvinnor (4)

Män (66)
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ENKÄTUNDERSÖKNING: KÖRVANOR OCH SKYDDSUTRUSTNING

“–Det är ju inte säkert att det finns vittnen till olyckan som kan 
larma, t ex singelolycka på lågtrafikerad väg eller viltolycka på 
natten. Detta ger en extra trygghet som kan rädda liv.”  
– MAN, 51-60 ÅR

– KVINNA, 41-50 ÅR

– MAN, 31-40 ÅR

“–Jag har en nära vän som förmodligen hade mått bättre idag när 
han var med om en riktigt otäck MC-olycka för 1,5 år sedan. Om 
det finns möjlighet att få hjälp snabbare, självklart vill jag ha det.”

“-Det är ju inte säkert att man är vid medvetande efter en 
avåkning eller att man syns från vägen där man ev. ligger. Jag kör 
inte som en galning, men om jag skulle gå av vägen vill jag ha den 
största möjligheten att bli hittad i tid så jag kan få att komma hem 
till min familj igen.”
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Många motorcyklister väljer 
mindre, mer avskiljda vägar att köra 
på. Kurviga och kuperade vägar 
föredras framför de raka, platta 
motorvägarna. 

VAJERRÄCKET PÅVERKAR

Vajerräcken på motorvägarna 
har dramatiskt minskat antalet 
frontalkrockar, men har dessvärre 
inte samma positiva effekt för 
oskyddade trafikanter som riskerar 
att omkomma eller skadas mycket 
svårt vid kollision med vajrarna eller 

de bärande elementen. 

Vajerräcket är föremål för en 
långtgående diskussion som ligger 
utanför det här projektets omfång, 
men värt att notera är att det 
bidrar till att många motorcyklister 
väljer andra vägar att köra på än 
motorvägar.

Enligt en undersökning som SMC 
genomförde bland sina medlemmar 
2009 så framkom det att hälften 
av förarna aktivt väljer vägar utan 

vajerräcken, och att så många som 
60% av de tillfrågade oftast kör 
ensamma. 

Sammantaget innebär det faktum 
att många väljer mindre vägar, samt 
att de kör själva, att risken att inte 
bli upptäckt i tid vid en trafikolycka 
är påtagligt stor.

KÖRBETEENDEN OCH VANOR

För att komplettera den kvantitativa 
enkätundersökningen som syftade 
till att få en bild av vilka som 
kör motorcykel, så behövdes fler 
frågor om körvanor och attityd till 
säkerhet ställas. Genom att söka 
upp och intervjua personer som 
kan anses vara representativa på för 
målgruppen på olika sätt så ökar 
chansen att utforma en produkt 
som tilltalar fler. Intervjuerna låg 
sedan till grund för de personas som 
senare användes för att utvärdera 
vidareutvecklingen av olika koncept.

Intervjufrågor och beskrivning av 
genomförande finns i Bilaga B. 
Personas bifogas i Bilaga F.

URVAL

Intervjupersonerna som tillfrågades 
valdes ut på grund av vilken 
motorcykel som de ägde, hur 
länge de haft A-körkort och hur 
många mil de i snitt kör per år. 
Utöver detta så var det viktigt att 
få en så åldersmässigt representativ 
spridning som möjligt samt att tala 
med både män och kvinnor.

Den yngsta intervjupersonen var 22 
år, den äldsta 60 år. Två kvinnor och 
tre män intervjuades.

Fokus i intervjuerna låg på var och 
hur de brukar köra samt vilken 
utrustning de har. 

Gemensamt för samtliga var att de 
upplevde en oro från sina närmaste 
inom familj och vänskapskrets när 
de skulle köra. 

HÖG RISKMEDVETENHET

Samtliga använder hjälm. Tre av 
fem använder ryggskydd. Samtliga 
kör helst på avskiljda vägar, oavsett 
motorcykeltyp, och samtliga tar 
alltid med sig mobiltelefonen för 
att kunna nå och vara nåbar om 
något skulle hända. Generellt var 
riskmedvetenheten väldigt hög.

Alla intervjupersoner var även 
väldigt måna om att påpeka att 
de kan tänka sig att använda en 
produkt som hjälper dem att bli 
funna i tid så länge det inte blir 
för skrymmande. Det är redan 
ont om utrymme för en motorcyklist 
med tanke på all utrustning som ska 
användas, så varje tillskott måste noga 
övervägas. Alla var dock överens om 
att säkerheten alltid måste komma i 
första hand.

KÖRVANOR

Två av intervjupersonerna körde 

varianter av touringmotorcyklar 
och körde längre sträckor än 
de övriga. Dessa var även vana 
att köra utomlands. En av 
intervjupersonerna använde 
motorcykeln som pendlingsfordon, 
och använde den även året 
runt. Detta ställer höga krav på 
funktionalitet och säkerhet på den 
utrustning som används.

Två körde betydligt kortare sträckor 
och såg motorcykeln mer som ett 
fritidsintresse. Dessa två var också 
de som upplevde mest oro från 
vänner och släktingars håll när de 
gav sig ut på vägarna.

ANVÄNDARINTERVJUER

ERIC 22, EN AV 
INTERVJUPERSONERNA
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Modellen nedan visar det 
principiella informationsflöde som 
varumärkesspecifika – till exempel 
BMWs eller Volvos – larmlösningar 
använder.

Om systemets sensorer indikerar 
att en olycka inträffat, så öppnas en 
röstkommunikationskanal mellan 
fordon och larmcentral samtidigt 

som positionen för fordonet sänds.
Om larmoperatören bedömer att 
olyckan kräver vårdinsats eller 
annan hjälp så kontaktas 112, som 
i sin tur har möjlighet att skicka ut 
akutsjukvårdare, räddningstjänst, 
polis och annan hjälppersonal.

Systemet tar dock inte hänsyn till 
sannolikheten att föraren skiljs åt 

från fordonet om det rör sig om en 
motorcykelolycka. 

Räddningstjänsten kommunicerar 
och koordinerar sin insats via 
systemet RAKEL, där ärendet 
tilldelas en prioritering baserat på 
vilken information som kommer in 
till larmoperatören. 13

BEFINTLIGT INFORMATIONSFLÖDE VID TRAFIKOLYCKA

Som visas i figuren ovan så är det 
enbart geografisk information – 
positionen och hastigheten för 
fordonet –som kommuniceras om 
en olycka inträffar. För bilar är det 
normalt sett sant att positionen 
för föraren är densamma som 

positionen för fordonet efter 
att olyckan inträffat. För en 
motorcyklist är det mer regel än 
undantag att föraren inte återfinns 
i direkt anslutning till fordonet 
efter olyckan. Av den anledningen 
är fordonet inte längre intressant 

att bevaka när larmet väl kommit 
in till larmoperatören – istället 
är föraren den som bär på den 
kritiska informationen och den nod 
i kommunikationsmodellen som bör 
ligga i centrum.

13 “RAKEL – Ett nationellt system för 
samverkan”: HTTPS://WWW.MSB.SE/

SV/PRODUKTER--TJANSTER/RAKEL/

FÖRARE

LARM-
OPERATÖR

112

FORDON

1

1

3

3

2

2

4

4

GPS-INFORMATION SKICKAS

Fordonets position och hastighet 
sänds till larmoperatör.

RÖSTKANAL ÖPPNAS

Larmoperatören öppnar 
röstförbindelse med föraren genom 
högtalare i kupén. Detta för att 
eliminera falsklarm och få mer 
information om situationen.
112 KONTAKTAS

Om larmet inte är falskt kontaktar 
larmoperatören 112 som i sin tur 
kan kalla ut ambulans och tilldela 
prioritet.

112 KONTAKTAR FORDONET

Medan utryckning sker så har 
även operatören hos 112 möjlighet 
att kontakta de inblandade via 
högtalare i fordonskupén.

h

h
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Problemområden

Larmcentral/112 
sänder ut för mycket 
resurser

Larmcentral sänder 
ut för lite resurser

Patienter hamnar på 
sjukhus med 
bristande resurser

Förbipasserande 
hittar inte en skadad 
motorcyklist

Svårt att hitta en 
skadad motorcyklist i 
mörker

Brist på information 
från olycksplatsen

Bristande synlighetOfta mörka kläderDel av mc-kultur

Livsstil Slungas ut i 
terrängen

Förare och fordon 
skiljs åt vid olycka

Ingen på plats som 
kan kommunicera vad 
som hänt

Fokus på fordonet 
istället för föraren

Skadad

Stressad

Inga 
kommunikations-
möjligheter

Ambulanssjukvårdare 
tvingas kalla in 
assistans

Skadade personer 
omkommer trots att 
de kunde ha överlevt

De upptäcks inte i tidVanligt att köra 
ensam

Kör ofta på avskiljda 
vägar

KOGNITIV BELASTNING

KOMMUNIKATION

Från samtalen med 
ambulanssjuksköterskor och 
motorcyklister kunde övegripande 
problem listas. 

BEDÖMNINGSKRITERIER

Efter detta gjordes en kategorisering 
där problemen bedömdes med 
avseende på kriterierna Kognitiv 
belastning samt Kommunikation. 
Dessa valdes eftersom de 
sammanfattade flera aspekter som 
ambulanssjuksköterskorna själva 

såg som problem. Att inte känna 
till tillräckligt med information 
på förhand, eller att ha felaktig 
information, kan få ödesdigra 
konsekvenser. Informationen måste 
även kontinuerligt utväderas och 
kommuniceras vilket skapar en 
kognitiv belastning.

Bedömningskriterierna användes 
sedan för att gradera svårigheten 
på respektive problem i 
träddiagrammet.

ORSAKER OCH KONSEKVENSER

Problemen bands samman i ett 
relationsdiagram enligt “Orsak –> 
Konsekvens”, vilket tydligt visade 
att en av de största orsakerna till 
problemen är att det är brist på 
information från olycksplatsen. 

Orsakerna till detta kan vara 
flera, men konsekvenserna blir att 
chansen att rädda liv minskar.

PROBLEMOMRÅDEN OCH FOKUS

Brist på relevant information från 
olycksplatsen är den främsta orsaken 
till många av de problem som 
påverkar såväl individen (patienten) 
som sjukvården.

Genom att ge larmoperatörer 
tidig tillgång den information om 
patienten vid en olycka, så ökar 

chansen att rädda liv samtidigt 
som det finns potential att positivt 
påverka resurshanteringen i 
akutsjukvården i flera led bakåt.

Av den anledningen blir 
problemformuleringen för projektet 
följande:

Akutsjukvårdare känner inte till 
kritisk information som de behöver för 
att på bästa sätt hjälpa en motorcyklist 
som råkat ut för en trafikolycka.

PROBLEMFORMULERING

ANALYS 1 42 53 6
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De skydd en motorcyklist använder 
beror till stor del av vilken typ av mc 
han eller hon kör. 
 
En motocross-förare behöver 
ofta hårdare skydd och det är 
därför vanligt att utrustningen 
kompletteras med axelskydd, 
benskydd och annat.

Då man som motorcyklist är 
mer utsatt för väder och vind så 
blir behovet av att klä sig efter 
termperatur och nederbörd 
viktigare. Bland många, bland annat 
hos de som kör touringmodeller, är 
det därför vanligt att bära underställ 
under utrustningen.

ATT VÄLJA BORT SKYDD

Kör man däremot mest inom 
staden, till exempel vid pendling 
till jobbet, är det många som väljer 
att använda sina vardagskläder och 
enbart köra med hjälm. Självklart 
ökar då risken för skada vid en 
eventuell omkullkörning, men 
behovet av att snabbt kunna kliva av 
sin motorcykel är tillräckligt stort 
för att dessa ska välja bort skinnställ, 
speciella mc-stövlar och liknande.

UTRUSTNING SOM IDENTITET

Återigen blir det ett individuellt val 
där vilken skyddsutrustning man 
använder samt vilket märke man 
köper blir lika viktigt som valet av 
motorcykel. Att köra en viss modell 
är ofta starkt förknippat med en 
viss typ av skydd – till exempel kör 
touringförare ofta med textilställ av 
Gore-Tex eftersom det är det som 
bäst möter kraven på bekvämlighet 
vid värme och kyla.

Det är starka traditioner som styr, 
och det är ofta lätt att gissa vilken 
utrustning som en viss förare 

använder bara med kännedom om 
vilken motorcykel hon eller han kör. 

KLIMAT

Att köra mc långa sträckor ställer 
stora krav på hur skydden klarar 
av olika temperaturer och yttre 
förutsättningar. Det växlar ofta 
från hög värme till regn och kyla 
under en lång resa. Många väljer 
därför utrustning som enkelt går att 
anpassa till de förutsättningar som 
råder för stunden.

NYA MATERIAL

På marknaden för skyddsutrustning 
för motorcyklister kommer nya 
varianter av material som sedan 
tidigare finns att köpa. Ett exempel 
på detta är denimliknande byxor 
som klarar slitagetester bättre än de 
flesta skinn- respektive textilbyxor 
som finns. 

Samtidigt så händer mycket med 
ny teknik, och nyligen har mc-ställ 
med inbyggd airbag lanserats. Det 
kommer även nya ryggskydd som 
även fungerar som ryggsäck och nya 
tekniska lösningar som får allt större 
utrymme på marknaden.

Sammantaget tyder mycket på 
att acceptansen för avancerad 
skyddsutrustning ökar.

SKYDD FÖR MOTORCYKLISTER



En funktionslista skapades för 
att definiera kraven på lösningen. 
Dessa delades upp under rubrikerna 
Akutsjukvård, Teknik, Ergonomi, 
Kognition samt Marknad/Styling. 

Nedan listas några av funktionerna. 
Hela listan bifogas som Bilaga C1.

HUVUDFUNKTION

Eftersom syftet med projektet är 
att ge snabb och adekvat vård vid 
en trafikolycka, så definierades 
huvudfunktionen till Effektivisera 
räddningsinsats med avgränsningen 
för oskyddade motortrafikanter i 
trafikolycka.

Till höger visas de viktigaste 
funktionerna inom respektive 
kategori som projektet behöver lösa.

FUNKTIONSLISTA

UPPDATERAD KOMMUNIKATIONSMODELL

Tidigare lösningar för att snabbt 
identifiera och hitta en trafikant 
som råkat ut för en trafikolycka 
har fokuserat på kommunikationen 
FORDON–larmcentral–112 (jämför 
med figur “Befintligt flöde vid 
trafikolycka“ på sida 15.)

Problemområdet handlar dock om 
bristande kommunikation mellan 
larmoperatör och FÖRARE. Därför 
ligger fokus för projeket på just 
den kommunikationskanalen (1-2 
i figuren till höger) och vilken 
information som behövs för att 
effektivisera räddningsinsatsen.

FIGUREN VISAR ETT 
UPPDATERAT FÖRSLAG PÅ 

KOMMUNIKCATIONSMODELL FÖR 
LARM VID TRAFIKOLYCKA DÄR EN 

MOTORCYKLIST ÄR INBLANDAD.

AKUTSJUKVÅRD

Förkorta responstid
Kommunicera andningsfrekvens
Kommunicera hjärtfrekvens

TEKNIK

Identifiera olycka
Kommunicera skadeinformation
Vara demonterbar

ERGONOMI

Passa kropp
Minimera vikt
Tillåta skyddsutrustning

KOGNITION

Underlätta aktivering
Underlätta inaktivering
Passa beteende

MARKNAD/STYLING

Matcha attityd
Uttrycka säkerhet

För att få en djupare förståelse 
intervjuades ett antal personer 
som kan sägas representera vissa 
karakteristiska förartyper. Dessa 
användes senare för att utvärdera en 
del av de koncept som framställdes. 
För detaljer, se Bilaga F.

FOKUS PÅ ATTITYD

Syftet var att komplettera den 
kvantitativa undersökning som 
genomfördes tillsammans med 
SMC med kvalitativ återkoppling på 
olika aspekter kring trafiksäkerhet 
för motorcyklister. Dessa kan sedan 
användas för att utvärdera koncept 
när det gäller livsstil och attityd.

PERSONAS

FÖRARE

LARM-
OPERATÖR

112

FORDON

1

3

2

4
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Genom att involvera personer 
med begränsad insikt i tekniska  
möjligheter ökar chanserna att hitta 
nya idéer som kan utvecklas till 
koncept. Totalt genomfördes två 
sessioner med idégenereringar på 
följande frågeställningar:

1: HUR KAN EN TRAFIKOLYCKA 

UPPTÄCKAS?

Syftet var att få förslag på var 
produkter skulle kunna placeras 
om de inte skulle placeras 
på motorcykeln. Fanns det 

möjlighet att integrera det hela i 
den omgivande vägmiljön, eller 
nyttja befintliga system? För en 
sammanställning av resultatet, se 
Bilaga D.

2: HUR KAN SKADEINFORMATION 
MÄTAS?

Hur kan en produkt som mäter den 
information som akutsjukvårdarna 
behöver utformas? Finns det 
utrustning som kan ersättas eller 
kompletteras för att få tillgång till 
det? För en sammanställning av 
resultatet, se Bilaga E.

IDÉGENERERING

Hur kan man 
upptäcka att en 
motorcyklist råkat 
ut för en 
trafikolycka?

Integrerat i befintlig 
vägmiljö

Brunnslock som 
aktiveras av höga ljud

Vägskyltar/
vägrenspinnar som 
välts

Rörelsedetektorer i 
väg

Rörelsedetektorer i 
vägräcken

Videokamera i 
vägräcken

Deformationer i 
vägräcken

Hastighetskamera

Människa-människa-
interaktion Vakter längs vägarna

Förbipasserande 
trafikanter

Köbildning

Övervakning

Satellit

Smarta rådjur

Integrerat i 
motorcykeln

Lösa ut vid märklig 
vinkel på motorcykeln

Förarens mobiltelefon 
går sönder

Nödstoppsknapp

Lösa ut vid märklig 
position

Lösa ut vid märklig 
hastighetsförändring

Lösa ut vid 
viktförändring på 
motorcykeln

Integrerat i 
utrustningen

Sensorer i hjälm

Sensorer i kläder

Sensorer i ställ Smarta textilier Underställ

T-shirt

Svettarmband

Sensorer i stövlar

Sensorer i handskar

Sensorer i ryggskydd

Separat produkt 
mäter aktuella 
parametrar

Klocka

Halsband

Pulsband

DEL AV SAMMANSTÄLLNING PÅ 
WORKSHOP 1

KONCEPT

Hur kan man 
upptäcka att en 
motorcyklist råkat 
ut för en 
trafikolycka?

Integrerat i befintlig 
vägmiljö

Brunnslock som 
aktiveras av höga ljud

Vägskyltar/
vägrenspinnar som 
välts

Rörelsedetektorer i 
väg

Rörelsedetektorer i 
vägräcken

Videokamera i 
vägräcken

Deformationer i 
vägräcken

Hastighetskamera

Människa-människa-
interaktion Vakter längs vägarna

Förbipasserande 
trafikanter

Köbildning

Övervakning

Satellit

Smarta rådjur

Integrerat i 
motorcykeln

Lösa ut vid märklig 
vinkel på motorcykeln

Förarens mobiltelefon 
går sönder

Nödstoppsknapp

Lösa ut vid märklig 
position

Lösa ut vid märklig 
hastighetsförändring

Lösa ut vid 
viktförändring på 
motorcykeln

Integrerat i 
utrustningen

Sensorer i hjälm

Sensorer i kläder

Sensorer i ställ Smarta textilier Underställ

T-shirt

Svettarmband

Sensorer i stövlar

Sensorer i handskar

Sensorer i ryggskydd

Separat produkt 
mäter aktuella 
parametrar

Klocka

Halsband

Pulsband

FIGUREN VISAR ETT UTDRAG 
FRÅN UTVÄRDERING 1/4 SOM 
FOKUSERADE PÅ ATT VISA VILKA 
IDÉER SOM HAR POTENTIAL ATT 
IDENTIFIERA ATT EN OLYCKA HAR 
INTRÄFFAT.

Hur kan vi identifiera att en olycka 
inträffat? Det första steget till 
att kalla på hjälp är att förstå att 
en motorcyklist råkat ut för en 
trafikolycka. Genom samtal med 
Claes Unemar, VD Pawsec AB, så 
kunde en sållning bland alternativen 
som togs fram vid idégenereringen 
göras. I figuren nedan har de 
alternativ som markerats med svart 
punkt möjligheten att känna att 

en olycka inträffat. Alternativet att 
integrera de typer av sensorer som 
behövs för att med den omgivande 
vägmiljön identifera en olycka är i 
dagsläget mycket dyrt. 

Forskning om fordon-fordon-
kommunikation har potential att 
lösa problemet med att upptäcka 
att en olycka inträffat, men det 
ligger fortfarande långt utanför 

tidsramen för detta projekt. Att 
istället integrera sensorer direkt på 
fordonet eller i förarens utrustning 
är ett mycket gångbart alternativ, 
och urvalet görs istället baserat på 
tillförlitlighet.

Störst tillförlitlighet uppnås genom 
att placera sensorer direkt på fordonet, 
utifrån de parametrar som undersöks. 
Detta alternativ väljs.

UTVÄRDERING 1/4: IDENTIFIERA OLYCKA

1 42 53 6
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Genom att undersöka vilka av 
de förslag som framkommit från 
idégenereringarna som har potential 
att mäta den information som 
behövs kan ett första urval göras. 
I diagrammet i Bilaga E är de 
relevanta förslagen markerade med 
en svart punkt.

Forskningen inom smarta textilier 
har gjort stora framsteg de senaste 
åren. Få produkter har hittills nått 
marknaden, men tekniken för att 
mäta parametrar som är intressanta 
för akutsjukvårdarna finns.

Efter samtal med Stefan 
Candefjord och Leif Sandsjö vid 

Trafiksäkerhetscentrum SAFER och 
MedTech West * drogs slutsatsen att 
möjligheten att mäta de intressanta 
parametrarna finns genom att 
kombinera så kallade smarta textilier 
med olika egenskaper.

Kritiskt är dock att dessa är i mycket 
nära eller direkt kontakt med huden, 
vilket begränsar antalet möjligheter 
till de som i figuren ovan markerats 
med svarta punkter. Dessa utvecklas i 
skissfasen som beskrivs nedan.

Hur kan man ta 
reda på kritisk 
skadeinformation 
om föraren?

Integrerat

Förbrukningsmaterial

Kroppsburna 
produkter

Hudnära

Integrerat i 
motorcykeln

Integrerat i personlig 
utrustning

Sensorer i sätet

Sensorer i handtag

I resår på 
underkläder

Smarta textilier i 
underställ

I krage på underställ

Sensorer i ryggskydd

Sensorer i 
handledsskydd

Sensorer i stövlar

Sensorer i jacka vid 
hals och handled

Sensorer i hjälmen

Display för 
kollisionskraft 
(synligt för alla)

Integrerat i handsken 
(puls)

Sensorer hakbandet 
på hjälmen

Sensorer i resår på 
byxor + hängslen

Sensorer i nackskydd

Hudkräm/lotion

Piller med sändare

Sugtablett

Spruta

Halsskydd

Tandskydd

(Sol)glasögon

Pulsband

Svettarmband

ÖronsnäckaHörlurar

Hörapparat

Headset

Fotledsband

iPod-fodral på arm

Armbandsur

Pannband

Halsduk

Balansarmband

Scarf

Bandana

Buff

Smycke

Plåster

Ring

Piercing

HalsbandBerlock

Pulsklocka

Armband

FIGUREN VISAR ETT UTDRAG 
FRÅN UTVÄRDERING 2/4 SOM 
FOKUSERADE PÅ ATT VISA VILKA 
IDÉER SOM HAR POTENTIAL ATT 
MÄTA DEN INFORMATION SOM 
AKUTSJUKVÅRDARNA BEHÖVER.

* MEDTECHWEST ÄR ETT 
SAMARBETSNÄTVERK MED FOKUS 
PÅ FORSKNING OCH UTVECKLING 
AV NYA BIOMEDICINSKA 
TEKNOLOGIER OCH KONCEPT. I 
NÄTVERKET INGÅR SAHLGRENSKA 
UNIVERSITETSSJUKHUSET, 
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN, 
CHALMERS, GÖTEBORGS 
UNIVERSITET OCH HÖGSKOLAN I 
BORÅS.

UTVÄRDERING 2/4: MÄTA SKADEINFORMATION

Inför utvärdering 3 – som 
syftade till att utvärdera de 
idéer som valdes i Utvärdering 
2 (ovan) – visualiserades dessa 

med enkla skisser. Målet var att 
tydligt kommunicera respektive 
idéspotential med avseende på 
kultur och kontext.

IDÉSKISSER
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Hur kan man ta 
reda på kritisk 
skadeinformation 
om föraren?

Integrerat

Förbrukningsmaterial

Kroppsburna 
produkter

Hudnära

Integrerat i 
motorcykeln

Integrerat i personlig 
utrustning

Sensorer i sätet

Sensorer i handtag

I resår på 
underkläder

Smarta textilier i 
underställ

I krage på underställ

Sensorer i ryggskydd

Sensorer i 
handledsskydd

Sensorer i stövlar

Sensorer i jacka vid 
hals och handled

Sensorer i hjälmen

Display för 
kollisionskraft 
(synligt för alla)

Integrerat i handsken 
(puls)

Sensorer hakbandet 
på hjälmen

Sensorer i resår på 
byxor + hängslen

Sensorer i nackskydd

Hudkräm/lotion

Piller med sändare

Sugtablett

Spruta

Halsskydd

Tandskydd

(Sol)glasögon

Pulsband

Svettarmband

ÖronsnäckaHörlurar

Hörapparat

Headset

Fotledsband

iPod-fodral på arm

Armbandsur

Pannband

Halsduk

Balansarmband

Scarf

Bandana

Buff

Smycke

Plåster

Ring

Piercing

HalsbandBerlock

Pulsklocka

Armband

Innan utvärderingen i Borlänge 
genomfördes en brainstorm i 
syfte att skapa nya idéer gällande 
produktens utformning och 
funktionalitet. 

Deltagarna fick inledningsvis 
inte ta del av de idéer som redan 
kommit fram och utvärderats 
sedan tidigare – syftet var att på 
ett förutsättningslöst sätt angripa 
problemet som definierats, samtidigt 
som nya problemområden kunde 
lyftas fram. Sammanställningen av 
idéer överlappade dock närmast 
helt de som redan hunnit utvärderas 
med avseende på teknik och 
förutsättningar.

GENOMFÖRANDE

Därefter genomfördes utvärdering 
3 i Borlänge tillsammans med 
Jesper Christensen (SMC:s 
generalsekreterare), Claes Unemar 
(VD Pawsec AB) samt anställda 

vid SMC:s kansli. Fokus låg på 
mjuka värden såsom kultur och 
kontext; med andra ord utvärderades 
idéerna utifrån deras erfarenheter 
och individuella val av livsstil 
som tagit sig uttryck i val av typ 
av motorcykel. Av de tillgängliga 
alternativen var en helintegrerad 
hjälmlösning det mest intressanta 
alternativet – till stor del för att 
hjälmen är det enda skydd som det 
är lagkrav på. För övrigt skulle det 
innebära att ingen förare behöver 
skaffa nya skydd, utan kan nyttja det 
som redan används med ett enkelt 
tillägg. 

Utifrån denna utvärdering valdes 
koncepten på nästa sida ut.
 

UTVÄRDERING 3/4: KULTUR OCH KONTEXT

IDÉGENERERING OCH 
UTVÄRDERING TILLSAMMANS 
MED STEFAN CANDEFJORD, 
(TRAFIKSÄKERHETSCENTRUM 
SAFER PÅ CHALMERS), SAMT 
SMC-ANSTÄLLDA MED FOKUS PÅ 
PASSANDE UTRUSTNING.
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PULS,
BLODTRYCK

PULS,
BLODTRYCK

PULS,
ANDNINGS-
FREKVENS

KONCEPT

KONCEPT 1

Liknar befintliga pulsband men 
med andra material för att även 
mäta andningsfrekvens. Användaren 
spänner på sig bandet vilket 
aktiverar produkten som direkt 
skapar en trådlös koppling till 
användarens smartphone.

Utvärdering 1-3 mynnade ut i 
följande tre konceptuella lösningar. 

Funktionslista bifogas 
som Bilaga C2.

KONCEPT 2

Konceptet består av ett kroppsnära 
plagg, där det på insidan är lätt 
att placera elektroaktivt tyg (så 
kallade smarta textilier) som kan 
avläsa hjärtfrekvensen. ( Ju fler 
mätpunkter desto större säkerhet vid 
mätningen.)

Plagget behöver fixera 
mätpunkterna vid de kritiska 
områdena, men hjärtfrekvens 
kan avläsas var som helst med 

elektroderna. Precis som i Koncept 1 
så kan andningsfrekvens uppskattas 
genom att beräkna töjningarna i 
tyget som löper runt torso.

Exakt utformning av plagget är 
inte kritiskt, så länge det löper 
runt bröstkorgen; en långärmad 
underställtröja löser problemet lika 
väl som en väst, tshirt eller annat 
plagg.

KONCEPT 3

Hjälm är det enda skydd som det är 
lagkrav på. Därför är det intressant 
att utforska för- och nackdelar 
med att integrera en lösning inuti 
hjälmen eller hjälm-inredningen.

Att placera komponenterna på 
utisdan gör att man riskerar att 
försvaga hjälmen vid kollision. Av 
den anledningen är det kritiskt att 
placera detta på insidan.

För att känna pulsen vid halsen är 
ytan som löper längs käkbenet klätt 
med kapacitivt tyg för att detektera 
hjärtfrekvens. 

PULS,
BLODTRYCK

PULS,
BLODTRYCK

PULS,
ANDNINGSFREKVENS

PLACERING I 
HJÄLMEN

HJÄLMINREDNINGEN 
HÅLLER SÄNDARE OCH 
BATTERI

HJÄLMINREDNINGEN SOM 
LÖPER LÄNGS KÄKBENET 
ÄR KLÄTT MED KAPACITIVT 
TYG FÖR ATT DETEKTERA 
HJÄRTFREKVENSEN.

1

2

3
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TILLFÖRLITLIGHET

En stor utmaning när det kommer 
till att förstå att en olycka 
inträffat är var sensorer samt 
beräkningsenheter ska placeras för 
att få så mycket information som 
behövs samt hur strömförsörjningen 
kan säkerställas. 

Genom att placera denna enhet på 
motorcykeln, och därmed följa det 
koncept Pawsec AB har byggt, löses 
detta problem samtidigt som det gör 
det möjligt att reducera storleken 
på samt det antal komponenter som 
behövs för att övervaka hjärt- och 
andningsfrekvens hos föraren. Detta 
är kritiskt eftersom flertalet av dessa 
behöver sitta direkt på kroppen, 
vilket gör strömförsörjning och 
värmespridning viktiga aspekter att ta 
hänsyn till. 

KROPPSNÄRA KOMPONENTER

Elektroderna för att mäta 
hjärtfrekvens består av tunna 
metalltrådar som vävs in i 
textilen, detsamma gäller 
kommunikationskanalerna mellan 
dem.

För att kommunicera med 
larmoperatören krävs en 
sändare – genom att nyttja 
kommunikationsmöjligheterna 
med användarens smartphone, 
(till exempel en iPhone 
eller Androidmobil) – kan 
komponenterna som behövs 
reduceras i antal och storlek. 

KROCKVÅLD VID OLYCKA

Krockvåldet som föraren 
utsätts för vid kollisionen eller 
omkullkörningen kan vara till 
stor hjälp för att ge en djupare 
förståelse för ambulansförarna innan 
utryckning. En accelerometer ger 
den grundläggande information 
som behövs.

POSITIONERING

För positioneringen behövs ett 
GPS-chip. Detta agerar främst som 
ett komplement till det chip som 
monteras på motorcykeln, men 
är också till stor nytta om föraren 
slungas långt från fordonet eller 
nedför en brant utan möjlighet att 
ta sig upp.

DRIFT

För att driva elektroderna 
samt  mäta aktiviteten behövs 
en spänningskälla. Batterier är 
fortfarande det som kräver mest 
storlek, och utvecklingen går mycket 
långsamt framåt. Framsteg som 
ger produkter längre batteritid görs 
främst på komponentnivå, där dessa 
görs mindre och alltmer strömsnåla.
Detta projekt innebär inget 
undantag, men utvecklingen av 
komponenterna går så pass fort 
framåt att den strömförsörjning 
som  krävs sjunkit till en bråkdel 
av vad som krävdes för 5-7 år 

sedan. Genom att projicera den 
utvecklingen framåt lika många år 
så kan komponenterna som sitter 
nära kroppen samt batterierna som 
krävs minskas i storlek.

I grunden blir det därför tillräckligt 
med ett vanligt knappcellsbatteri 
av modell CR2032 som enkelt 
kan bytas ut när det tagit slut. 
Genom att inte mäta hjärt- och 
andningsfrekvens annat än när 
enheten på fordonet indikerat 
att en olycka inträffat så minskar 
behovet av fler batterier. Följden 
blir att enheten därmed reduceras 
ytterligare i storlek. 

KNAPPCELLS-
BATTERI CR2032
20*32*3,2 MM

BLUETOOTH-
SÄNDARE
6*6*3 MM

GPS 
3*3*2 MM

ACCELEROMETER
2*2*2 MM

FÖR REFERENS: TÄNDSTICKSASK

KOMPONENTER

TVÄTT

Elektroniska komponenter är 
självklart känsliga för fukt. Detta 
kan ofta åtgärdas genom att göra 
det skyddande skalet vattentätt, 
något som dock ökar kostnaden vid 
tillverkning. 

För att undvika problem med 
känsliga komponenter behöver de vara 
demonterbara från kroppen. Detta spår 
ger även möjligheten att utveckla form 
och färg på produkten för att bättre 
passa specifika typer av förare.

Koncepten utvärderades mot 
funktionslistan där funktionerna 
viktats baserat på intervjuer, 
tekniska lösningar och enkätsvar.

VAL AV SLUTKONCEPT

Koncept 2 (plagg och sändare) 
vann, till stor del beroende på 
behovet av att placera mätpunkterna 
(elektroderna) korrekt mot kroppen. 
Se Bilaga G för detaljer.

UTVÄRDERING 4/4: FUNKTIONSLISTA
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Som tidigare nämndes så utgår 
projektet från det system som 
Pawsec AB i nuläget utvecklar för 
att identifiera att en motorcyklist 
råkat ut för en trafikolycka. 

ATT IDENTIFERA EN OLYCKA

Några parametrar som är aktuella 
att mäta är vinkeln på motorcykeln, 
plötslig deceleration, position 
etcetera. Flera av dessa är betydligt 
svårare att mäta om komponenterna 
skulle placeras på kroppen istället 
för på fordonet. 

Av dessa anledningar är det 
lämpligast att låta sensorer som 
bevakar parametrar som tyder på 
att en trafikolycka inträffat att 
befinna sig monterad på motorcykeln. 
Komponenter för hjärt- och 
andningsfrekvens samt sändare 
placeras på föraren.

Funktionslista för systemet bifogas 
som Bilaga C1.

KONCEPTUELL SYSTEMLÖSNING

Den externa sändaren tar emot 
signalerna från elektroderna och 
sänder dem vidare till användarens 
smartphone. För att förtydliga 
konceptet skapades en funktionslista 
specifikt för sändaren. Denna 
bifogas som Bilaga C3.

Olika infästningsmetoder för 
sändaren togs fram med en kort 
idégenerering. Dessa utvärderades 
gentemot funktionslistan för 
sändare. De tre koncept som fick 
högst betyg utvärderades med 
fysiska prototyper med fokus på 
placering.

Samtliga prototyper utgick från 
storleken på de komponenter som 
krävs.

INFÄSTNING FÖR SÄNDARE

A: KNÄPPS FAST

B: KLÄMS FAST

C: TRÅDLÖS

SENSORER FÖR 
BEDÖMNING OM OLYCKA 
INTRÄFFAT PLACERAS PÅ 

MOTORCYKELN

SENSORER FÖR 
MEDICINSKA PARAMETRAR 

PLACERAS PÅ FÖRAREN

Information kan överföras trådlöst, 
dock inte den spänning som 
batteriet ger. Den variant som kläms 
fast ger extra stöd och friktion. 
Detta fixerar den mot plagget, men 
inte lika mycket som variant A som 
knäpps fast. 

Den sistnämnda har även den 
praktiska fördelen att den kan sluta 
den krets som behövs för att driva 
sensorerna på plagget, samtidigt 
som den alltså möjliggör att ha 
spänningskällan externt. Genom att 
kombinera den variant som kläms 

fast med den som knäpps fast kan 
samtliga önskvärda egenskaper fås.

Variant A väljs.

UTVÄRDERING AV INFÄSTNING

FOTO: DRIVER PHOTOGRAPHER
HTTP://WWW.FLICKR.COM/
PHOTOS/72334647@N03/
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Sändaren måste placeras på ett 
sådant sätt att den är lätt att nå, är så 
skyddad som möjligt från yttre våld 
vid en olycka, samtidigt som den 
minimerar risken för extra skada på 
föraren om hon eller han kolliderar 
med ett annat föremål efter att ha 
slungats av motorcykeln.

Figuren visar statistik för svåra 
skador vid icke dödliga olyckor för 
motorcyklister. 14 

Genom att placera sändaren i bukhöjd 
och minimera storleken så kan flera av 
utmaningarna ovan lösas.

Nedan beskrivs plaggets 
konstruktion och hur det aktiveras 
med hjälp av sändaren.

SENSORER

För att mäta hjärtfrekvens behövs 
sensorer nära huden. Dessa kan, 
som nämnts tidigare, vävas in som 
metalltrådar i tyget på plagget. 

För att mäta andningsfrekvensen 
mäts töjningarna i tyget som löper 
runt torso. 

KOMMUNIKATION

All information skickas via tunna 
metalltrådar, som vävts in i tyget, 
ned till sändarens placering strax 
nedanför revbenen.

AKTIVERING

Sändaren knäpps fast som tidigare 
prototyper visat. Om sändaren inte 
fästs på plagget så finns inte heller 
någon spänningskälla som kan driva 
sensorerna eller skicka signaler. När 
sändaren knäpps fast så sluts kretsen 

till batteriet och plagget aktiveras. 
Detta gör det möjligt att mäta den 
information som är av intresse. 

DEAKTIVERING

För att deaktivera plagget tas 
sändaren helt enkelt av – detta 
förfarande gäller såväl som när man 
är färdig med användningen som 
om ett falskt larm skulle vara på väg 
att sändas.

PLACERING AV SÄNDARE

SENSORER OCH AKTIVERING

4%

6%

3%

5%

33%

28%

14%

SENSORER PLACERING AKTIVERING
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FORM & SEMANTIK

Projektet kretsar kring säkerhet, 
men riktas till en väldigt heterogen 
och mångfacetterad målgrupp. 
Samtidigt måste produkten 
kommunicera andra kärnvärden, 
såsom den extra funktionaliteten 
och att produkten underlättar för 
akutsjukvårdare under utryckning. 
Går det att sammanfatta estetiska 
värden för målgruppen med få ord?

VARUMÄRKEN

Genom att utgå från befintliga 
varumärken och värdeord som 
associeras med dem och deras 
respektive mc-modeller, så 
identiferades en stor mängd ord, 
uttryck och kärnvärden. Dessa 
reducerades ned till följande tre 
ord som sammanfattar målet med 
gestaltningen:

Funktionell – plagget utför en 
uppgift och har inbyggda funktioner 
som visuellt ska kommuniceras till 
användare och omgivning.

Dynamisk – Det finns en 
grundgestaltning att utgå ifrån, 
men den kan enkelt anpassas till 
en bred målgrupp användare med 
olika krav och förutsättningar. 
Materialet i plagget ger olika 
egenskaper beroende på temperatur, 
och sammantaget finns det en stor 
flexibilitet i konceptet.

Säker – Resultatet bör kommunicera 
att det höjer säkerheten utan att 
vara den enda lösningen.

Nyckelorden sammanfattades med 
olika moodboards för att förklara 
målet med gestaltningen ur olika 
perspektiv.

Målet är att skapa ett designförslag 
som är lätt att förändra med färg för 
att passa specifika undergrupper av 
användare.

VAL AV FÄRG

Färgen vit valdes som grundfärg 
eftersom det ofta förknippas med 
vård och säkerhet. Rött och svart 

som kontrastfärger med syfte att 
representera teknik och synlighet. 
Rött och vitt i kombination höjer 
känslan av vård och omsorg, medan 
vitt och svart stärker intrycket av 
teknologi.

Nedan visas en moodboard för det 
uttryck slutresultatet bör i när det 
gäller färg, såväl kombinationer som 
proportioner.

NYCKELORD MOODBOARD: FÄRG, UTTRYCK

FUNCTIONAL + DYNAMIC + SAFE

1 42 53 6
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KONCEPT: PLAGG

Möjligheterna vid utformningen 
av ett kroppsnära plagg är väldigt 
stora. Genom att utgå från befintliga 
modeller kan en konceptbredd 
snabbt skapas.

Varianterna nere till höger i figuren 
ligger nära slutresultatet – fokus låg på 
att uttrycka nyckelorden som beskrevs 
tidigare.

Utformningen av sändaren måste 
locka till användning, samtidigt som 
den semantiskt kommunicerar sin 
funktion. För att uttrycka säkerhet 
och att konstruktionen är  hållbar 
utforskades variationer på slutna 
former.

KONCEPT: SÄNDARE
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SÖMMAR, MATERIAL OCH SKÄRNING

Genom att studera andra 
produkter som faller i samma eller 
närliggande användningsområden 
kan gemensamma nämnare för 
formgivningen lättare hittas. 

Sömmarna kommunicerar mycket 
om plaggets tänkta funktionalitet 
och bidrar mycket till vilka 
förväntningar användaren får på 
produkten. I kombination med 
materialval så kommunicerar den 
var den är tänkt att användas, av 
vem, hur mycket den troligen 
kostar och så vidare. Samtidigt 
finns det praktiska faktorer att ha 
i åtanke; hur påverkar sömmarna 
användningen av annan utrustning, 
till exempel ryggskydd? Vilket 
material är lämpligt att använda 
med tanke på temperatur och ur ett 
ekologiskt perspektiv?

PASSFORM

Plagget bör sitta åt nära kroppen 
för att placera elektroderna korrekt 
mot huden. Samtidigt gör det att 
plagget blir smidigare att använda 
tillsammans med övrig utrustning. 

MATERIALVAL

Temperaturvariationerna som 
föraren kan utsättas för på olika 
turer gör att plagget bör hantera 
värme och kyla bra. Merinoull har 
just den egenskapen, något som 
gjort det vanligt förekommande 
bland funktionsplagg.

För att minska doften av svett kan 
plagget lämpligen behandlas med 
Polygiene, ett miljövänligt medel 
som eliminerar kroppsodörer.

SÖMMAR

Sömmarna bör vara av overlock-
modell (eg. flatlock), något som ofta 
används för att sy funktionsplagg 
med elastiska textilier. Detta 
minimerar risken för skavande 
samt placerar plagget i ett passande 
segment på marknaden.

MODELL OCH STORLEKAR

Plagget bör utformas i olika 
modeller för kvinnor respektive 
män, med normala storleksvarianter 
för respektive modell. Det gör det 
enkelt för användaren att hitta en 
modell som de känner sig bekväm 
med, samtidigt som elektrodernas 
placering blir bättre.

SEMANTIK: PLAGG

FLATLOCK-SÖM
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Det är kritiskt att sändaren är 
enkel att ta av och på om ett larm 
av någon anledning är på väg att 
skickas trots att inget hänt.

För att utforska olika semantiska 
kvaliteter togs därför några enkla 
formprototyper fram.

SEMANTIK: SÄNDARE

Modellerna utvärderades 
tillsammans med andra med fokus 
på vad modellerna kommunicerade 
med sitt formspråk. Är den lätt 
att greppa? Förmedlar formen 
funktionen? 

Det öppningsbara konceptet 
i kombination med plagget 
kommunicerar sin funktion tydligt, 
samtidigt som det finns potential att 
enkelt lösa infästningen.

Detta utväderas därför med en enkel 
fysisk prototyp – se Bilaga J för mer 
information.

Det är viktigt att sändaren både 
lockar till användning och är så lätt 
som möjlig att förstå – det mest 
kritiska är dock att den ska vara 
enkel att ta av och på om ett larm 
av någon anledning är på väg att 
skickas trots att inget hänt.

För att utforska olika semantiska 
kvaliteter togs skissades ett antal 
idéer fram. De mest intressanta 
testades därefter som fysiska 
prototyper.

FORMUTVÄRDERING: SÄNDARE
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RESULTAT

Produkten fick namnet Carrier 
– ett namn som påvisar att det 
är användaren som är bäraren av 
information, inte fordonet. 

Om sensorer på motorcykeln 
indikerar att en olycka har inträffat 
så aktiveras plagget. De invävda 
elektroderna påbörjar mätning 
av hjärt- och andningsfrekvens, 
samtidigt som sändaren upprättar 
en kommunikationskanal (via 
smartphone) till larmoperatörer.

Informationen kan sändas via det 
befintliga systemet som Pawsec 
utvecklat. Larmoperatören 
vidarebefordrar larmet till 112 
som kan kalla ut ambulans till 
olycksplatsen om det behövs.

Information från plaggets 
sensorer sänds kontinuerligt till 
larmoperatören, vilket gör det 
möjligt att genomföra en preliminär 
bedömning om vårdbehovet.

Sändaren aktiverar plagget genom 
att öppnas och fästas i en öppning i 
plagget.

PRODUKTNAMN

FUNKTIONALITET

INFÄSTNING

100% MERINOULL
VÄRMER VID KYLA, 

SVALKAR VID HETTA

POLYGIENEBEHANDLAT
BAKTERIEDÖDANDE

ELEKTRODER INVÄVT I TYGET
MÄTER HJÄRT- OCH 

ANDNINGSFREKVENS

1 42 53 6

DETALJER: PLAGG
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SEPARAT SÄNDARE
ENKEL INFÄSTNING 

FÖR ELEKTRONIK

RAGLANÄRMAR
MINSKAT SLITAGE VID 
ANVÄNDNING AV RYGGSKYDD

PASSAR EN BRED MÅLGRUPP
FÄRGER OCH SÖMMAR PASSAR 
MÄN OCH KVINNOR, MED 
SEPARATA MODELLER FÖR 
RESPEKTIVE.

TREKVARTSLÄNGD
PASSAR BÅDE VID KYLA 
OCH VÄRME
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FUNGERAR MED ÖVRIG UTRUSTNING 

Placeringen är vald med särskild 
hänsyn till samtliga mc-ställ, 
ryggskydd, njurbälte och andra typer 
av skydd för motorcyklister.

TYDLIG INDIKATOR

En LED (lysdiod) ger tydlig 
statusåterkoppling och visar vilket 
läge sändaren befinner sig i; inaktiv, 
aktiv eller larmande.

DETALJER: SÄNDARE

SLAGTÅLIG

Skalet tillverkas av gjuten, slagtålig 
plast med detaljer av aluminium. 
Detta håller nere vikten men 
minskar risken att sändaren slås 
sönder vid kollision. Genom att 
minimera storleken så reduceras 
kraftigt risken att skada föraren.

MINIMAL RISK FÖR PÅVERKAN

Placeringen minimerar risken för 
skada på förare respektive sändare 
vid olycka enligt statistik från 
Trafikverket (se sid. 22).

KOMPAKT FORM MED LÅG VIKT

Uppskattningsvis väger sändaren 
endast 110 gram. Teoretiska mått 
52*24*15 mm.

LÄGESINDIKATIONER

INAKTIV (AVSTÄNGD)

Dioden lyser ej, 
vänster modell nedan.

AKTIV (NORMALT TILLSTÅND)

Dioden lyser vitt, 
mittersta modellen nedan.

LARM AKTIVERAT

Dioden blinkar rött, 
höger modell nedan. 

(Detta ser användaren normalt inte, 
men gör det möjligt att eliminera 
eventuellt falsklarm.)
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LARMFÖRLOPP

OLYCKAN INTRÄFFAR

Sensorer på fordonet registrerar 
att en olycka inträffat, påbörjar 

sändning av GPS-data till 
larmoperatör. Startsignal skickas 

till plagget.

FÖRSTA BEDÖMNING 

Larmoperatören inleder automatiskt 
röstkommunikation via mobiltelefon 

för första lägesbedömning för att 
eliminera eventuellt falsklarm.

VIDAREBEFORDRAN TILL 112

Om larmoperatören bedömer att 
akut vårdinsats behövs så anropas 
112, som får ta del av information 

från operatör och sensorer.

PÅ PLATS

Akutsjukvårdarna når olycksplatsen 
och har större chans att förbereda 
sig baserat på den information de 

får ta del av via Carrier. 

PLAGGET AKTIVERAS

Mätning av hjärt- och 
andningsfrekvens påbörjas.

SKADEINFORMATION SKICKAS

Informationen från sensorerna i 
plagget skickas till larmoperatören 
via motsvarande system som nyttjas 
av Pawsec AB.

BESLUT OM INSATS

Operatören vid 112 gör en 
uppskattning om vårdbehov, 
insatsresurser och prioritering. 
Akutsjukvårdspersonal skickas till 
olycksplatsen med en kontinuerligt 
uppdaterad bild av läget.

h
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Historien är tyvärr kantad av alltför 
många trafikolyckor, ibland som en 
följd av höga hastigheter eller ett 
körbeteende som innebär kraftigt höjd 
risk för skada eller dödsfall. Samtidigt 
är det viktigt att ha i åtanke att orsaken 
till olyckan egentligen inte är relevant 
efter att den väl har inträffat; en 
punktering kan drabba vem som helst, 
likaså kan vilt komma upp på vägen 
eller andra fordonsförare missbedöma 
trafiksituationen och därigenom försätta 
andra i fara utan att vara medveten om 
det.

Det finns också de som anser att 
meningen med att köra motorcykel är 
just att det inte är riskfritt. Upplevelsen 
att köra mc förknippas ofta lika starkt 
med en känsla av frihet som av att 
behöva vara i kontroll över ett fordon 
och närvarande på ett sätt som man kan 
resonera att få andra fordon kräver. 

Oavsett anledning till olyckan så är det 
ur ett vårdperspektiv dock kritiskt att 
så snabbt som möjligt nå fram till den 
eller de som förolyckats. Som tidigare 
har nämnts så har stora framsteg på 
det området gjorts, till exempel med 
automatiska positionslarm vid olycka. 
Utvecklingen av sådana produkter  och 
tjänster har dock haft ett tydligt fokus 
på bilindustrin. 

Även om det hade varit möjligt (vilket 
det antagligen inte är) så har meningen 
med detta projekt aldrig varit att göra 
det riskfritt att köra motorcykel.

ALLA KAN INTE RÄDDAS

Statistiken talar om att en av tre bilister 
som omkommer i en trafikolycka gör 
det inom 10 minuter. Verkligheten 
är tyvärr sådan att dessa personer har 
man mycket liten möjlighet att hjälpa 
i dagsläget, oavsett om sjukvårdare når 
olycksplatsen i tid. De två andra som 
omkommer gör det normalt inom 90 
minuter. Här finns det stora möjligheter 
att underlätta för akutsjukvårdare 
genom att informera dem om platsen 
för olyckan och ge dem underlag för en 
snabb bedömning av vårdbehovet.

TEORI OCH VERKLIGHET

Resultatet av detta projekt är därför 
en rent hypotetisk förbättring av 
situationen för akutsjukvårdare, där 
mitt fokus har legat på oskyddade 
motortrafikanter såsom motorcyklister.

Samarbetet med akutsjukvårdare, 
larmoperatör, trafiksäkerhetsexperter 
och självklart med motorcyklister 
har mynnat ut i ett designförslag 
som i teorin skulle grundas på en 
abonnemangstjänst som tillhandahålls 
av en larmoperatör. Under projektet 
hade jag en privat sådan som 
samarbetspartner (Pawsec AB). På 
grund av projektets tidsbegränsning 
har jag dock inte haft möjlighet att 
utforska möjligheterna att införa det 
med den infrastruktur för larmhantering 
som 112 nyttjar idag, men det finns 
självklart inga medvetet uttalade hinder 
i lösningsförslaget.

Med det underlag som kom fram under 
projektet har resultatet formgivits 
efter motorcyklister i allmänhet, 
men det finns en stor flexibilitet om 
man ser till gestaltningsaspekten. 
Jag har försökt anamma ett tydligt 
tillgänlighetsperspektiv genom att se till 
att inte exkludera någon typ av förare. 

Tekniken, i form av komponenter och 
protokoll för kommunikation, finns 
tillgänglig i dagsläget. Jag har dock 
utgått från en storlek på komponenter 
som teoretiskt sett finns om 5-7 
år, vilket öppnar upp för eventuella 
felberäkningar.

Det krävs självklart mycket för att 
realisera produkten och tjänsten, 
framförallt att undersöka och säkerställa 
att plagget skulle mäta parametrarna 
korrekt när en olycka väl har inträffat. 
Givetvis bör man genom kontinuerlig 
dialog med MSB (Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap) och 
larmoperatörer (112 och privata) 
undersöka vad som behövs för att 
skicka mätdata från plagget. (Detta 
görs exempelvis via RAKEL, som 
är det kommunikationssystem som 

räddningstjänst i dagsläget använder för 
att koordinera insatser.)

Verkligheten är, som sagt, fortfarande 
sådan att det (antagligen) aldrig 
kommer att bli riskfritt att köra 
motorcykel. Att använda en sådan 
produkt kan aldrig garantera att en 
förare överlever en omkullkörning 
eller slipper bestående men, utan 
chanserna förbättras främst genom en 
god riskmedvetenhet, utbildning och 
erfarenhet. 

Vägen till att ett system liknande 
resultatet av det här projektet finns på 
marknaden är lång. Underlaget som 
ligger till grund för designförslaget 
visar dock att det är mycket efterfrågat 
av akutsjukvårdare och efterlängtat 
av motorcyklister. Det är teoretiskt 
möjligt att konstruera, men det är 
givetvis naivt att tro att designförslaget 
som presenteras här innehåller all 
information som krävs. 

DET HÄR ÄR INGEN SPECIALLÖSNING

Förslaget är inte exklusivt för mc-förare. 
Andra som kan dra nytta av en liknande 
produkt och tjänst är ryttare, personer 
som arbetar mycket i skog och mark 
samt de långdistansidrottare som ofta 
tränar i avskiljda områden. 

Därför är det värt att fråga sig om det 
inte är aktuellt att bredda utvecklingen 
av automatiska olyckslarm – frågan 
är vad som krävs för att utveckla 
säkerhetssystem som kan göra stor nytta 
för fler än, men också inklusive, bilister. 

Trehundratusen motorcyklister på de 
svenska vägarna, till exempel.

DISKUSSION

Det kommer aldrig att bli 

riskfritt att köra motorcykel.
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A

Följande enkät skickades ut till de 
cirka 100 testförare som SMC och 
Pawsec AB hade kontakt med:

“Frågorna nedan utgör en viktig del 
i ett examensarbete i industridesign 
gällande säkerhet för oskyddade motor-
trafikanter. SMC, Trafikverket samt 
Pawsec AB deltar som samarbetsparter 
i projektet.

Syftet är att utforska körvanor och 
erfarenheter om trafikolyckor bland 
MC-förare i Sverige. Målet är att 
identifiera en lösning som förkortar 
responstiden för akutsjukvårdare 
och annan räddningstjänst vid en 
eventuell trafikolycka, samtidigt som 
det ska uppfylla MC-förarnas krav på 
funktionalitet och personlig integritet.

Inga personliga uppgifter sparas eller 
sprids. Alla svar behandlas konfiden-
tiellt, och används endast för statistiskt 
undersöka förutsättningarna inför 
examensarbetet.

För mer information eller frågor om 
enkäten så är du varmt välkommen 
att kontakta John Vikström, student 
vid industridesignprogrammet på 
Designhögskolan i Umeå. Adressen är 
john.uid@gmail.com.

Stort tack för din medverkan!”

KÖN

Kvinna
Man

ÅLDER

16-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71+

HUR LÄNGE HAR DU HAFT A-KÖRKORT?

0-1 år
2-5 år
6-10 år
11-20 år
21+ år

VILKEN TYP AV MC KÖR DU?

Sport
Touring
Custom
Sporttouring
Enduro
Roadster
Skoter

HUR MÅNGA MIL KÖR DU NORMALT 
UNDER SÄSONGEN?

1–200
201–400
401–600
601–800
801–1000
1001–1500
1501–2000
2001+ 

JAG KÖR OFTAST ...

1 ... tillsammans med andra
2
3
4
5 ... ensam

HAR DU VARIT MED OM EN 
TRAFIKOLYCKA MED DIN MC? (BLIVIT 
PÅKÖRD, KOLLIDERAT, KÖRT OMKULL 

ELLER LIKNANDE).

Ja
Nej

HUR HAR DU PLANERAT ATT KONTAKTA 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN OM DU ÄR 
INBLANDAD I EN TRAFIKOLYCKA?

[Textruta, fritt svar]

KÄNNER DU TILL NÅGON LÖSNING 
FÖR AUTOMATISKA OLYCKSLARM PÅ 

MOTORCYKEL?

Ja
Nej

SKULLE DU VARA INTRESSERAD 
AV EN AUTOMATISK LARMLÖSNING 
SOM SKICKAR DIN POSITION TILL 
RÄDDNINGSTJÄNST OM DU ÄR 
INBLANDAD I EN TRAFIKOLYCKA?

Ja
Nej
 
VARFÖR? VARFÖR INTE?

[Textruta, fritt svar]

ENKÄTUNDERSÖKNING



Fem motorcyklister kontaktades 
för att diskutera ett antal frågor 
kring körvanor, attityd till säkerhet 
och utrustning, inställning till 
larmtjänster med mera. Syftet var 
att får en djupare förståelse för 
förutsättningarna. 

URVAL 
Användarna valdes med tanke på 
kön, ålder, bostadsort samt typ av 
mc – dessa urvalskriterier gjordes 
för att försöka få en så bred bild som 
möjligt där många olika subgrupper 
kunde representeras.

GENOMFÖRANDE

En intervju varade normalt mellan 
40 och 60 minuter och genomfördes 
på den plats som respektive 
intervjuperson själv valde.

Strävan var att så långt som möjligt 
efterlikna ett normalt samtal snarare 
än en intervju, med förhoppningen 
om att kunna få ännu mer 
information.

Varje intervju spelades in med 
intervjupersonernas samtycke. 
Villkoret var att innehållet från 
inspelningarna skulle avkodas så att 
det inte gick att se vem som svarat 
vad, samt att inspelningarna inte 
sparades längre än examensarbetet 
höll på.

VARFÖR SKAFFADE DU 
A-KÖRKORT?

VARFÖR KÖR DU DEN MC DU 
KÖR?

VILKEN UTRUSTNING 
ANVÄNDER DU NÄR DU KÖR?

ANVÄNDER DU ALLTID ALL 
UTRUSTNING?

VAD TAR DU ALLTID MED DIG 
INNAN DU GER DIG IVÄG?

HUR OFTA KÖR DU 
GENOMSNITTLIGEN?

NÄR BÖRJAR OCH SLUTAR MC-
SÄSONGEN FÖR DIG?

HUR MÅNGA MIL BRUKAR DET 
BLI PER SÄSONG?

VAR BRUKAR DU KÖRA?

HUR SER DU PÅ RISKERNA 
MED ATT KÖRA MOTORCYKEL?

VAD SÄGER FAMILJ OCH 
VÄNNER OM ATT DU KÖR MC?

HUR KÄNNER DU SJÄLV NÄR 
NÅGON I DIN NÄRHET GER SIG 
UT PÅ SIN MOTORCYKEL?

HUR TROR DU ATT 
MOTORCYKLISTER SOM KÖR 
ANDRA TYPER AV MC SER PÅ 
SÄKERHETSPRODUKTER?

KÖR DU OFTAST SJÄLV ELLER 
TILLSAMMANS MED ANDRA?

HUR HAR DU PLANERAT ATT 
LARMA RÄDDNINGSTJÄNS OM 
OLYCKAN ÄR FRAMME?

KÄNNER DU TILL NÅGON 
TYP AV AUTOMATISKT 
OLYCKSLARM?

HUR KÄNNER DU FÖR DEN 
TYPEN AV UTRUSTNING?

VAD SKULLE KUNNA FÅ 
DIG ATT ANVÄNDA ETT 
AUTOMATISKT LARM?

VAD SKULLE FÅ DIG ATT 
VÄLJA BORT EN SÅDAN 
PRODUKT?

B
INTERVJUFRÅGOR OCH GENOMFÖRANDE



C1
FUNKTIONSLISTA 1/3: SYSTEM

Effektivisera räddningsinsats (för motorcyklist i trafikolycka)
  
AKUTSJUKVÅRD  
Förkorta responstid (för räddningstjänst)
Uppskatta hjärtfrekvens (hos förare)
Uppskatta andning (hos förare)
  
TEKNIK  
Identifiera olycka
Kommunicera skadeinformation (till larmoperatör)
Vara demonterbar (från kropp och fordon)
Underlätta rengöring
Minimera falsklarm
Placera mätpunkter (korrekt på kropp)
  
ERGONOMI
Passa kropp
Minimera vikt (på system)
Tillåta skyddsutrustning
Underlätta påklädnad (aktiv/inaktiv/larm)

KOGNITION
Underlätta aktivering (av produkt)
Underlätta deaktivering (av produkt)
Underlätta inaktivering (av larmsignal)
Passa beteende (för motorcyklister)
Tillåta körvanor (för motorcyklister)

MARKNAD/STYLING
Uttrycka individualitet (förarens)
Passa kontext (värme, köld, väta etc.)
Uttrycka funktion (av helhetslösning)
Uttrycka säkerhet
Uttrycka attityd
Uttrycka seriositet
Uttrycka placering
Upplevas smidig

Hf = Huvudfunktion
N = Nödvändig
Ö = Önskvärd
O = Onödig

Hf

 
N
N
N

N
N
Ö
Ö
N
N
 

N
N
N
Ö

 
Ö
Ö
N
Ö
Ö

O
N
Ö
O
O
O
Ö
Ö



C2
FUNKTIONSLISTA 2/3: PLAGG

Mäta skadeinformation (på förare vid trafikolycka)
  
TEKNIK  
Möjliggöra inaktivering (av larm)
Möjliggöra aktivering (av system)
  
ERGONOMI  
Passa kropp 
Minimera vikt
Tillåta skyddsutrustning
Underlätta montering (av sändare mot plagg)
Underlätta demontering (av sändare från plagg)
  
KOGNITION
Underlätta aktivering (av produkt)
Underlätta deaktivering (av produkt)
Underlätta inaktivering (av larmsignal)

MARKNAD/STYLING
Uttrycka individualitet (förarens)
Passa kontext (värme, köld, väta etc.)
Uttrycka funktion
Uttrycka säkerhet
Uttrycka attityd
Uttrycka seriositet
Upplevas smidig

Hf = Huvudfunktion
N = Nödvändig
Ö = Önskvärd
O = Onödig

Hf

 
N
N

N
Ö
N
N
Ö

Ö
Ö
Ö
 

Ö
Ö
Ö
Ö
O
O
Ö



C3
FUNKTIONSLISTA 3/3: SÄNDARE

Kommunicera skadeparametrar (från förare till larmoperatör)
  
TEKNIK  
Kommunicera hjärtfrekvens (för motorcyklist)
Kommunicera andningsfrekvens (för motorcyklist)
Uppskatta krockvåld (till larmoperatör)
Möjliggöra inaktivering (av larm)
Möjliggöra aktivering (av system)
  
ERGONOMI  
Passa kropp 
Minimera vikt
Tillåta skyddsutrustning
Underlätta montering (av sändare mot plagg)
Underlätta demontering (av sändare från plagg)
Tillåta förvaring (utanför system)
  
KOGNITION
Underlätta aktivering (av produkt)
Underlätta deaktivering (av produkt)
Underlätta inaktivering (av larmsignal)
Kommunicera statusläge (aktiv/inaktiv/larm)

MARKNAD/STYLING
Uttrycka individualitet (förarens)
Passa kontext (värme, köld, väta etc.)
Uttrycka funktion
Uttrycka säkerhet
Uttrycka attityd
Uttrycka seriositet
Kommunicera handhavande
Upplevas smidig

Hf = Huvudfunktion
N = Nödvändig
Ö = Önskvärd
O = Onödig

Hf

 
N
N
N
N
N

N
Ö
N
Ö
Ö
Ö

 
Ö
Ö
Ö
Ö

 
Ö
Ö
Ö
Ö
O
O
Ö
Ö



H
ur kan m

an 
upptäcka att en 
m

otorcyklist råkat 
ut för en 
trafikolycka?

Integrerat i befintlig 
vägm

iljö

Brunnslock som
 

aktiveras av höga ljud

Vägskyltar/
vägrenspinnar som

 
välts

Rörelsedetektorer i 
väg

Rörelsedetektorer i 
vägräcken

Videokam
era i 

vägräcken

Deform
ationer i 

vägräcken

Hastighetskam
era

M
änniska-m

änniska-
interaktion

Vakter längs vägarna

Förbipasserande 
trafikanter

Köbildning

Övervakning

Satellit

Sm
arta rådjur

Integrerat i 
m

otorcykeln

Lösa ut vid m
ärklig 

vinkel på m
otorcykeln

Förarens m
obiltelefon 

går sönder

Nödstoppsknapp

Lösa ut vid m
ärklig 

position

Lösa ut vid m
ärklig 

hastighetsförändring

Lösa ut vid 
viktförändring på 
m

otorcykeln

Integrerat i 
utrustningen

Sensorer i hjälm

Sensorer i kläder

Sensorer i ställ
Sm

arta textilier
Underställ

T-shirt

Svettarm
band

Sensorer i stövlar

Sensorer i handskar

Sensorer i ryggskydd

Separat produkt 
m

äter aktuella 
param

etrar

Klocka

Halsband

Pulsband

Följande är en sammanställning 
av de idéer som kom fram efter en 
idégenerering tillsammans med 
andra designstudenter.

Svarta punkter markerar idéer som 
tillsammans med samarbetsparter 
och experter bedömts som de mest 
rimliga.

D
IDÉGENERERING 1: IDENTIFIERA OLYCKA



E
IDÉGENERERING 2: MÄTA SKADEINFORMATION

H
ur kan m

an ta 
reda på kritisk 
skadeinform

ation 
om

 föraren?

Integrerat

Förbrukningsm
aterial

Kroppsburna 
produkter

Hudnära

Integrerat i 
m

otorcykeln

Integrerat i personlig 
utrustning

Sensorer i sätet

Sensorer i handtagI resår på 
underkläder

Sm
arta textilier i 

underställ

I krage på underställ

Sensorer i ryggskydd

Sensorer i 
handledsskydd

Sensorer i stövlar

Sensorer i jacka vid 
hals och handled

Sensorer i hjälm
en

Display för 
kollisionskraft 
(synligt för alla)

Integrerat i handsken 
(puls)

Sensorer hakbandet 
på hjälm

en

Sensorer i resår på 
byxor + hängslen

Sensorer i nackskydd

Hudkräm
/lotion

Piller m
ed sändare

Sugtablett

Spruta

Halsskydd

Tandskydd

(Sol)glasögon

Pulsband

Svettarm
band

Öronsnäcka
Hörlurar

Hörapparat

Headset

Fotledsband

iPod-fodral på arm

Arm
bandsur

Pannband

Halsduk

Balansarm
band

Scarf

Bandana

Buff

Sm
ycke

Plåster

Ring

Piercing

Halsband
Berlock

Pulsklocka

Arm
band

Följande är en sammanställning 
av de idéer som kom fram efter en 
idégenerering tillsammans med 
andra designstudenter.

Svarta punkter markerar idéer som 
tillsammans med samarbetsparter 
och experter bedömts som de mest 
rimliga.



För att få en djupare förståelse 
intervjuades ett antal personer 
som kan sägas representera vissa 
karakteristiska förartyper. 

URVAL

Personerna valdes utifrån deras 
respektive ålder, erfarenhet av 
körning samt körning under olika 
förhållanden. 

FOKUS PÅ ATTITYD

Syftet var att komplettera den 
kvantitativa undersökning som 
genomfördes tillsammans med 
SMC med kvalitativ återkoppling på 
olika aspekter kring trafiksäkerhet 
för motorcyklister. Dessa kan sedan 
användas för att utvärdera koncept 
när det gäller livsstil och attityd.

Växte upp med motorcyklar 
omkring sig. tog körkortet för 2 år 
sedan. Är  under 165 cm lång, och 
väljer en mindre mc av streetmodell 
för att den är lättare att hantera. 
drömmer dock om att köra harley 
om det inte vore för behovet av att 
meka.

Kör oftast tillsammans med en eller 
två andra, men tänker mycket på 
säkerheten och vad som kan hända 
om olyckan är framme. använder 
ryggskydd och köra med underställ 
under GoreTex-stället.

Oroar sig lika mycket för sin familj 
som kör mc som de oroar sig för 
henne.

Tog mc-kortet förra sommaren 
eftersom vännerna tog det – såg det 
som en kul grej men ser nu fram 
emot att köra längre resor.

Rör sig oftast inom kommunen 
med motorcykeln, och även om det 
lockar att köra custom så är det i 
nuläget en mc av supersportmodell 
som gäller.

Tomas kör lika ofta själv som 
tillsammans med vännerna, och 
väljer aktivt de mindre trafikerade 
vägarna av många anledningar.

Köpte helt ny utrustning för att inte 
tumma på säkerheten, samtidigt 
som han vill lugna familjen som är 
lite oroad av hans nyfunna intresse.

“–Jag insåg att jag f ick 
välja mellan att åka bak 
eller köra själv – lätt val.”

“–Höga hastigheter lockar, 
naturligtvis. Men inte 
utan kontroll.”

Anders kör en custombyggd mc, 
och ogillar fabriksbyggda modeller. 
har kört motorcykel sedan 18 års 
ålder, och kör ofta tillsammans med 
sina vänner som alla kör en mc av 
samma tillverkare.

Det blir sällan några längre turer, 
men gärna naturvägarna runt om 
staden. 

Han har blivit allt mer mån om sin 
egen säkerhet när vännen skadade 
sig allvarligt under mc-körning, 
men det finns fortfarande en stor 
skepsis mot alltför högteknologiska 
lösningar. Detsamma gäller 
identiteten – det finns inget 
utrymme för standardlösningar i 
Anders mc-intresse.

För att pendla till universitetet 
inne i stockholm kör stina en äldre 
vespa. Smidigheten är det främsta 
alternativet till varför hon väljer 
just den, vilket också märks på 
utrustningen hon använder. Det är 
viktigt att bara kunna ta på sig sina 
vardagskläder, sätta sig på skotern 
och ge sig iväg. det blir allt fler 
som kör skoter av lättare modeller, 
även i stinas kompisgäng. Hon 
kör därför sällan ensam, utan gör 
sällskap med klasskamrater eller 
familjemedlemmar på sina kortare 
turer.

Säkerheten prioriteras mycket av 
föräldrarna, som är mycket måna 
om att Stina använder så bra 
utrustning som möjligt.

Kjell älskar att resa och se världen 
från sin touring-mc. han är trogen 
bmw, och kör en k1600gt, fullt 
utrustad för att göra färden så 
bekväm som möjligt.

Han kör lika ofta själv som 
tillsammans med andra, och 
är mycket medveten om 
säkerhetsriskerna. på resande fot, 
speciellt i andra länder, är han extra 
vaksam.

Eftersom han nyligen fått barnbarn 
så har oron från barnen ökat. De 
respekterar intresset, men ber 
honom alltid ringa när han kommit 
fram till respektive etappmål på 
resan.

Tomas, 22Anna, 28

Anders, 38 Stina, 21Kjell,64

“–En motorcykel ska 
höras. Det är klart det 
är en livsstil, mitt mc-
intresse syns i allt jag gör.”

“–En skoter är det 
smidigaste, mest praktiska 
och billigaste alternativet.”

“–Jag har alltid familjen 
i bakhuvudet, även 
när jag rullar fram på 
slingriga Alp-vägar.”

F
PERSONAS



G
UTVÄRDERING 4/4: MOT FUNKTIONSLISTA

Effektivisera räddningsinsats (för motorcyklist i trafikolycka)
  
AKUTSJUKVÅRD 
Förkorta responstid (för räddningstjänst)
Uppskatta hjärtfrekvens (hos förare)
Uppskatta andning (hos förare)
  
TEKNIK  
Identifiera olycka (för motorcyklist)
Kommunicera skadeinformation (på plats)
Kommunicera skadeinformation (till larmoperatör)
Vara demonterbar (från kropp och mc)
Underlätta rengöring 
Minimera falsklarm
Placera mätpunkter (korrekt på kropp)
  
ERGONOMI  
Passa kropp 
Minimera vikt
Tillåta skyddsutrustning
Underlätta påklädnad 
  
KOGNITION

Underlätta aktivering
Underlätta deaktivering
Underlätta inaktivering (av larmsignal)
Passa beteende (för motorcyklister)
Tillåta körvanor (för motorcyklister)

MARKNAD/STYLING
Uttrycka individualitet (förarens)
Passa kontext (värme, köld, väta etc.)
Uttrycka funktionalitet
Uttrycka placering av sensorer
Upplevas smidig

Hf = Huvudfunktion
N = Nödvändig
Ö = Önskvärd
O = Onödig

KONCEPT 2, DET KROPPSNÄRA PLAGGET, 
VINNER ENLIGT UTVÄRDERINGEN. 
ANLEDNINGEN ÄR TILL STOR DEL DET FAKTUM 
ATT DET HAR POTENTIAL ATT ERSÄTTA 
BEFINTLIG UTRUSTNING, TILL SKILLNAD 
FRÅN DET KONCEPT SOM KOM NÄRMAST 
(PULSBANDET).

Hf

 
N
N
N

 
N
Ö
N
N
Ö
N
N

 
N
Ö
N
Ö

 
Ö
Ö
N
Ö
Ö

 
O
N
Ö
Ö
O

KONCEPT 1: PULSBAND

KONCEPT 2: PLAGG

KONCEPT 3: HJÄLM

Respektive koncept utvärderades 
mot funktionslistan för produkten 
(se Bilaga C1).

Ifylld cirkel uppfyller helt 
funktionskravet. Ej ifylld uppfyller 
endast delvis eller inte alls 
funktionskravet.



15 Lag (2001:559) om 
vägtrafikdefinitioner:
HTTP://WWW.NOTISUM.SE/RNP/SLS/

LAG/20010559.HTM

SUPERMOTARD

TOURING MOTOCROSS/OFFROAD SKOTER

ADVENTURE TOURING

STREET SUPERSPORT

CUSTOM CLASSIC/VETERAN

Här visas vanliga typer av 
motorcyklar. Listan är inte på något 
sätt komplett, men dessa kan ses 
som representanter för de mest 
förekommande typerna av mc som 
återfinns i Sverige.

DEFINITION

Enligt lagen om 
Vägtrafikdefinitioner (SFS 
2001:559) är en motorcykel14:

1. Ett motorfordon på två hjul eller 
tre symmetriskt placerade hjul som 
är konstruerat för en hastighet 
som överstiger 45 kilometer i 
timmen eller, om det drivs av en 
förbränningsmotor, denna har 
en slagvolym som överstiger 50 
kubikcentimeter.

2. Ett motorfordon på fyra hjul 
och med en massa utan last som 
är högst 400 kilogram eller 550 
kilogram om fordonet är inrättat för 
godsbefordran, och vars maximala 
nettomotoreffekt inte överstiger 15 
kilowatt, dock inte moped.

Vid beräkningen av en motorcykels 
massa skall i fråga om ett eldrivet 
fordon batterierna inte räknas in.

VANLIGA MC-MODELLER

H



BMW är en motorfordonstillverkare 
som investerat tid och pengar i 
att utveckla ett eget system för 
hanteringen av nödsamtalen via 
eCall. Enligt EURO NCAP är 
det dock viktigt att framhäva att 
varumärkesspecifika lösningar kan 
behöva nyttja egna larmcentraler för 
att kunna erbjuda tjänsten med den 
grad av tillförlitlighet som behövs:

”Notera att eCall-  
lagstiftningen som diskuteras 
i EU-kommissionen kommer 
att kräva att det automatiska  
meddelandet sänds till en ’Public 
Safety Answering Point’.” 15

ATT MINIMERA ANTALET FALSKLARM

Man belyser vidare att det finns 
fördelar med att skapa plattformar 
för larmdelegering såsom BMW 
och andra bil- och MC-tillverkare 
gjort, till exempel en stark kontroll 
över vilken information som kan 
göras tillgänglig från fordonet och 
i vilket format det informationen 
sedan skickas till larmcentralen.16

Volvo har, som exempel, en egen 
larmcentral i sitt Volvo On Call. 
En stor anledning till att använda 
en extra “grind” – istället för att 
skicka larmet direkt till 112 – är 
att den extra kontrollen minimerar 
falsklarm.17

Frågeställningarna i det här 
examensprojektet baseras på 
visionen om att resultatet ska kunna 
tillämpas på andra kontexter.

Det här projektet omfattar inte att 
utreda vilken inrastruktur som är 
nödvändig för att delegera larmen. 
Däremot är de i nuläget privatägda 
larmsystemen – liknande det som 
Pawsec AB arbetar med – ett 
passande alternativ.

GENERELLT OM NÖDSAMTALSSYSTEM

I

15 Generella noteringar om nödsamtalssystem (BMW Assist Advanced eCall): 
HTTP://WWW.EURONCAP.COM/SE/REWARDS/BMW_ASSIST_ADVANCED_ECALL.ASPX

16 Generella noteringar om nödsamtalssystem (BMW Assist Advanced eCall): 
HTTP://WWW.EURONCAP.COM/SE/REWARDS/BMW_ASSIST_ADVANCED_ECALL.ASPX

17 Volvo On Call:
HTTP://WWW.VOLVOCARS.COM/SE/SALES-SERVICES/SALES/VOLVO-ON-CALL_NEW



MOCKUP: SÄNDARE

Ett av de mest lovande koncepten 
utvärderades med en enkel 
prototyp för att snabbt upptäcka 
förbättringsmöjligheter. Det 
handlade om en öppningsbar form 
på sändaren och den infästning som 
skulle användas.

Prototypen testades av ett 
flertal, där samtliga förstod hur 
produkten skulle fästas in. Därför 
valdes den huvudsakliga formen 
och infästningsmetoden som 
slutkoncept.

J
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