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Finding missing people and obtaining an overview of complex emergencies is very demanding and requires 
costly resources. I have on a few occasions sought after my grandfather, who, when he got Alzheimer, liked to 
go for a stroll at night (!) when my grandmother was sleeping. Those kind of situations are very stressful, 
especially a cold winter night. During my first 25 years I was part of a dedicated outdoor culture with countless 
ski trips, mountain hikes, mountain bike trips and many hours in primarily Swedish nature. It happened on a 
few occasions that we came in contact with people who worked with rescue operations in this type of 
environment. It could be about hikers who strayed away or been injured in the inaccessible nature, lost skiers 
in the mountain massifs around Riksgränsen, berry pickers in the Västerbotten forests etc. There are many 
examples of this type of situations and it's reflections on these scenarios and similar current problem which is 
the basis for this project.

Every year, about 7000 people are reported missing in Sweden. Of these remains about 30-35 vanished. 
Globally, the figure is huge. Earthquakes, floods and other hit by natural occurs despite various preventive 
measures. There are many occasions where the search, reconnaissance and location of individuals as well as 
physical problems play a critical role, but where human capacity seldom is sufficient. Search party chains 
(organized by organisations like Missing People) requires significant human resources and costs precious 
time, police helicopter reconnaissance is economically very costly, not environmentally friendly and involves a 
significant margin of error. With these statements as background, I would look at the possibility of creating a 
thorough design solution that contributes to people in need can be located, provided security and helped 
significantly faster than today without requiring significant resources.

With this as a backdrop, I wanted to create a concept that would contribute to that more people were found 
and could be saved. Through an extensive research of how a rescue operation is conducted, interviews with 
police and Missing People, as well as observations during actual operations, I identified a few main problem 
areas that my concept generation would center around.

Together with my sponsor, we wanted to create something that can best be described as a robotic eagle with 
hyper vision, long flight time and a positive association for the victim.
The result is Aetos (Greek for eagle). A modular drone-system with innovative features to handle with long 
flights and demanding rescue missions. Thanks to an aerodynamic shape and a remote-controlled system 
Aetos requires minimal resources to create overview and help in locating the missing person. We want to save 
lives, and it can Aetos that.



BAKGRUND
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Att lokalisera försvunna personer och få en överblick 
över komplexa krissituationer är väldigt krävande och 
förutsätter dyrbara resurser. Jag har vid ett par tillfällen 
sökt efter min morfar, som när han fått Alsheimer, 
tyckte om att gå ut på natten (!) när min mormor låg 
och sov. Ett sådant sökande en kall vinternatt är 
påfrestande på många sätt. Under mina första 25 år var 
jag del av en hängiven friluftskultur med otaliga 
skidresor, fjällvandringar, mountainbiketurer och 
många timmar ute i främst svensk natur. Det hände vid 
några tillfällen att vi kom i kontakt med människor 
som arbetade med räddningsinsatser i denna typ av 
miljö. Det kunde handla om vandrare som irrat bort sig 
eller skadat sig i svårtillgänglig natur, vilsna skidåkare 
i fjällmassiven kring Riksgränsen, bärplockare i de 
Västerbottniska skogarna etc. Det finns många 
exempel på den här typen av situationer och det är 
funderingar kring dessa scenarier och liknande aktuella 
problem som ligger till grund för detta projektarbete. 

I Sverige försvinner ca 6-7000 personer varje år. Av 
dessa förblir ca 30-35 försvunna. Globalt sett är 
denna siffra enorm. Jordbävningar, översvämningar 
och andra naturkatastofer sker trots olika olika 
förebyggande åtgärder. Det finns många tillfällen där 
sökning, spaning och lokalisering av såväl individer 
som fysiska problem spelar en avgörande roll, men 
där människans förmåga och kapacitet sällan är 
tillräcklig. Skallgångskedjor (organiserade av ex.v 
Missing People) kräver stora mänskliga resurser och 
kostar dyrbar tid, polisens helikopterspaning är 
ekonomiskt väldigt kostsamt, inte miljövänlig samt 
medför en påtaglig felmarginal. Med dessa 
konstateranden som bakgrund vill jag titta närmare 
på möjligheten att skapa en genomarbetad 
designlösning som bidrar till att människor i nöd kan 
lokaliseras, ges trygghet och få hjälp betydligt 
snabbare än idag utan att kräva stora resurser. 

VAD, VEM & VARFÖR?

VAD ÄR PROBLEMET? FÖR VEM ÄR DET ETT PROBLEM?

Personer som arbetar inom yrken där man söker efter 
försvunna personer, och även många frivilliga, 
brottas ofta med att deras metodik och verktyg inte 
räcker till. Även om deras strukturer och 
handlingsplaner är mycket välutvecklade i samråd 
med experter inom allt från brottsutredning till 
psykologi så är det en mycket svår uppgift att inom 
en acceptabel tidsram kunna lösa ett försvinnande. 
Räddningstjänst, polismyndigheten, militär, hemvärn 
och exempelvis Missing People samarbetar för att 
snabbare och än mer effektivt hitta den utsatte, vare 
sig den vill bli hittad eller ej. 
Detta projekt syftar till att underlätta deras arbete och 
öka POD:en (Possibility of Detection) avsevärt. 

VARFÖR ÄR DET ETT PROBLEM?

Inget sök är det andra likt. Alla människor är olika 
och fungerar, till viss del, olika. Även om man kan 
förutspå vissa mönster i vårt beteende så är det svårt 
att veta var en människa befinner sig utan att först 
göra en ingående profilering och beteendenalays. 
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Idag finns det ingen effektiv lösning som i huvudsak 
syftar till att effektivisera och förenkla ovan nämnda 
problemområden. Eftersökning och lokalisering av 
såväl individer och katastrofplatser är idag mestadels 
bundet till markburna insatser och i viss mån luftburna 
sådana. Det finns väldigt få alternativ som inte kräver 
en stor mängd människor för att insatser ska bli 
framgångsrika. 

Kan man skapa en produkt som kraftigt underlättar 
eftersökningar av försvunna människor och 
lokalisering av problemområden efter att olika former 
av katastrofer och olyckor skett? Kan man hitta en 
lösning som bidrar till att fler människor återfinns 
innan kyla, hunger och vätskebrist samt yttre 
påfrestningar skadat individen. 

Jag vill under detta projekt se till hela tjänsten av hur 
lokalisering och identifiering sker, därför blir 
huvudområdet den faktiska produktutveckling och 
research kring denna, men jag vill också undersöka hur 
man vid en framgångsrik lokalisering kan skapa 
trygghet och lugn hos den ofta förvirrade, trötta och 
medtagna individen. 

SPECIFICERAD PROBLEMFORMULERING
Projektet handlar om hur man kan effektivisera och förenkla sökandet av försvunna 
människor i nödsituationer. Efter att detta lösts är det också en viktigt del i projektet hur 
man kan förmedla trygghet och hjälp till utsatta människor. 

Syftet med mitt projektarbete är att observera och analysera hur ett räddningsarbete går till, 
för att utifrån resultatet genomföra ett designprojekt med målet att effektivisera och 
förenkla insatser där man söker efter försvunna människor. Detta genom att skapa en 
produkt som är speciellt anpassad för den varierade miljön, den faktiska användaren och 
den aktuella kontexten. Syftet är att ge en vision över hur vi inom en snar framtid kan 
lokalisera och hjälpa människor i nöd samt ge människor som arbetar inom berörda 
verksamheter ett mycket anpassat verktyg. Räddningsinsatserna skulle bli mer effektiva och 
kunna genomföras snabbare. 
  
Målet med projektet är att skapa en effektiv och situationsanpassad produkt som är anpassat 
för sin uppgift, målgrupp och en livscykel under krävande förhållanden. Att ge polisen, 
räddningsarbetar, bergsguider, volontärer etc ett verktyg som underlättar deras arbete vid 
eftersökning och räddning, så att han eller hon dels kan påbörja sitt arbete snabbare men 
också genomföra det med betydligt mindre felmarginal och nå resultat inom en kortare 
tidsram. 

SYFTE & MÅL
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Designprocessen är en iterativ process med ett 
genomgående problem- och användarfokus. Detta kan 
te sig självklart men är ändå värt att påpeka. Den rör 
sig, 
förenklat, genom faserna: 
1) Research & informationsinsamling 
2) Idègenerering 
3) Konceptutveckling 
4) Förfining 
5) Presentation.  
Jag försöker först observera den faktiska kontexten 
och problemet utifrån ett antal förutbestämda 
bedömningskriterier, samt fördjupa mig i området med 
hjälp av experter, texter och intervjuer i researchfasen. 
Efter analys av 
denna information går jag vidare till en kreativ fas där 
jag använder mig av olika metoder (Brainstorm, skiss 
etc) för att ta fram olika idéer som analyseras mot 
målgruppen och går sedan tillbaka till ritbordet och 
verkstaden för att genom ett antal loopar reducera 
tankar, form & koncept, till essensen kvarstår. När jag 
sedan kommer in i den slutgiltiga presentationsfasen 
realiseras konceptet genom om gestaltning, färg, 
modellbygge och sammanställning av rapport samt 
kommunikationsmaterial. Jag siktar på en process som 
hjälper mig att arbeta fram en tydlig och smakstark 
essens, genom en reduktiv process.  

MÅLGRUPP
Målgruppen är räddningspersonal inom polisen och frivilliga 
inom organisationer som exv Missing People och SAR. 

Kontext: 
Projektet fokuserar i första hand på spaning och lokalisering av individer. 
Projekts avser att innefatta insatser fram till att lokalisering och identifiering skett. 

Användaren: 
Människor som arbetar med räddningsarbeten, både på professionell- och 
volontärbasis. 

Tidsperspektivet: 
Produkten ska kunna produceras inom de närmaste 5 åren. 

Produkten: 
Produkten ska kunna brukas av alla användare med fungerande händer, tal, syn och hörsel. 

Ekonomi & konstruktion: 
Kostnadsberäkningar, materialberäkningar och konstruktion är inte en del av projektet. 

Resultatet: 
Konceptet kommer att visualiseras i form av en fysisk displaymodell i skala 1:1, dvs 
modellen kommer ej att innehålla ev motorer och elektronik. 
Syftet med modellen är att uppfatta dess tredimensionella form, material, färg, skala och 
utseende. 
Ett eventuellt gränssnitt kommer att gestaltas i prototypformat. 

AVGRÄNSNINGPROCESSBESKRIVNING
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1. Stockholm  124 
2. Göteborg                       62 
3. Skåne V    40 
4. Östergötland               30 
5. Uppsala                         24 
6. Skåne Ö    21 
7. Halland    16 
7. Värmland    16 
7. Gävleborg    16 
8. Södermanland               15 
9. Dalarna    13 
10. Örebro     12 
10. Jönköping    12 
11. Västmanland                 9 
12. Skaraborg      9 
12. Kalmar                  8 
12. Fyrbodal      8 
12. Norrbotten        8 
12. Kronoborg      8 
13. Gotland      6 
13. Sjuhärad                          6 
13. Västernorrland S     6 
14. Blekinge      5 
14. Västerbotten S                 5 
15. Jämtland      4 
15. Västerbotten N                4 
16. Dalarna S      3 
16. Västernorrland N     3 

Ålders grupp: % i hela landet: 
0-14 år  11 
15-19 år 20 
20-29 år 19 
30-39 år 13 
40-49 år 8 
50-59 år 8 
60-69 år 7 
70-79 år 6 
80 år -  8 

1. Oktober    66 
2. Juni     64 
3. Juni     63 
4. Augusti    62 
5. December    59 
6. November    58 
7. Maj     57 
8. Januari     49 
9. September    48 
10. Mars     46 
11. April     44 
12. Februari    35 

STATISTIK/MSP
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OBSERVATION: MISSING PEOPLE
LÄRA & UPPTÄCKA

FÄLTSTUDIER: SKALLGÅNG I ÖRNSKÖLDSVIK

Projektet inleddes med två observationer för att få 
en verklig insyn i den kontext där problemet 
existerar. Observationer genomfördes vid två 
sökinsatser tillsammans med polisen och Missing 
People.


Det första fallet var i Örnsköldsvik och det andra i 
Bjursiljum utanför Burträsk. Jag fokuserade mina 
observationer på:

1) Hur arbetet organiseras

2) Kontexten

3) Vilka metoder man använder för lokalisera den 

försvunne. Under observationerna gjordes även 
intervjuer med öppna- och halvöppna frågor.


Vid det första tillfället fick jag rollen som patrulledare 
och gick tillsammans med en operativ chef från 
Sundsvall. Hon hade 2 års erfarenhet av sökarbete 
och kunde bidra med mycket information om hur de 
arbetade, vilka problem de stötte i sitt arbete och 
vad de önskade förbättra.
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OBSERVATION: MISSING PEOPLE
LÄRA & UPPTÄCKA

FÄLTSTUDIER: SKALLGÅNG I BJURSILJUM

Vid det andra tillfället kallades vi ut till Bjursiljum 
sydöst om Burträsk där en gammal dam hade 
försvunnit från sitt hem föregående morgon. Här 
fokuserade jag helt på observation av hur polisen 
arbetade, och vilka problem de stötte på under 
dagen. Jag fick många tillfälle till spontana samtal 
och “mini-intervjuer” med såväl ansvarig personal 
som frivilliga.

Missing People samarbetar alltid nära med polisen, 
dessa fanns på plats med en kommunikationsbuss 
varifrån de ledde arbetet. Samordning, tilldelning av 
kartsektorer och avläsnings av dessa tog mer tid än 
jag hade trott. Trots att arbetet handlar om att hitta 
en försvunnen människa mitt i vintern så gick arbetet 
förvånansvärt lugnt till. Det var ingen stress, 
nervositet eller brist på ledarskap. MSPs arbete går 
relativt sakta, och man kunde vid flera tillfällen 
reflektera över hur ineffektivt det upplevdes.

Som ofta några mil in i landet var det ordentligt med 
snö och tät vegetation. Detta gjorde sökarbetet 
fysiskt krävande och mycket intensivt. Trots en 
insats som sträckte sig över flera dagen återfanns 
inte damen förrän i april när isen började lossna.
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SMS-INFO OM

SKALLGÅNGSKEDJA

TRANSPORT TILL SEGMENT

UPPSAMLING

KARTLÄSNING

GRUPPINDELNING

SKALLGÅNGSFORMNING

ORGANISERING

SUMMERING

AKTIVITETSANALYS: SKALLGÅNG
För att förenkla och åskådliggöra analysen av de två första observationerna gjorde jag en mindmap (se nästa sida) där jag genom logiska förgreningar mappade ut de problemområden 
som kunnat identifieras. Sex olika områden framstod som extra tydliga, dessa är: 
Arbete i mörker 
Organisering 
Frivillig engagemang 
Effektivitet 
Karta 
Utveckling 

Utan att gå in i detalj så blir det tydligt att organisering, frivillig engagemang och effektivitet hänger nära ihop. Att organisera en effektiv skallgång kräver erfarenhet och disciplin. 
Eftersom det är så pass många oerfarna parter i insatsen är behovet av en tydlig ledarinsats av yttersta vikt. sammanhållning och noggrannhet är avgörande faktorer för ett framgångsrikt 
sök. I många fall är skallgången främst riktad mot att stryka sektorer på kartan, medans polisen själva genomsöker högre prioriterade sektorer. 
Slutsatsen av observationen blev att Missing People gör ett fantastiskt arbete, men på ett relativt ineffektivt sätt. Skallgången kräver stora resurser och kräver lång tid för att söka av små 
områden. På grund av risken för skador finns ett ständigt hägrande säkerhetstänk som, i vissa fall, begränsar arbetets fart och täckningsförmåga.

LÄRA & UPPTÄCKA
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AKTIVITETSANALYS: SKALLGÅNG

LÄRA & UPPTÄCKA
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LÄRA & UPPTÄCKA

METODER
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LÄRA & UPPTÄCKA

METODER
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METODER
LÄRA & UPPTÄCKA

Vilka metoder används idag för att bedriva 
eftersök?

Genom att ta del av polisens manualer och 
samtala med Missing People fick jag en ingång 
till den metodik som fungerar i Sverige. 

Den mest använda metoden kretsar kring närsök 
och ledstångssök. En ledstång är allt man kan 
följa, som en väg, bäck, kraftgata eller stig.

Grafiken till höger talar egentligen för sig själv, 
men det var ett tidskrävande arbete att nästla ut 
hur Människor, hundar, fordon och helikoptar 
används idag.
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AKTÖRER
Efter de inledande observationerna kartlagdes 
vilka de olika aktörerna är inom svenskt sök- och 
räddningsarbete. Det var viktigt att få en 
överblick över ansvar och organisation.

I Sverige är det polisen som har det 
övergripande ansvaret när efterforskninginsatser 
initieras. Beroende på angelägenhetsgraden kan 
de kalla in alla tillgängliga samhällsresurser.

LÄRA & UPPTÄCKA
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INTERVJU: POLISEN

ÖRJAN OWESSON 
POLISKOMMISSARIE 
• RÄDDNINGSLEDARE 

• KOMPANICHEF I BATALJONSTABEN 

• 30 ÅR I TJÄNST 

• LEDANDE AUKTORITET INOM EFS

LÄRA & UPPTÄCKA

“Ge oss en helikopter som inte kostar 80 000:-/h 
och finns här i Umeå”

“Skallgång är mycket ineffektivt.”

“Internet och sociala medier kommer att vara 
avgörande i framtiden.”

Under projektet fick jag möjlighet att intervjua 
Örjan Owesson, en poliskommissarie med 30 års 
erfarenhet. Örjan Owesson är en av Sveriges 
ledande auktoriteter inom efterforskningsinsatser 
och författare till de manualer som används vid 
utbildning av andra poliser och även frivilliga. 
Örjan är med andra ord mycket väl insatt i all den 
problematik som omgärdar mitt projektområde. 
Örjan tyckte det var väldigt intressant att jag som 
industridesigner intresserade mig för detta 
område och såg goda möjligheter till ett 
användbart resultat. Under 40 minuter redogjorde 
Owesson för hur dagens efterforskning av 
försvunna individer går till. Det visade sig vara ett 
mycket komplex arbetsflöde med många 
inblandade parter, instanser och parallella 
operationer. För att förenkla mitt arbete delgavs 
jag en arbetskopia på den senaste manualen i 
området.

Den visade sig vara en guldgruva för att förstå 
vilket krävande arbete det är att hitta någon som 
har försvunnit, såväl frivilligt som ofrivilligt (brott 
borträknat). För att förstå detta flöde och för att 
lättare kunna berätta om det valde jag att 
visualisera det genom ett flödes/
organisationsdiagram.
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INTERVJU: MISSING PEOPLE

HENNING HALLSTRÖM 
OPERATIV CHEF MISSING PEOPLE

LÄRA & UPPTÄCKA

För att bättre förstå hur Missing Peoples 
arbetade träffade jag deras ledningsgrupp för 
södra Västerbotten. Jag vill bättre förstå deras 
arbetssituation och vilka utmaningar de mötte i 
sitt arbete. Missing People har, speciellt i 
Västerbotten, ett nära samarbete med polisen 
som gör att de får vara med på sök väldigt 
tidigt. Detta skiljer sig runt om i landet och är 
helt beroende av relationen mellan Missing 
People och räddningsledaren hos polisen.


Eva Sandström är administrativ chef för södra 
Västerbotten, hon påpekar tidigt att MSP inte 
är något utan sina frivilliga:


- Vårt arbete är helt beroende av att människor 
gensvarar på våra

sms-utskick och facebook-kallelser. Vi behöver 
alla som vill vara med.


Henning Hallström är operativ chef och 
fordonsansvarig:


- Ofta arbetar vi i svår terräng, då är fyrhjulingar 
och crossmotorcyklar till stor hjälp. I vissa fall 
kan även mobiltelefontäckningen fallera, och 
då kan vi inget göra. Vi är helt beroende av att 
kunna kommunicera.



PERSONA 1: BRUKARE

Min fokusgrupp, användargrupp eller persona 
består av ganska brokig skara yrkesgrupper och 
personlighetstyper. Främst rör det sig som poliser 
och de som jobbar professionellt med 
räddningsarbete och akutinsatser. Det är ofta 
personer med ett gediget intresse och en passion 
för just den här typen av arbete. Det är fysiskt 
krävande och tar mycket tid i anspråk. Det finns 
en ganska tydlig mansdominans i yrkesgruppen. 
Militär bakgrund är mer standard än en avvikelse. 
En gemensam nämnare är viljan att göra skillnad 
och arbeta på fältet. Situationen kräver som regel 
tydliga strukturer och arbetsmetoder. Kunskap är 
väldigt viktigt och tillika fortbildning.

Det går inte att sätta en ålder på den 
stereotypiska användaren, mer än att att det ofta 
är män som arbetar på fältet. Det handlar mer om 
intresse än något annat. Det är alltså inte så att 
kvinnor inte passar för uppgiften, utan att de inte 
är så intresserade av fälttjänsten. Inom MSP 
(Missing P) är det dock lite annorlunda, då 
samtliga är volontärer. Där finns det ofta kvinnor 
på många poster, även som operativa chefer.

Fjällräddningen

Fordonsförare

Kustbevakning

Polis

Frivilliggrupper, exv MSP

LÄRA & UPPTÄCKA
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LÄRA & UPPTÄCKA
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PROBLEMIDENTIFIKATION
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Med faktainsamlingen, observationerna, intervjuerna som grund 
har följande kunnat identifieras som aktuella problemområden:

Att snabbt få en bra överblick över såväl närområdet som ledstänger är avgörande för bedömning av 
nödvändiga resurser och analys av terrängen. Den begränsade tillgången till verktyg som ger information 
om hur krävande terrängen är, faktiska topografiska förhållanden och analys av den senare skapar en 
rad problem idag. Dessa problem är exempelvis:


• Svårt att få överblick över krävande terräng

• Behov av grundläggande topografisk analys

• Utvärdering och sök i farlig terräng (klippor, myr, sankmark, brant kust)


Som deltagande i en sökpatrull förlitar du dig i hög grad på din syn. Men det är ofta krävande att sortera 
ut onödig information och endast se det man är på jakt efter. I situationer med dålig sikt är det svårt att 
jobba lika fort och effektivt som vid klart väder. Väder, årstid och tidpunkt kan ha avgörande roll för hur 
framgångsrikt ett sök blir. Exempel på dessa förhållanden är:


• Dimma

• Mörker

• Regn

• Snö

• Rök

Överblick

Visuell sortering

Det är av yttersta vikt att den personal som genomför sökte har god säkerhet och inte 
utsätts för onödiga risker. Oländig terräng, dålig sikt och trötthet gör att man lätt skadar sig. 
Arbetet är av sådan art att man gärna kämpar på och verkligen puschar sig själv för att hitta 
den saknade och utsatte. Detta gör att man lätt utsätter sig för onödiga risker, så som:


• Svår terräng

• Dålig sikt

• Trötthet


Säkerhet

Att vara vilsen innebär ett starkt obehag. Att vara anhörig till någon försvunnen är minst lika 
obehagligt, om inte mer. Ovissheten är något fruktansvärt. Hur skapar man trygghet? Hur 
kan man hjälpa den försvunne att bli hittad?


• Ensamhet

• Oro

• Trötthet

• Ovisshet


Trygghet



BEHOVS- & PROBLEMOMRÅDEN

1. GE ÖVERBLICK

“Vi har svårt att få överblick över krävande terräng och 
stora områden, det gör att efterforskningsarbetet går 
långsamt.”

Degree work WIP

- Örjan Owesson, Poliskommissarie & Räddningsledare
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BEHOVS- & PROBLEMOMRÅDEN

1. GE ÖVERBLICK

- Peter Engström, Insatschef Polisen Stockholm 

“Vid krävande topografiska förhållanden, kan det vara avgörande med en strategisk planering. För det 

behöver vi en visuell analys.”


- Daniel Sandberg, Operativ Chef, SAR SWEDEN 

“Vi ödslar tid med att läsa kartor, vi måste upp i luften och spana. Det spar mycket tid och ger 

ovärderlig information.”
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BEHOVS- & PROBLEMOMRÅDEN

2. VISUELL SORTERING

“MLSO i dimma är bortkastad tid, man ser ingenting utan tekniskt stöd. FLIRs patent på denna teknik gör 

dock att värmekameror är relativt dyra. 2016 läpps deras patent, det kommer att öppna upp en näst intill 

vertikal marknad.”


Degree work WIP

- Daniel Sandberg, SAR SWEDEN

MLSO=
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BEHOVS- & PROBLEMOMRÅDEN

2. VISUELL SORTERING

-Henning Hallström, Operativ chef Missing People 

“Kyla och mörker är våra värsta fiender 4-5 månader om året”


- Örjan Owesson, Poliskommissarie Umeå 

“Vi är ju inga hökar som ser och hör allt”
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BEHOVS- & PROBLEMOMRÅDEN

3. SÄKERSTÄLLA SÄKERHET

“Vissa typer av terräng gör det svårt att bedriva ett räddningsarbete med bibehållen säkerhet”


- Daniel Sandberg, SAR SWEDEN
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BEHOVS- & PROBLEMOMRÅDEN

4. TRYGGHET

BEHOVS- & PROBLEMOMRÅDEN

4. SKAPA TRYGGHET

“Ovissheten och väntan är det värsta. Att inte veta.”


- Anonym
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PRELIMINÄR 
FUNKTIONSLISTA
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HEADLINERESEARCH ÖVERSATT I IDÉGENERERINGSVERKTYG



Degree work WIP

WORKSHOPS
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VARFÖR WORKSHOPS?

Degree work WIP

• INPUT • SPRIDNING • KUNSKAP • PIGGA ÖGON

3 WORKSHOPS
1. DESIGNHÖGSKOLAN - INLEDANDE IDEGENERERING 

2. PEOPLE PEOPLE, STOCKHOLM - KONCEPTUTVECKLING 

3. SUPERSTUIO D&D, BORÅS - NEXT GEN TECHNOLOGY
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WORKSHOP 1: IDEATION DESIGNHÖGSKOLAN

Degree work WIP

Brainstorm utifrån problembaserade scenarier 

SCENARIO ETT

Bakgrund: Vi har fått information om att några bärplockare troligtvis befinner 
sig på ett område med omväxlande myr, sankmark och sporadiska vattendrag. 

Området är relativt stort och plockrna har varit borta ett drygt dygn.

Problem: Det är tidig morgon och vi står vid utkanten av sankmarken/myren 

och behöver komma framåt. Nu. Marken är för blöt och sugande för att effektivt 

kunna forceras till fots. Området täcker ca 30 hektar (3km i kvadrat). Vi behöver 

ett säkert alternativ för att få översikt och identifiera ev människor.

Fokusområde: Översikt & Avläsning

Designa en helhetslösning.

SCENARIO TVÅ

Bakgrund: Sommarnatt på norra Öland. 27°C. Becksvart. Lilla Mimmi är 

försvunnen. 3,5 år gammal och väldigt mammig. Familjen har hyrt en stuga norr 

om Böda med ca 200m till vatten. Platsens geografi gör att polisen har tillgång 
till begränsade resurser. Landskapet är öppet, men vi i insatsgruppen har svårt 

att söka effektivt pga mörkret och begränsad horisontell sikt. Vegetationen är 

mestadels buskar och små dungar. 

Problem: Mimmi är säkert rädd och, troligtvis, inte så långt borta. Vi behöver få 

överblick, göra henne en trygg i att mamma är här och hitta/locka fram henne så 

fort som möjligt.

Fokusområde: Kommunicera trygghet & hitta liten kropp.

SCENARIO TRE

Bakgrund: Hett sök utanför Storfors, söder om Filipstad. Det är ett område med 

väldigt mycket små sjöar, grusvägar och vandringsleder, något som i efterforsk-

ningssammanhang kallas ledstänger, dvs något som du kan följa och gå längs.

Problem: Det är ett stort antal ledstänger, sammanlagt några mil (kraftlednings-

gator, skogsvägar, bäckar etc). Vi har inte mankraften att söka av alla dessa, och 

längs några kan vi inte köra bil.

Fokusområde: Söka av längre ledstänger som vägar, vattendrag, större stigar 

etc

SCENARIO FYRA

Bakgrund: Hett sök utanför Storfors, söder om Filipstad. Det är ett område med 

väldigt mycket små sjöar, grusvägar och vandringsleder, något som i efterforsk-

ningssammanhang kallas ledstänger, dvs något som du kan följa och gå längs.

Problem: Det är ett stort antal ledstänger, sammanlagt några mil (kraftlednings-

gator, skogsvägar, bäckar etc). Vi har inte mankraften att söka av alla dessa, och 

längs några kan vi inte köra bil.

Fokusområde: Söka av längre ledstänger som vägar, vattendrag, större stigar 

etc

Jag samlade 4 personer från olika klasser på skolan för att delta i en workshop. Mitt syfte med workshopen var att få igång idéfasen med ett brett perspektiv och få in 
så mycket idéer som möjligt. Det var viktigt att inte bromsa eller ge för mycket direktiv i det här momenten. Jag var mån om att låta deltagarna tänka helt fritt, låta 
impulserna flöda och bara reagera på mina scenarier. Workshopen utgick ifrån följande 4 scenarier, som här beskrivs nedan:

WORKSHOPS
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WORKSHOP 1: DESIGNHÖGSKOLAN
• De idéer som har markerats med rött ansågs ha potential för att utvecklas 

vidare.

• Urval av idéer:

• Bärbar scanner som ser mänskliga kroppar. Scannern kan antingen bäras för 
hand eller monteras på ett fordon, helikopter eller drönare

• Svärm med små drönarmyggor som kartlägger ett område. “Myggorna” är 
sammankopplade via ett nätverk och skickar vidare informationen till en 
operatör. 

• Portabel 3G mast som skickas upp med luftballong. Det skapar mobiltäckning 
även i områden utanför aktuell täckningskarta.

• En-mans vävare som tar sig fram överallt.

• Höghöjds drönare med superkamera. Svävar på vindar som en örn och kan 
vara uppe länge utan att kräva energi.

• Robothund med supernos.

• Tam falk med kamera. 

• Radarsystem som indikerar allt levande.

• Luftballong med styrpropeller utrustad med en högupplöst värmekamera.

WORKSHOPS



Bärbar scanner som ser mänskliga kroppar. Scannern kan antingen bäras för hand eller monteras på ett fordon, helikopter eller drönare

Svärm med små drönarmyggor som kartlägger ett område. “Myggorna” är sammankopplade via ett nätverk och skickar vidare informationen till en operatör. 

Portabel 3G mast som skickas upp med luftballong. Det skapar mobiltäckning även i områden utanför aktuell täckningskarta.

En-mans vävare som tar sig fram överallt.

Höghöjds drönare med superkamera. Svävar på vindar som en örn och kan vara uppe länge utan att kräva energi.

Robothund med supernos.

Tam falk med kamera. 

Radarsystem som indikerar allt levande.

Luftballong med styrpropeller utrustad med en högupplöst värmekamera.
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PEOPLE PEOPLE
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WORKSHOP 2: PEOPLE PEOPLE

Degree work WIP

Jag kontaktade sedan People People i Stockholm och 
frågade om de var intresserade av att delta i en 
workshop för mitt examensprojekt. De tyckte mitt 
projekt lät spännande och aktuellt och bjöd ner mig till 
deras kontor. 

Johan och jag känner varandra sedan mina år på 
Designhögskolan 2002-2005. Våra kreativa hjärnor 
aktiveras av varandra och vidareutvecklar varandras 
idéer på ett mycket givande sätt. Gemensam 
entusiasm för formgivning och kreativitet skapar ett 
mentalt rum med påtagligt hög höjd och en härlig 
atmosfär. Har väl kranen öppnats är det svårt att 
stänga den. Detta gjorde resan ned till en mycket 
välinvesterad dag. 

Vi fokuserad brainstormen kring de mest centrala 
behoven och problemområdena och sökte naturliga 
vägar fram till olika lösningar. Vi skissade uteslutande i 
textform och gjorde förenklade flödesscheman för att 
hitta nya vägar fram till lösningar på aktuella problem. 
Genom att sätta behov och problem i fokus och helt 
bortse från hur situationerna löses idag kunde vi på ett 
förutsättningslöst sätt komma fram till bra lösningar på 
respektive problem. “ Kyla och mörker är våra värsta fiender 4-5 månader om året”

“Tänk om min familj visste att jag var vilsen...”

“Inget sök är det andra likt. Vissa utmaningar är svåra att möta. 
Säkerheten kommer alltid först.”

“ Vissa typer av terräng gör det svårt att bedriva ett efterforskningsarbete med bibehållen säkerhet.”

“ Vi har ofta svårt att få överblick över krävande terräng och stora områden, det gör att arbetet med lokalisering går långsamt...”
“ Vi har ofta svårt att få överblick över krävande terräng och stora områden, det gör att arbetet med lokalisering går långsamt...”

“..vi är ju inga hökar som ser och hör allt...”

WORKSHOPS
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WORKSHOPS
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WORKSHOPS

• ENKELHET 
• INTE GÅ ATT GÖRA FEL 
• SÄKERHET 
• TROVÄRDIG

• KÄNSLA AV UTSATTHET 
• KYLA 
• SKADA 
• KOMMUNIKATION

• DELTAGANDE 
• INFORMATION 
• KOMMUNIKATION

RÄDDNINGSPERSONAL DEN EFTERSÖKTE ANHÖRIG

WORKSHOP 2: PEOPLE PEOPLE
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Degree work WIP

KONCEPT
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WORKSHOP-SAMMANSTÄLLNING

KONCEPT: BLACK BOX
Ett koncept för aktiv spårning där du själv kan bestämma att du 
vill kunna bli lokaliserad, i fall att något skulle hända, av
räddningspersonal.
Konceptet riktar sig främst till personer som i förväg vet att de 
kan komma att hamna i en situation där en räddningsinsats kan 
bli aktuell.

Exempel på dessa persona är:
• Vandrare
• Jägare
• Personer med psykiska funktions hinder
• Deprimerade
• Dementa
• Plockare
• Äldre

Konceptet ger trygghet hos både brukaren och 
anhöriga.

Den “svarta lådan” läser kontinuerligt av din 
puls och kroppstemperatur och kan på så sätt 
avgöra om du befinner dig i en nödsituation.
Skulle din kroppstemperatur falla under 
godkänd nivå kommunicerar lådan detta till 
dig och du har ex 10 minuter på dig att slå av 
larmet. Om du väljer att låta larmet gå, skickas 
en signal till LKC som kan se att det är just du 
som är bäraren.
Lådan kan lösas ut hos Polisen inför exv en 
fjällvandring eller under
bärplockarsäsongen.
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WORKSHOP-SAMMANSTÄLLNING

KONCEPT & IDÉER
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WORKSHOP-SAMMANSTÄLLNING

KONCEPT: HITTA KALLE
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Degree work WIP

KONCEPT: DRONES CAN ALSO DO GOOD

Degree work WIP

Näring

Värme

Bandage & Plåster

Kommunikation

Ljudspaning

Ljusspaning

Visuell spaning

WORKSHOP-SAMMANSTÄLLNING
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UTVÄRDERING & FEEDBACK
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KONCEPTUTVÄRDERING

DANIEL SANDBERG, SUPPORT UNIT AB

Koncept Black Box 
+ Intressant ide, bra tänk!


+ Fungerar säkert bra i vissa sammanhang


- Många som inte kommer att använda den.


- Löser inte huvudproblemet, dvs snabb 

översikt.


- Alltför smal målgrupp.


- Ingen som är deprimerad löser ju ut den…


Koncept Drones Can Also Do Good 
+ Imponerande system!


+ Barebone-tänket låter lovande.


+ Bra att kunna anpassa systemet efter olika case. 

+ Gillar tanken med att använda ljud & ljus mer aktivt i 

sök.


- Hur styr man den?


- Vore coolt om den kunde kombineras med “svarta 

lådan”.


- Behöver se den i mer konkret form för att ta 

ställning till tekniken realism.


- Hur stor? Om den ska kunna lyfta både en filt och 

kamera behöver den ett starkt system.


Koncept Black Box 
+ Futuristiskt!


+ IR & drönare är framtiden.


- Autonoma system funkar bara till en viss 

punkt


- Behöver kunna handstyras!


- Helt beroende av att batterierna utvecklas 

starkt den kommande 5-6 åren.
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KONCEPTUTVÄRDERING

ÖRJAN OWESSON, POLISKOMMISSARIE

Koncept Black Box 
+ Lol, en personlig svart låda, grymt smart!


+ Suveränt för oroliga föräldrar ;)


+ Perfekt för friluftsmänniskor & gamlingar.


+ Borde vara standard på ålderdomshem.


- Tyvärr missar den många som skulle behövt 

den.


- Lite smal lösning.


- Behöver hjälp att hitta även dem som inte 

vill bli hittade!


- Helt beroende av vilken teknik den bygger 

på.


Koncept Drones Can Also Do Good 
+ Bäst hittills!


+ Modulsystemet var en bra twist.. 

+ Bra att tänka även på den eftersöktes behov.


+ Gillar att den kan bli en fyr.


- Hur ser den ut???


- Vore bra om den gick att bära med sig.


- Behöver nog kunna flyga minst 1h


Koncept Hitta Kalle 
+ Nytänk gillas!


+ Polisen har just inlett en upphandling av 

drönare…


+ Intressant och resursbesparande teknik.


- Hur funkar den rent praktiskt?


- Behöver veta att den tål dåligt väder!


- Om det är skog, vad händer då?
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Daniel Sandberg driver Support Unit AB och 
är frivillig inom Stockholmsbaserade Search 
and Rescue Sweden (SAR Sweden). 

Vi fick kontakt via en amerikansk sida för SAR 
och bestämde möte på Stockholmsmässan. 
Daniel är en av de svenska pionjärerna när det 
kommer till att använda drönare i arbetet med 
efterforskning.

På vilket sätt kan drönare göra ert arbete 
mer effektivt? 
På vilket sätt kan de inte göra det? Först och 
främst så ger de oss en överblick och förenklar 
den inledande planeringen. Med bra 
kamerautrustning kan de också genomföra 
mycket kvalificerade sökrutiner.

När i söker används de? 
Det beror lite på hur caset ser ut, men generellt 
så är vi på plats väldigt tidigt och gör en 
terräng analys.

Vad kan de uträtta som vi inte klarar av 
idag? 
Åter igen så är det mycket värdefullt att se ett 
område ovanifrån, det ger en helt annan 
förståelse för topografi och ledstänger.

Men det är även, och det är nästan lika viktigt, 
mycket kapabla som spaningsverktyg. I princip 
så uträttar de samma sak som en helikopter 
med för en bråkdel av kostnaden.

Hur tror du att tekniken kommer att 
utvecklas de kommande 5-6 åren? 
Förhoppningsvis kommer batterier att fortsätta 
bli mindre och starkare, det skulle göra att vi 
kunde flyga längre. Sen går FLIRs patent ut 
nästa år, då kommer marknaden för ir-kameror 
att växa brant. Idag är ett av de största 
problemen lagstiftningen och myndigheterna, 
det är svårt att få tillstånd att flyga drönare. Det 
behöver förändras, iaf för yrkesverksamma och 
i nödsituationer.

Vilken typ av driftsystem tror du kommer att 
dominera om 5 år? 
Jag är ingen teknisk expert, men idag finns det 
ingen realistisk ersättare till traditionella 
propellrar. Multikopterutvecklingen har pushat 
designen av propellerblad ordentligt de senaste 
åren. Tunna, tysta och med bra lyftkraft. 
Kolfiber gör att de äter upp vibrationerna och 
ger en mjuk gång, samtidigt som en bra lagd 
kolfiberväv är mycket stark och stryktålig.

Alternativa tekniker, som exv Dyson-fläktar, 
är de intressanta? 
Om de fungerar, givetvis. Men Dysonfläktar är 
bara en gimmick, de har ingen lyftkraft och 
skulle behöva bli ordentligt stora för att vara 
användbara, och då skulle de dra väldigt 
mycket ström.


SAMTAL MED DANIEL SANDBERG
KONCEPTUTVÄRDERING
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KONCEPTUTVÄRDERING
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”...streamad videolänk för ”crowd sourced information” - Darren Ansell, NASA

”Quadrokoptrar är snabbare, billigare och säkrare!” - Per Engström, Insatschef

”Vi har gjort en förstudie kring detta och kommer

nu att göra en upphandling. Argumenten är starka för

att använda drönare i en mängd situationer.”  - Per Engström, Insatschef

”Drönare är betydligt säkrare och billigare

än stora mansinsatser.”  - Per Engström, Insatschef

”Drönare underlättare sök efter försvunna personer...” - Per Engström, Insatschef

”Täcker stora områden snabbare än patruller...” - Darren Ansell, NASA

”Perfekta för att skapa överblick i komplexa situationer”  - Per Engström, Insatschef

Citat från intervjuer

”Billigt och säkert sätt att hämta in information.”  - Örjan Owesson, Räddningsledare

”Att använda tekniken för en gladare framtid - koordinerade insatser mellan 

människa och maskin. - Örjan Owesson, Räddningsledare

”Ett vertikalt perspektiv är överlägset

det horisontella” - Daniel Sandberg, SAR Sweden
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ROBIN KAHLBOM
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DANIEL PERO
CEO Intuitive Aerials


Entusiast


För att ytterligare validera slutkonceptet besöktes Ljud, 
Ljus & Bildmässan i Stockholm. Där träffade jag bl a 
Robin Kahlbom, vd på Intuitive Aerials och Daniel Pero, 
en avancerad entusiast. Intuitive Aerials skapar 
lösningar för främst filmbranschen. Vi pratade om hur 
tekniken har utvecklats de senaste 2 åren och hur den 
beräknas förändras de kommande 5 åren. Alla var 
överens om att det viktigaste området var flygtid och 
utveckling av mer effektiv strömförsörjning. 

KONCEPTUTVÄRDERING



BEHOV,  PROBLEM & MÖJLIGHETER
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Summering efter utvärdering 

”Ge oss en helikopter som inte kostar 80 000:-/h och finns här i Umeå!”

”Bra geografisk översikt förenklar planering och insats.”

”Skallgång är mycket ineffektivt.”

”Vi behöver fler frivilliga.”

”En snabb operation kan vara avgörande i nödsituationer,

speciellt om personen är skadad eller om vädret är dåligt.”

”Säkerheten kommer alltid först för vår personal.”

Problemsummering

”Dimma och mörker gör att vi i vissa fall får avvakta med sök”.

”Hundar är fantastiska, men det finns inte så många.”

Lätt att frakta med litet fotavtryck.
Smart förvaring som skyddar kameran

Spontana idéer under samtal

Nätverk av 3d-printhubbar gör det möjligt att
förse marknaden med reservdelar rekordsnabbt
och till låga kostnader.
Digitala fingeravtryck för ”remote identification”.

Modulbaserade för att kunna anpassas efter
olika situationer.
Bränsleceller + batterier nästa steg i utvecklingen.

Inbyggd 3g förstärkare.

Airbags utlöses när 1 motor stängs av.

Stark grafisk belysning skapar uppmärksamhet.
”...streamad videolänk för ”crowd sourced information” - Darren Ansell, NASA

”Quadrokoptrar är snabbare, billigare och säkrare!” - Per Engström, Insatschef

”Vi har gjort en förstudie kring detta och kommer

nu att göra en upphandling. Argumenten är starka för

att använda drönare i en mängd situationer.”  - Per Engström, Insatschef

”Drönare är betydligt säkrare och billigare

än stora mansinsatser.”  - Per Engström, Insatschef

”Drönare underlättare sök efter försvunna personer...” - Per Engström, Insatschef

”Täcker stora områden snabbare än patruller...” - Darren Ansell, NASA

”Perfekta för att skapa överblick i komplexa situationer”  - Per Engström, Insatschef

Citat från intervjuer

”Billigt och säkert sätt att hämta in information.”  - Örjan Owesson, Räddningsledare

”Att använda tekniken för en gladare framtid - koordinerade insatser mellan 

människa och maskin. - Örjan Owesson, Räddningsledare

”Ett vertikalt perspektiv är överlägset

det horisontella” - Daniel Sandberg, SAR Sweden

KONCEPTUTVÄRDERING



Degree work WIP

KONCEPT: DRONES CAN ALSO DO GOOD

Degree work WIP

Modulsystem

AETOS

Pin-point precision

Aero

Stabilitet

Långa avstånd
Kommunikation

“Eld”

Trygghet

Ljudsignal

Ljussignal

Flygande fyr

Bildkamera

IR-kamera

Telefon

Högtalare

“Ljudradar”

Case-anpassad

bestyckning

Vilka behov finns?
Värmefilt
Energi

Värme

Att bli synlig

“INGET SÖK ÄR DET ANDRA LIKT”
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Fokusområden

• Lokalisering


• Överblick


• Visuell sortering

Kontext

• Landsbygd


• Fjällmiljö


• Kust


• Ej stadsmiljö (pga lagar)


Fokusgrupp

• Människor i naturen


• Fjällräddning


• Polis


• Frivillig organisationer

Tidsperspektiv

• 2020-23

PROJEKTETS FORTSATTA INRIKTING
Följande val gjordes efter konceptutvärderingen för att ge projektet en tydlig riktning och fokus.

Näring

Värme

Bandage & Plåster

Kommunikation

Ljudspaning

Ljusspaning

Visuell spaning
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“Syn”

• Upptäcka människor från 

max 150m höjd


• IR-sensor

Synlighet

• Tydliga färger


• Väl synlig i mörker


• Positiv association

Ljud

• Ljudspaning


• 2-vägs kommunikation

Hanterbarhet

• Lätt att transportera


• Vikt under 7 kg


• Enkel montering

KRAV PÅ PRODUKT

Näring

Värme

Bandage & Plåster

Kommunikation

Ljudspaning

Ljusspaning

Visuell spaning
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KONKURRENSANALYS 
& POSITIONERING
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KONKURRENSANALYS

61

VILKA ÄR KONKURRENTERNA? 
VAD ÄR LIKHETERNA/SKILLNADERNA MED MITT KONCEPT? 
VAD ÄR DERAS STYRKOR OCH SVAGHETER? 



KONKURRENSANALYS

62

Det här är en marknad som just börjat mogna. Det finns ett enormt utbud av lösa komponenter, men 
väldigt få färdigbyggda system som är tillräckligt driftsäkra för att kunna användas i skarpa fall.

Eftersom att de flesta mer högpresterande systemen byggas av sina användare är det svårt att skapa 
driftsäkerhet och garanterad drift vilket ju är ett krav i nödsituationer.


Dagens batterier är relativt lågpresterande. Även de mest kraftiga klarar inte mer än 15 minuters flygning. 
Sen måste man ta i beräkning att ju tyngre last desto kortare blir flygtiden.


Eftersom att majoriteten av alla drönare snickras ihop privat så är det inte utvecklade och anpassade för 
att göra ett specifikt jobb. Man kan välja fina motorer och kvalitetskomponenter, men när mjukvara och 
tillbehören inte är gjorda specifikt för din drönare uppstår lätt många problem som instabil mjukvara, 
fallerande motorer och lågpresterande kamerasystem.


Jag har valt ut några av de mer namnkunniga produkterna på marknaden. Trots detta är det relativt tydligt

att de styrkor som Aetos har inte finns hos någon annan produkt. Detta kommer till 100% av att 
utvecklingen har skett med focus på ett tydligt problemområde där jag strävat efter att lösa vissa 
problem. Aetos är mycket mer än bara en drönare. Den är byggd för att inte bara kunna flyga, utan 
kunnat göra detta både energisnålt, snabbt och i olika miljöer.



KONKURRENSANALYS
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INTUITIVE AERIAL DJI PHANTOM DIY*

DIY*= Hemmabygge

+ Solid produkt

+ Tydligt varumärke

+ Bra lyftkraft

-  Kort flygtid

- Dåliga motorer (svaga)

- Tung

- Extremt skrymmande

+ Enkel att använda

+ Smidigt format

+ Billig

-  Dålig lyftkraft

- Väldigt enkel kamera

- Låg hastighet

- Kort flygtid

+ Bra lyftkraft

+ Kvalitativa komponenter

+ Kan bära bra kamerasystem

-  Exponerad elektronik

- Ej användarvänlig

- Kräver erfaren operatör

- Kort flygtid

Marknaden idag består av ett fåtal aktörer främst inriktade på fotografering och video. De flyger korta 
pass och styrs med en fjärrkontroll. Styrsystemen är relativt bristfälliga med dålig säkerhet.
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POSITIONERING

MILJÖ
Vildmark

Stadsmiljö

TIDSPERSPEKTIV
2030

VISION

Flygtid
2h

15min

Prisbild
1 miljon

VISION

20 0002015



FORM
UTVEC
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VEM ÄR PRODUKTEN TILL FÖR? VAD VÄRDESÄTTER FOKUSGRUPPEN? VAD PÅVERKAR UPPLEVELSEN? 

• FAKTISK BRUKARE


• FÖRSVUNNEN PERSON


• KVALITETSMATERIAL


• FUNKTIONALITET


• ÄNDAMÅLSENLIG FORM


• ÅTERKOPPLING


• ANPASSNINGSMÖJLIGHET


• MEKANIK


• TILLVERKNINGSKVALITET


• ESTETIK


IDENTITET       - Vad är det? Något som flyger och förknippas med räddning. 
KARAKTÄR      - Vilken typ av “x” är det? En snäll, smart & spännande drönare 
FUNKTION       - Hur använder jag den? Den verkar smart och kan jobba själv. 
BRUKSNYTTA  - Vilka fördelar ger den mig? Den spar oss tid, kan jobba jämt och ser allt. 

66



IDENTITET 
KARAKTÄR 
FUNKTION 

FORMSPRÅK 
MATERIAL 
FÄRGSÄTTNING & YTBEHANDLING 
APPLICERAD PRODUKTGRAFIK

RAKA LINJER 
“INTE DESIGNAD” 
ÄRLIG 
GEOMETRISK 
KONSTRUERAD 
“MUTTERN SITTER FAST” 
NAKEN  
BRUKSNYTTA TILL 100%
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SEMANTIK

FORMSPRÅK

• Helt anpassat efter sin miljö och uppgift.  
• Väl anpassat efter den situation som den 

ska bidra till att lösa.  
• Verktyg för att göra ett bra jobb 
• Verktyg man är stolt över

• Upplevs som trovärdig och pålitlig 
• Första intrycket måste vara positivt 
• Ge en känsla av positiv service 
• välkomnande och trygghet.

• En vision av en positiv framtid 
• Inte Sci-fi  
• Kunskap & teknik på ett 

samhällsbefrämjande sätt.

PROFESSIONELL TROVÄRDIG FRAMTID • INDUSTRIELL  LINJÄR  ANPASSNINGSBAR • POSITIV  VÄLKOMNANDE  BEPRÖVAD • DYNAMISK  INTRIKAT  MODULÄR
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FORMFÖRSLAG 
I denna fas var mitt mål att få en mångfald på olika formförslag, skissade efter min vision om en professionell och anpassningsbar drönare med en positiv gestaltning med en välkomnande känsla. Olika skisser uttrycker 
olika saker, former och idéer som jag jobbat mig för att få att möta min vision. Min kreativitet fungerar bäst om jag får “öppna kranen” och tömma ut allt på papper för att sedan förfina i olika steg. Överlag så brukar jag 
försöka vänta ganska länge innan jag låser ett koncept eller form och fortsätta formarbetet ända tills den slutgiltiga Photoshoprenderingen är sparad för sista gången. Eftersom det i detta fall inte handlade om att göra en fet 
rendering utan en välutvecklad produkt fick jag ändra lite på min process och fokusera mer på att översätta de innovationer och funktionskrav vi fastställt till en tydlig och modern form.

FORMUTVECKLING



KEYSKETCH
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REFINED 
Genom att göra enkla och avskalade siluetter kunde jag testa olika uttryck och proportioner snabbt. En av dessa, inringad i rött, blev mycket uppskattad av min samarbetspartner Patrik Johäll/Superstudio och satte igång 
en diskussion om aerodynamik och lyftkraft som skulle komma att påverka hela projektet. Jag skissar ofta helt utan färg under formprocessen för att inte blanda in åsikter om färgsättning och hela den processen. Det är 
ännu väldigt tidigt i formutvecklingen och hjärnan håller på att värmas upp och samla in intryck och formmässiga visioner.


FORMUTVECKLING



REFINED 
Mer av den enklaste sorten skisser, för 
att utforska, utesluta och hitta nya vägar 
fram till visionen.


FORMUTVECKLING
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SKISSPROCESS 
Ofta är det den lilla och spontana skissen 
med dåliga linjer och mycket kludd som 
berättar mest. 

Det här är en väldigt enkel skiss, men 
samtidigt finns det en dynamik i hur 
sträcken, punkterna och knorrarna är 
fördelade. Ganska filosofiskt, men 
indikationen av detaljer fungera på hur 
vår hjärna läser en bild.


FORMUTVECKLING
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Denna skiss gjordes som en direkt 
reaktion på temat aerodynamik. Den 
satte, utan att jag visste det då, 
riktningen för det fortsatta arbete.


Layouten med dubbla vingar och en 
cirkulär mittenhet fick överlag positiva 
reaktioner.


SKISSPROCESS
FORMUTVECKLING



SKISSPROCESS, STEG 2. 
FORMUTVECKLING
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TREDIMENSIONELLA TESTER 

De följande sidorna innehåller formmässiga 
experiment och tester. Jag har pushat ganska 
hårt ut olika håll för att inte missa några godbitar.


Att översätta en skiss till en tredimensionell form 
är ofta en designers största utmaning. Att behålla 
de kvalitéer man valt i styleboards och skissat för 
hand är inte enkelt, men en oerhört stimulerade 
utmaning. Jag byggde ett antal 3d-modeller där 
de olika värdena från styleboardsen kunde testas 
och utvärderas.

Att hitta en balans mellan en snygg maskin som 
uttrycker professionalism och en positiv och 
välkomnande servicemaskin visade sig vara 
mycket knepigt. Efter några år som frilansande 
konceptare har en jag en förkärlek till det hårda 
och maskinella. Nu fick jag anstränga mig för att 
lägga det åt sidan och skapa en form som 
upplevdes mer positiv och gav välkomnande 
associationer.

Tack vare bra handledning från Jens fick jag 
utmana mig själv att hitta mjukare och 
välkomnande nyanser samtidigt som det linjära, 
moderna och tydliga fortsättningsvis lyste starkt. 
Formen behövde ju tilltala både sin brukare, 
inköpare och även den som ska möta drönaren i 
ett svårt och utsatt läge.

FORMUTVECKLING
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TR
ED
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 FORMUTVECKLING

TROVÄRDIG

INTRIKAT

ANPASSNINGSBAR

??!

TRIST
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“snygga snitt, men kanske för sci-fi?”


“Intressant topplatta, bra för service

och modulanpassning”


“Rent och maskinellt, men 
inte särskilt välkomnande!”


“För aggressivt och tungt 
formspråk”


“Klumpig…”


“Snäll, kanske för snäll”


FORMUTVECKLING

TREDIMENSIONELLA SKISSER
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FORMUTVECKLING

TREDIMENSIONELLA SKISSER 

“Tilltalande enkelhet”


“Mycket intressant, men 
kanske lite väl Sci-fish”


“Klumpig & kantig”

“Inte välkomnande”
“Tråkig”



EXEMPEL: BATTERI
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FORMUTVECKLING

Min skissprocess kan förenklat beskrivas i tre steg. Första steget handlar, som alltid, om att hitta idéer 
och pröva sig fram. Även om man kanske har en bild i huvudet är det nyttigt att jobba igenom en serie 
med skisser för att tömma kranen och experimentera.


Andra steget handlar om att tolka dessa skisser i 3D. Jag använder Maya för att snabbt och 
förutsättningslöst jobba fram volymer som kan kopplas mot de tidiga skisserna. Här får man snabbt en 
känsla för vad som fungerar och vad som fungerar sämre
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FORMUTVECKLING

EXEMPEL: BATTERI



FORMSPRÅK
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De följande sidorna innehåller formmässiga 
experiment och tester. Jag har pushat ganska 
hårt ut olika håll för att inte missa några godbitar.


“snygga snitt, men kanske för sci-fi?”


“Intressant topplatta, bra för service

och modulanpassning”


“Rent och maskinellt, men 
inte särskilt välkomnande!”


“För aggressivt och tungt 
formspråk”


“Klumpig…”


“Snäll, kanske för snäll”


FORMUTVECKLING



FRAMTID
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FORMUTVECKLING
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TEKNISK 
ORIENTE
RING
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WORKSHOP

SUPERSTUDIO
WORKSHOP

SUPERSTUDIO

VILKA FAKTORER AVGÖR HUR 
EFFEKTIVT EN DRÖNARE KAN 
ARBETA?

VILKA FAKTORER PÅVERKAR 
FLYGTID & HASTIGHET?

VILKA FAKTORER PÅVERKAR HUR 
BRA EN DRÖNARE KAN BEDÖMA 
TERRÄNG OCH UPPTÄCKA MÅL?

• Vikt 

• Utrustning 

• Flygtid 

• Multifunktionsprinciper 

• Montering på plats 

• Crash = downtime?!

• Vikt 

• Material 

• Väderkänslig? 

• Flygtid beroende av batterikapacitet 

• Lyftkraft 

• Aerodynamik 

• Multifunktionsprinciper

• Rätt kamerasystem efter situation 

• Tracking & mållåsning 

• Lidar-system 
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SUPERSTUDIO BRAINSTORM

AERODYNAMISKA EGENSKAPER

INTEGRERA VINGAR I EXV BOMMAR

KOLFIBERMONOCOQUE

BRÄNSLECELLER + BATTERIER

ANVÄNDA LANDININGSSTÄLL SOM VINGAR
INPIRATION FRÅN TROLLSLÄNDAN

MODULSYSTEM MED FOKUS PÅ 
SÄKERHET OCH FLYGBARHET

AIRBAGSYSTEM VID MOTORHAVERI
“ska inte gå att göra fel…”

“vi är ganska korkade…”
“Apple goes drone…”

“Printa manualen på prylen!”
“Alla skruvar sitter fast..”

“Ladda 6 batterier åt gången!” “En rygga, inget Pelicase..”

“montera på ett ögonblick”

TEKNISK WORKSHOP
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SUPERSTUDIO
TEKNISK WORKSHOP
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2015 2020

SUPERSTUDIO
TEKNISK WORKSHOP
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STYRNING
FJÄRRSTYRNING

Ett alternativ är att drönaren styrs med 
hjälp av exv en fjärrkontroll av en operatör.

AUTONOM

Autonoma farkoster och maskiner är helt 
självgående. De behöver ingen mänsklig 
input förutom vid reparationer, service etc.

Den arbetar längs en via GPS 
förprogrammerad rutt.

VALD STYRNING

Baserat på mina användarintervjuer och med ett öga 
på funktionslistan så blev det tydligt att enkelheten i 
styrningen kommer främst. Systemet behöver vara så 
“fool-proof” som möjligt. Det ska, i största möjliga 
mån, inte gå att göra fel. Det är målet.

Styrning via fjärrkontroll kräver en hel del erfarenhet 
och träning, speciellt om väderförhållandena blir 
knepiga. När man jobbar med en fjärrkontroll så tappar 
man det intuitiva, utan måste fokusera på styrningen.

Men ett helt autonomt system har inte den flexibiliteten 
som man behöver i arbetet å andra sidan.

- Om jag vill backa några meter, eller kolla bakom det 

där huset, då funkar inte ett helt autonomt system. 
Man behöver kunna ge någon form av kommandon 
och göra avstickare från den planerade rutten.

Mitt val blir en kombination av ett autonomt 
system och ett kommandostyrt system. Mina 
användare ville ha en lösning där i princip vem 
som helst ska kunna sköta drönaren utan särskild 
utbildning.

En GPS rutt skapas, antingen på plats på 
sökområdet eller på ledningenscentralen. Rutten 
skapas i ett touch-interface där man sätter ut 
“milestones” längs en huvudled. Detta blir den 
primära ledstången utifrån vilket mjukvaran 
analyserar topografin och föreslår avstickare som 
komplement.


När rutten är planerad skickas den antingen via 3G 
eller genom den Wifi-hotspot som drönaren själv 
skapar.


Under pågående flygning har operatören möjlighet 
till exv följande kommandon direkt i interfacet:

Paus - drönaren hovrar på aktuell plats. En 
markering görs automatiskt på kartan för att 
platsen ska kunna återvändas till.

Resume - Återuppta rutt.

Revers 5 meters - Drönaren backar 5 meter och 
går in i Paus-läge.

Reverse 10 meters - Se ovan.

360 Pan - 1 varvs långsam panorering

Side-to-side - Panorering 45° åt vardera håll.

Keep center - Kameran följer rutten

Keep right - Kameran vänds 30° åt höger

Keep left - Kameran vänds 30° åt vänster

FLIR - Bildsensor med värmesensor aktiveras.

TEKNISK ORIENTERING

IDAG

IMORGON



LÄRA & UPPTÄCKA

STYRNING
TEKNISK WORKSHOP
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1.LARM 2.TRANSPORT 
TILL PLATS

4.LAUNCH

3. 
FJÄRRSTYRNING 
AKTIVERAS
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WORKSHOP

SUPERSTUDIO

AERODYNAMISKA EGENSKAPER

INTEGRERA VINGAR I EXV BOMMAR

KOLFIBERMONOCOQUE

BRÄNSLECELLER + BATTERIER

ANVÄNDA LANDININGSSTÄLL SOM 
VINGAR

INPIRATION FRÅN TROLLSLÄNDAN

MODULSYSTEM MED FOKUS PÅ 
SÄKERHET OCH FLYGBARHET

AIRBAGSYSTEM VID MOTORHAVERI

“ska inte gå att göra fel…”

“vi är ganska korkade…”

“Apple goes drone…”

“Printa manualen på prylen!”

“Alla skruvar sitter fast..”

“montera på ett ögonblick”

“Ladda 6 batterier åt gången!”

“En rygga, inget Pelicase..”

“montera på ett ögonblick”
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UMEÅ
FORMARBETET 
FORTSÄTTER 
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FORMSKISSER
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FORMARBETET FORTSÄTTER

DETALJVAL
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FORMUTVECKLING
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FORMUTVECKLING



KAMERAMODUL
FORMARBETET FORTSÄTTER



KAMERAMODUL
FORMARBETET FORTSÄTTER

“Mekaniken i focus”
“Cleant”

“Enkla & rena former”
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FORMFÖRSLAG 
Ett av mitt slutgiltiga koncepts styrkor är att den 
har motorer som kan roteras för att få ökad 
driftskraft och därmed högre hastighet. Varför 
måste den åka fort? Jo, eftersom den är inriktad 
på sök utanför stadsmiljö är det ganska troligt att 
den måste flyga längre sträckor under vissa 
uppdrag. Det kan handla om vandrare som 
försvunnit, då måste den söka längs 
vandringsleder, vilket kan innebära flera mils 
leder. Har någon försvunnit längs en kust säger 
det sig själv att den sträckor som måste täckas 
in kan bli relativt långa.

En annan styrka är hur jag valt att rita benen. 
Den står på tre ben i markläge, de två främre av 
dessa är mindre varianter på vingarna som håller 
i motorerna. Dessa ger ytterligare lyftkraft och 
spar energi. Tack vare en bärande konstruktion i 
kolfiber hålls vikten mycket låg samtidigt som 
layupen (dvs hur man lägger kolfibervävens olika 
lager) skapar en seghet och vibrationsdämpande 
förmåga.


FORMUTVECKLING



FORMARBETET FORTSÄTTER



FORMSKISSER
FORMARBETET FORTSÄTTER

“KLICKAR” MED DETALJER

RAKA LINJER & SNÄVA RADIER



SEMANTIK

FORMSPRÅK
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SEMANTIK

FORMUTVECKLING
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KONCEPTUTVECKLING
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Var kallar man en sån här produkt? Hur skapar man en 
känsla av något intelligent och naturnära? Vad har de 
egenskaper som mitt koncept siktar mot?

För mig är grekiskan assoccierad med kunskap och 
bildning. Örnen är en symbol för flygkonst, extremt 
skarp syn och herravälde i skyarna.

Örn+grekiska= Aetos

PRODUKTNAMN



FORM
UTVEC
KLING
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VEM ÄR PRODUKTEN TILL FÖR? 
VAD VÄRDESÄTTER FOKUSGRUPPEN? 
VAD PÅVERKAR UPPLEVELSEN? 

108

Jag inledde formarbetet med att ställa mig tre 
grundläggande frågor för att ringa in de 
formmässiga kvalitéerna. Dessa kan jag använda 
för att tydligt definiera styleboards och sedan 
vidare i mitt formarbete.

SEMANTIK



SEMANTIK
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VEM ÄR PRODUKTEN TILL FÖR? VAD VÄRDESÄTTER FOKUSGRUPPEN? VAD PÅVERKAR UPPLEVELSEN? 

• FAKTISK BRUKARE


• FÖRSVUNNEN PERSON


• KVALITETSMATERIAL


• FUNKTIONALITET


• ESTETIK


• ÅTERKOPPLING


• MEKANIK


• TILLVERKNINGSKVALITET


• ESTETIK


Frågorna besvaras i samråd med samarbetspartnern i 
Borås. Vi valde att besvara frågorna ganska enkelt och 
rakt på. Det handlar om tankar som är ganska diffusa 
och kanske inte så konkreta, men fortfarande mycket 
viktiga för hur resultatet kommer att tas emot.



SEMANTIK
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VEM ÄR PRODUKTEN TILL FÖR? VAD VÄRDESÄTTER FOKUSGRUPPEN? VAD PÅVERKAR UPPLEVELSEN? 

• FAKTISK BRUKARE


• FÖRSVUNNEN PERSON


• MATERIAL


• FUNKTIONALITET


• PRESTANDA


• ÅTERKOPPLING


• MEKANIK


• TILLVERKNINGSKVALITET


• ESTETIK


IDENTITET       - Vad är det? Något som flyger och handlar om räddning. 
KARAKTÄR      - Vilken typ av “x” är det? En snäll, smart & spännande drönare 
FUNKTION       - Hur använder jag den? Den verkar smart och kan jobba själv. 
BRUKSNYTTA  - Vilka fördelar ger den mig? Den spar oss tid, kan jobba jämt och ser allt. 

Nu kan man ringa i de viktiga fyra huvudpunkterna i den 
semantiska processen; identitet, karaktär, funktion & bruksnytta.



SEMANTIK
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IDENTITET 
KARAKTÄR 
FUNKTION 

FORMSPRÅK 
MATERIAL 
FÄRGSÄTTNING & YTBEHANDLING 
APPLICERAD PRODUKTGRAFIK 
PACKETERING 

RAKA LINJER 
“INTE DESIGNAD” 
ÄRLIG 
GEOMETRISK 
KONSTRUERAD 
“MUTTERN SITTER FAST” 
NAKEN  
BRUKSNYTTA TILL 100% 

Nu kan vi sätta styleboards. Vi har på ett ganska enkelt 
sätt ringat in vad produkten ska uttrycka och handla 
om. Nu måste vi med bilder berätta om formspråk, 
färgsättning och produktgrafik.



SEMANTIK

FORMSPRÅK
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Professionell

Projektet handlar till stor del om att skapa ett 
verktyg som är helt anpassat efter sin miljö och 
uppgift. Det betyder att det ska kännas 
professionellt och väl anpassat efter den situation 
som den ska bidra till att lösa. 

Jag har valt att göra en styleboard som tydligt 
visar på professionella produkter. En yrkesman/
kvinna ser ofta dessa som verktyg för att göra ett 
bra jobb, verktyg man är stolt över, precis som en 
möbelsnickare som tar hand om sina hyvlar och 
stämjärn.


Det är oerhört viktigt att drönaren upplevs som 
trovärdig och pålitlig, både för den som genomför 
söker och den som vill bli hittad.

Första intrycket måste vara positivt och ge en 
känsla av positiv service, välkomnande och 
trygghet.


En vision av en positiv framtid tycker jag är 
spännande och värt att sträva efter. Jag vill inte 
att projektet ska kännas Sci-fi på ett traditionellt 
sätt, utan istället visa på en framtid där vi 
använder vår kunskap på ett 
samhällsbefrämjande sätt. Det är ett ord som har 
följt projektet sedan första dagen - 
samhällsbefräjmande.


PROFESSIONELL TROVÄRDIG FRAMTID 



FÄRGVAL = VAD SYNS BÄST PÅ HILMEN?
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Degree work WIP

FÄRGVAL SYNLIGHET - FÖRTROENDEINGIVANDE - RÄDDA
FÄRGVAL

114
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FÄRGVAL
Färgval

Arbetet med färgsättningen var mycket intressant. Valet 
av färger påverkade i hög grad hur drönaren upplevdes 
och vilka associationer som blev tydligast.

Mina ledord i färgarbetet var synlig, förtroendeingivande 
och rädda. 
Det var viktigt att det grafiska uttrycket, som skapas i 
samspelet mellan produktfärg och grafik, gav ett positivt 
och trovärdig intryck och förstärkte form och riktning. 
Associationen till räddningspersonal, utryckning och 
räddningsinsatser överlag behövde vara mycket tydlig. 
Samtidigt skulle den inte kopplas med ord som hårdhet, 
maskin och robot. Det positiva och förtroendeingivande 
associationerna var mycket viktiga för hela arbetet.

Tesen “Drones can also do good” kunde förstärkas eller 
bli mindre tydlig. 


Efter att ha studerat räddningsfordon, främst helikoptrar, 
internationellt så valdes en mättad och stark orange färg 
som huvudfärg. Beroende på vilket lands 
uttryckningsfordon man granskar så variera ofta 
färgerna från gult till rött. Valet av Solar Orange blev 
därför ganska naturligt. Det är en positiv färg som står 
ut tydligt och skickar rätt signaler.

Det fanns personer inom fokusgruppen som 
förespråkade en helt svart färgsättning, och även om 
detta blev mycket snyggt och stilrent, gav det 
produkten en för hård och aggressiv framtoning. Något 
jag självklart ville undvika.

För grafik valdes vitt då det skapar en positiv, fräsch 
konstrast mot det orange samtidigt som det är lätt att 
läsa. Tester med svart text gjordes också, men det 
påverkade uttrycket till det sämre. Som typsnitt 
användes en kombination av Gill Sans och Helvetica 
Neue. Detta gav ett enkelt, rent och tidlöst uttryck.


De delar av drönaren som antingen innehöll energi eller 
motorer gjordes svarta för att framhäva kvalitet, gedigen 
konstruktion och professionalism.


FÄRGVAL
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PRODUKTGRAFIK
Applicerad produktgrafik

En av idéerna kring brukandet av produkten handlade 
om hur man kunde använda grafik för att förenkla 
handhavandet, montering och information. Eftersom 
detta är en produkt som kommer att leva sitt liv på fältet 
kommer tillgången till en manual troligtvis att vara 
mycket låg, kanske obefintlig. Därför gjordes valet att 
trycka viss grundläggande information direkt kopplat 
mot funktionen. På så sätt skulle varje knapp och 
koppling få sin förklaring direkt bredvid sig och 
minimera frågetecknen. Monteringen blir enklare och 
tekniska frågor kan till viss del besvaras genom att läsa 
direkt på drönare.


En ytterligare poäng med tydlig och noggrant formgiven 
grafik är att produkten får liv, dess kontext och 
sammanhang blir omedelbart mer tydligt. Det är ett 
effektivt sätt att ge ytor, former och volymer ett mer 
vaket och verklighetsnära intryck. Gestaltningen 
förstärks och dess funktion blir mer påtaglig. Ett 
intressant experiment är att ta en produkt, gärna en 
med en lite komplex natur, exv en systemkamera, eller 
varför inte en ugn, och ta bort all text och alla symboler. 
Helt plötsligt är det som om produktens karaktär och 
andning upphör. Intressant.



FÄRGVAL
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VERKSTADSARBETE 
FORMUTVECKLING
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3D MODELLERING 
Tack vare ca 13 års erfarenhet av 3D modellering

var det ganska givet att projektet skulle byggas i 
Maya. Det gick snabbt och medgav stor 
flexibilitet. Många former kunde snabbt testas, 
och sedan valideras i verkstaden. Det är viktigt 
att poängtera att även om man är van att tänka i 
ett 3D-program så är den fysiska uppfattningen 
av former och volymer svår att överträffa. Detta 
gäller speciellt detaljer och storleken på exv 
fasningar och radier. Detta måste göra fysiskt för 
att hitta bra avvägningar.

FORMUTVECKLING
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RESULTAT
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RESULTAT
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RESULTAT
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RESULTAT 
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RESULTAT
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RESULTAT
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RESULTAT
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SKALA 

Eftersom jag valde att bygga modellen i skala 1:1

blev det lite enklare att beräkna storleken på de 
olika delarna. En kombination av sunt förnuft, 
teknisk research och samtal med 
samarbetspartnern ledde fram

de valda måtten. Den kan inte vara för liten, då 
blir lyftkraften lidande, den rymmer inte 
bränsleceller och klarar inte av att bära 
utrustningen. Skulle modellen byggas 
fungerande efter genomfört projekt kan vissa 
mått komma att ändras.

1200 mm


210 mm


800 mm


RESULTAT
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PAKETERING 
För att underlätta transport är det önskvärt att 
hela systemet kan packas på ett enkelt och icke-
skrymmande sätt. Detta har jag valt att illustrera 
med en ryggsäck. Idag använder man stora, 
otympliga men väldigt stryktåliga hårdskals-
väskor, ofta av modellen Peli Case. Vi har valt att 
frångå denna lösning för att underlätta transport 
både med flygplan men också till fots. Det måste 
vara lätt att ta sig fram till den plats där personen 
senast sågs och snabbt monter upp systemet.


Jag har valt att inte lägga tid på att formge 
denna förvaring då det inte är projektets 
huvudfocus.

RESULTAT
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KOLFIBER MONOCOQUE & LAYUP 
RESULTAT



FORMSKISSER
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Bryt-ytor direkt i flygriktning

Grafisk form med bra spänst

Skulpterad övergång från vingen.

Tydlig midja ger lätthet

Cylindrisk motorkanna 
betonar den roterande 
rörelsen.

RESULTAT



RESULTAT

FORMSKISSER
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Formgivningen av huvudenheten var ett 
krävande och avgörande moment. Målet var att 
den skulle kännas professionell och positiv. Inte 
för hård och mekanisk, men samtidigt visa att 
den är hjärnan och klarar av ett hårt liv.

Jag valde att betona den triangulära 
konfigurationen på olika sätt för att stärka 
formupplevelsen.

Den mekaniska formen blir tydligare ju närmare

batteriet man kommer.


Kopplingen till respektive bom har en mjuk 
övergång. Tester gjordes med olika former, men 
valet landade på en övergång med en stor 
varierad radie.


Koppling mot bom.


Releaseknapp


Mjuk övergång.


Fäste för 
landingsställ


Fäste för 3G antenn


Airbag


Batteri




FORMSKISSER
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“Bra riktning och brytlinjer!”


Mjukt möter hårt och på så sätt betonas

mekaniken.


Mjuk övergång mellan den aerodynamiska

vingen och metallkopplingen till huvudenheten.


En lätt och smärt frontvy. Monocoque-
konstruktionen gör den väldigt stark.


RESULTAT
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MEKANISK FÖRKLARING 
Ett av mitt slutgiltiga koncepts styrkor är att den 
har motorer som kan roteras för att få ökad 
driftskraft och därmed högre hastighet. Varför 
måste den åka fort? Jo, eftersom den är inriktad 
på sök utanför stadsmiljö är det ganska troligt att 
den måste flyga längre sträckor under vissa 
uppdrag. Det kan handla om vandrare som 
försvunnit, då måste den söka längs 
vandringsleder, vilket kan innebära flera mils 
leder. Har någon försvunnit längs en kust säger 
det sig själv att den sträckor som måste täckas 
in kan bli relativt långa.

En annan styrka är hur jag valt att rita benen. 
Den står på tre ben i markläge, de två främre av 
dessa är mindre varianter på vingarna som håller 
i motorerna. Dessa ger ytterligare lyftkraft och 
spar energi. Tack vare en bärande konstruktion i 
kolfiber hålls vikten mycket låg samtidigt som 
layupen (dvs hur man lägger kolfibervävens olika 
lager) skapar en seghet och vibrationsdämpande 
förmåga.


Max 25° forward tilt


90° forward tilt


RESULTAT
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SCENARIE 



25 juni begavs sig Patrik Svensson tillsammans med dottern Doris iväg på 
en planerad 3 dagars-tur mot Kebnekaise fjällstation. De har ännu inte…
25 juni begavs sig Patrik Svensson tillsammans med dottern Doris iväg på 
en planerad 3 dagars-tur mot Kebnekaise fjällstation. De har ännu inte…

CASEDATA 

Sök: Vandrare, pappa & dotter 

Terräng: Öppen, stora ytor 

Fysisk kondition: Ej fastställt, 

inga kända medicinska hinder. 

Angelägenhetsgrad: Ej fastställt 

Väder: Omväxlande regn & mulet

136
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Mats på LKC tar emot anmälan om två försvunna personer. Medans Mats 
samlar information om personerna startar Joakim systemet för Aetos.
Mats på LKC tar emot anmälan om två försvunna personer. Medans Mats 
samlar information om personerna startar Joakim systemet för Aetos.
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Joakim planerar Aetos uppdrag direkt i navigationsprogrammet.
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Joakim planerar Aetos uppdrag direkt i 

navigationsprogrammet.

Man bestämmer en rutt längs den förmodade vandringsleden

Fjällräddaren Einar larmas. 

Han tar med sig den redan 

packade ryggsäcken och beger 

sig till LKP. Aetos ryms i en vanlig 

vandringsryggsäck eftersom den i 

demonterat läge tar väldigt lite 

plats, och är väldigt enkel att 

montera tack vare grafiska 

anvisningar på produkten.

LKP (Last Known Position) identifieras och sätts som PFT 

(Position For Takeoff/Landing)

- Beroende på terräng väljer man olika bommar (dvs armar 

med motorer och propellrar). Se sida 124 för olika moduler. 
- Framme på LKP monteras Aetos inom 60 sekunder. 
- Batteriet klickas in och strömknappen trycks in. 
- Den inbyggda 4G-antennen möjliggör mottagandet av 

data. Den tar automatiskt emot flygdata (GPS-rutt 

programmerad av Joakim på LKC). 

SCENARIE - FAS 1 FÖRBEREDELSER

1. 1.1 1.2

- Einar, fjällräddaren, agerar i hög grad falkenerare. Med 

andra ord så är han mer av en landningsbana eller 

“hangar”. 
- När LED-strippen i batteriet lyser grönt är Aetos klar att 

lyfta. Den ger ifrån sig en ljudsignal som simulerar en 

vissling för att man ska backa och lyfter sedan vertikalt.

Denna fas ser likadan ut oavsett vilket uppdrag
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Joakim använder det touchbaserade 

styrsystemet för att övervaka och guida Aetos. 

Tackvare  den förprogrammerade rutten kan 

Joakim fokusera helt på att visuellt söka av 

terrängen.

SCENARIE - FAS 2 SÖK
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MILJÖ
Drönaren är på uppdrag i sitt rätta habitat, ritad och 
anpassad för att klara av de påfrestningar och 
utmaningar som väntar. Formen, proportionerna och 
namnet är inspirerat av naturens mästare i luften, både 
trollsländan och örnen. Vingbredden och dess 
aerodynamiska egenskaper gör att den kan flyga både 
långt och fort. Landningsstället är utformat som två 
extra vingar för att ytterligare öka lyftkraften och ge än 
bättre egenskaper i luften. De två främre motorerna kan 
vinklas framåt och på så sätt skapa drivkraft 
tillsammans med den bakre motorn som ställs upp 90° 
och blir helt drivande. Dessa egenskaper i kombination 
med en mycket lätt konstruktion gör att flygtiden 
förlängs, mindre kraft konsumeras och längre uppdrag 
kan utföras.


RESULTAT
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I vissa situationer är synlighet en viktig faktor för 
trygghet. Det är psykiskt mycket viktigt att veta 
att hjälpen är på väg. Om man ser att hjälpen är 
på väg påverkas humör och adrenalintillförsel 
ökar i kroppen. I mörker är därför kraftigt ljus en 
viktig del av Aetos funktionalitet. Det gör att den 
både i inkommande läge och i landat tillstånd 
kan agera lots och fyr. Valet att använda en 
orange färg som bas har därför flera funktioner. 
Dels skapar det en tydlig association till 
räddningspersonal, men det är också den färg, 
omvandlad till ljus, som vi förknippar med 
värme, trivsel och trygghet. Vi tänker lägereld, 
varmt sken innifrån en stuga, stearinljus etc. 

De orange ytorna är därför målade med en 
elektroluminisent färg. Det betyder att färglagret 
med hjälp av ström blir lysande.
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NÖDSTÄLLDA
Aetos hittar Patrik & Doris inom en timme. Patrik 
har vrickat foten och inte kunnat fortsätta 
vandringen.

Via högtalaren får de instruktioner om att plocka 
lös en LifeSaver-behållaren. Den är basutrustad 
med en nödfilt, Ipren och energigel (Koffein & 
kolhydrater).

Nu vet polisen deras position och kan vara på 
plats inom ett par timmar.


RESULTAT

LifeSaver-behållare.

Patrik och Doris är vid gott mod.
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SPRÄNGSKISS

KOLFIBERARM MED AERODYNAMISK PROFIL


ROTATIONSKOPPLING M SERVO


3-PUNKTS NÅLKONTAKT


KNAPP FÖR LOSSNING AV ARM


KOLFIBER PROPELLER 15X5R


MOTORHYLSA 22.2V


MOTORKANNA


TILTMOTOR

KAMERA SENSOR


30x ZOOM OPTIK


SKYDDSGLAS

VÄRMEKAMERA


15x ZOOM

3-AXLIG GIMBAL

BEHÅLLARE FÖR:


• ÖVERLEVNADSFILT


• MEDICIN


• LJUSSTAV


• STÄNDKLOSSAR


• STORMTÄNDARE

BATTERI 1500 mAh


40 ST BRÄNSLECELLER (MODULÄRT)

I denna sprängskiss finns samtliga komponenter 
med för att stärka visionen och visa på en 
paketering med realistiska ambitioner.

Med stöd av avgränsningen gällande elektronik 
och konstruktion är sådana element utelämnade.


BORSTLÖS MOTOR

RESULTAT
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SPRÄNGSKISS MODUL
RESULTAT

Hur fungerar modulsystemet? Principen är 
inspirerad av hur en systemkamera fungerar. 
Man köper en kropp, en huvudenhet. Sen väljer 
man vilka motorarmar man behöver. Precis som 
en fotograf kan ha ett 50mm, ett 85 och kanske 
ett 70-200mm objektiv, kan man här välja man 
aerodynamiska armar, armar för krävande 
omgivningar och lättvikts armar.


FJÄRRSTYRD SLÄPPFUNKTION, DVS


DEN LÖSGÖRS AV OPERATÖREN.

LIFESAVER-ENHETEN FINNS I OLIKA STORLEKAR


FÖR ATT KUNNA RYMMA OLIKA INNEHÅLL.

HUVUDENHETEN MED PLATTA BEN.

BATTERI SOM FÖRSER BRÄNSLECELLERNA 

MED ENERGI.

RELEASE-KNAPP FÖR ATT MONTERA


AV ARM-MODULEN.



MODULER
RESULTAT

Här visas tre olika varianter på armar/bommar.

För att förenkla handhavandet behöver man inte 
ta lös vare sig propeller eller motor. Det är av 
yttersta vikt att minimera risken för felaktigt 
handhavande. Därför är både koppling och 
övriga komponenter fast monterade.


AEROMODUL


MÅNGSIDIG BOM/ARM I GJUTEN KOLFIBER.


HÖG LYFTKRAFT OCH LÄTTKONSTRUKTION.

FEATHERWEIGHT


BOM MED FOKUS PÅ LÅG VIKT. BOMMEN


ÄR I SVARVAD TITAN MED HELT INTERN 

KABELDRAGNING.

HARD TERRAIN


UTVECKLAD FÖR ATT KLARA AV KRÄVANDE TERRÄNG


SOM SKOG OCH GROTTOR.
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KAMERAMODUL
Här visas kamerans design.

Kameran är egentligen ett flertal sensorer i ett 
chassi, en vanlig kamera sensor och en infraröd 
sensor för att visa omgivningens värmesignatur. 
Denna konstruktion spar plats och gör enheten 
enklare att montera. Varje kameraenhet (sensor, 
cpu) är lite mindre än en tändsticksask.

Vilken sensor man väljer att aktivera, eller köra 
parallellt, bestämmer operatören via 
navigationsmjukvaran.


RESULTAT
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Kameramodulen är upphängd på en sk gimbal som 
tillåter rotation kring tre axlar, X, Y och Z. Rotationen 
styrs av borstlösa motorer monterade i respektive 
ledfäste. Dessa in sin tur styrs via en mjukvara i 
huvudenheten. Mjukvaran gör det möjligt för kameran 
att i alla lägen förbli horisontell och inte påverkas av 
drönarens rörelser i övrigt. Detta ger en lugn och stabil 
bild och underlättare tracking, dvs förmågan att “följa 
valt mål”.


KAMERAMODUL
RESULTAT
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SPRÄNGSKISS KAMERA
Här visas hur kameran är konstruerad.

Mycket tid har lagts på att utveckla en lätt och 
minimalistisk gimbal. En gimbal är den mekanism som 
gör det möjligt för kameran att vara stabiliserad och 
kunna vrida sig kring 3 axlar. Den är monterad i mitten 
på huvudenhetens undersida med en enkel snap-on 
infästning. Undersidan har en cut-away där ytterligare

utrustning som strålkastare eller radar kan monteras.


Led för rotation kring Y-axeln


Borstlös motor
 L-länk mellan Y och Z-axeln


Z-axel rotation
X-axel rotation
Kamerahus
Optik
Skyddsglas


RESULTAT
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MODELL 1:1 PROCESS 
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MODELL 1:1 

IMAGE PLACEHOLDER IMAGE PLACEHOLDER

IMAGE PLACEHOLDER IMAGE PLACEHOLDER



152

UTSTÄLLNING
Utställningen syftar till att visa på hur man kan 
effektivisera och förenkla arbete med att söka 
efter försvunna personer.  I utställningen visas en 
realistisk

helhetslösning i skala 1:1.

IMAGE PLACEHOLDER

IMAGE PLACEHOLDER IMAGE PLACEHOLDER

IMAGE PLACEHOLDER
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