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Sammanfattning
Syftet med det här projektet var att utforma en användarvänlig markstation till 
ett UAV-system.

UAV står för Unmanned Aerial Vehicle och är benämningen på den obemannade 
luftfarkosten i ett UAV-system. Det aktuella UAV-systemet i det här projektet 
består av en UAV, eller drönare som den även kallas, och en markstation. Mark-
stationen innehåller en R/C (Radio Control, styrenhet för manuell radiostyrning), 
en laptop och en antenn för videonerladdning. Drönaren styrs från marken av en 
operatör via R/C:n men kan även flyga autonomt vilket innebär att operatören i 
förväg programmerat in en rutt med GPS-punkter som drönaren självständigt kan 
flyga efter. Drönaren kan utrustas med olika former av sensorer som laddar ner 
sina bilder kontinuerligt under flighten till operatörens laptop i markstationen.

Uppdragsgivarna till projektet var de norska UAV-systemleverantörerna 
Scandicraft AS. De hade upptäckt att markstationen som är ämnad att vara 
bärbar egentligen är för stor och tung för det ändamålet. Det största problemet 
enligt Scandicraft var dock att markstationen gav ett väldigt rörigt intryck vilket 
kunde leda till att operatören gjorde fel eller helt enkelt glömde vissa steg i 
processen när man skulle göra en flygning. Detta var oacceptabelt eftersom UAV-
systemet ska användas av bl.a. polis och brandkår, vilka var några av 
Scandicrafts kunder. Uppgiften för projektet var att utveckla UAV-systemets 
markstation för att ta itu med dessa problem och göra den mer användarvänlig 
och även ge den ett tydligt formspråk.

Målet uppnåddes genom att UAV:n kan styras från en behändig och användar-
vänlig enhet med ett innovativt formspråk.
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Abstract
The goal of this projekt was to design the base station in a UAV-system and make 
it more user-friendly.

UAV (Unmanned Aerial Vehicle) is the term used when describing an aircraft 
without a crew onboard. The UAV is part of a UAV-system, the UAV-system in 
this particular project consists of an UAV, or a drone, which is operated from the 
ground using a radio link (R/C, Radio Control for manual steering). The R/C is a 
part of the base station which also contains a laptop and an antenna for video 
downlink. The drone can also fly autonomously which means that it flies on a pre-
programmed flight plan using GPS-coordinates. The drone can be equipped with 
different sensors that download its images of the flight directly to the operator’s 
laptop in the base station.

The Norwegian suppliers of UAV-systems Scandicraft AS commissioned this 
project to improve their base station. They had learned that their current base 
station, which was claimed to be portable, was too big and heavy. But the biggest 
problem with the base station according to Scandicraft was that it gave a messy 
impression, which could lead the operator to make mistakes or forget part of the 
process when preparing for a flight. This was unacceptable as the UAV-system 
was to be used by the police or the fire brigade, which were some of Scandicrafts 
costumers. The task for this project was to make the base station more user-
friendly and to give it a neater idiom that dealt with these previously mentioned 
issues.

The projects goal was met by making it possible to control the drone from a 
handy and user-friendly unit with a innovative idiom.
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1 Inledning

Detta är ett examensarbete utfört vid institutionen för industriell design på 
Högskolan på Gotland våren 2010. Det är det avslutande momentet i utbildningen 
Design och konstruktion och består av 30 högskolepoäng. Projektet har utförts i 
samarbete med produktutvecklingsföretaget Prodelox i Linköping.

1.1 Bakgrund
Som beställare för projektet står det norska företaget Scandicraft AS. De är de 
nordiska distributörerna av UAV-system av märket Microdrones. För att göra 
produkterna mer attraktiva på den nordiska marknaden jobbar Scandicraft i 
samarbete med Prodelox för att ta fram en produktserie av tillbehör som kom-
pletterar Microdrones UAV-system. Detta projekt är en del i utvecklingen av 
Scandicrafts produktserie.

Projektet avser att presentera ett koncept till en ny markstation med utgångs-
punkt från användarnas behov. Behoven identifieras genom bland annat 
studier av brukarsekvenser, vanligt förekommande belastningsskador i de övre 
extremiteterna och bakomliggande orsaker till bristande precision. För att ge en 
så bra brukarupplevelse som möjligt läggs stor vikt på att utforma användar-
gränssnittet för manuell styrning. Det är viktigt att utveckla verktyg som är an-
passade efter dess användningsområde, därmed ökar upplevelsen av precision 
och användarvänlighet i brukarförloppet.

The difficulty of dealing with novel situations is directly 
related to the number of possibilities. The user looks at the 
situation and tries to discover which parts can be operated 
and what operations can be done. Problems occur whenever 
there is more than one possibility. If there is only one part 
that can be operated and only one possible action to do, 
there will be no difficulty.

(Norman 1988: 81 ff.)

1



1.1.1 UAV-systemet

UAV står för Unmanned Aerial Vehicle och är benämningen på den obemannade 
luftfarkosten i ett UAV-system. Det aktuella UAV-systemet (bild 1.1.1 och 1.1.2) 
i det här projektet är av typen md4-200 och består av en UAV (bild 1.1.3), 
eller drönare, och en markstation (bild 1.1.4). Markstationen består av en 
laptop utrustad med programvaran MD Cockpit, för programmering av GPS-
punkter för autonom flygning och för att kunna ta emot bilddata från sensorn. 
Dessutom innehåller markstationen en R/C (Radio Control) för radiostyrning av 
drönaren samt en antenn för bild- och videonerladdning. 

Drönaren kan styras från marken av en operatör via ett R/C-system men den 
kan även flyga autonomt vilket innebär att operatören i förväg programmerat in 
en rutt med GPS-punkter som drönaren självständigt kan flyga efter. Drönaren 
kan utrustas med olika former av sensorer som laddar ner sina bilder av flighten 
i realtid till operatörens laptop i markstationen. I markstationen finns även ett 
par speciella glasögon, eller “goggles”, som man har på sig för att se det 
sensorn ser istället för att titta laptopens skärm. Ett problem med dessa 
goggles är att man endast ser sensorns bild, behöver man annan telemetrisk 
data1 måste man ta av sig dem. Detta upplever många användare som ett 
störande moment. Ingen hänsyn togs till goggles i projektet. 

Från tillverkarna fanns det tyvärr inte en tydlig tanke för hur brukarförloppet 
skulle se ut i fält för UAV-systemet. För att kunna använda markstationen 
optimalt krävs tillgång till ett bord (att ställa markstationen på), en stol (för 
opperatören att sitta på) och ett väderskydd (för att skydda laptopen mot vind 
och nederbörd). För att kunna frakta all utrustning krävs tillgång till bil hela 
vägen till utsatt startplats då UAV-systemet består av flera kollin varav några är 
väldigt tunga, ca 10 kg styck. Sådan utformning av UAV-systemets utrustning är 
inte eregonomiskt acceptabelt i fält när hanteringen ska gå smidigt och snabbt.

Bild 1.1.1 Hela UAV-systemet, (bild från microdrones.com)

1Telemetri - betyder fjärrmätning, vilket är 
 trådlös överföring av mätdata.
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Bild 1.1.2 UAV-systemet i pelicase2 redo för transport. Dessa delar behövs i fält för att kunna se 
vad sensorn ser (videonerladdning), styra manuellt och programmera in autonoma 
flygpunkter. Tillgång till bil är så gott som ett måste eftersom det är flera stora och tunga kollin 
som ska tas med och för att ha någon stans att ställa markstationen. Dock bär många användare 
med sig markstationen och lägger den på marken för att man inte har möjlighet att stå vid bilen 
under flygningen. (Se filmer 4-7).

2Pelicase är en vattentät och i det närmaste 
 okrossbar väska tillverkad i Polypropylene.
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Bild 1.1.3 UAV md4-200, fören är markerad med orange.

Bild 1.1.4 
Markstationen exklusive 
R/C:n. Här ser man 
laptopen uppkopplad 
med markstationen och 
mjukvaran MD Cockpit. 
Den svarta cylindern som 
skymtar på markstationens 
lock är en antenn för 
videosignalen.
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1.1.2 Uppdragets uppkomst

Efter flera års användande och erfarenhet av Microdrones UAV-system 
kom Scandicraft fram till att drönaren var överlägsen många andra UAV på 
marknaden, dock höll inte resten av UAV-systemet samma höga standard. Ett 
stort problem var att markstationen gav ett väldigt rörigt intryck vilket i sin tur 
ledde till att operatören ofta gjorde fel eller glömde vissa steg i processen när 
man skulle göra en flygning. Detta var oacceptabelt om UAV-systemet skulle 
används av exempelvis polis och brandkår, vilka var några av Scandicrafts 
potentiella kunder. Ett annat problem var att markstationen som var ämnad att 
vara bärbar egentligen var för stor och tung för det ändamålet, enligt 
Scandicraft. Därför valde de att initiera ett utvecklingsarbete med UAV-
systemets markstation och ta itu med dessa problem för att göra den mer 
användarvänlig och även ge den ett nytt, tydligt formspråk.

1.2 Problemformulering
Hur kan markstationen göras mer användarvänlig genom nya form- och funk-
tionslösningar?

1.2.1 Scandicrafts önskemål

Scandicraft presenterade en lista med önskemål för utvecklingen av 
markstationen i början av projektet som blev utgångspunkten till projektets 
kravspecifikation.

 • Få bort onödiga sladdar som sticker upp, det ser rörigt ut och man kan 
    fastna/snubbla i dem.

 • Kombinera komponenter och funktioner för att minska antalet lösa 
    delar i markstationen.

 • Möjliggöra en kombination av nerladdning av videostream i realtid, 
    manuell styrning och styrning/kontroll via software.
  - Få bort extern joystick (manuell styrning).
  - Se det sensorn ser samtidigt som man kan kontrollera all data i 
    software programmet utan att behöva en laptop.

 • Laddningsmöjligheter.
  - Det ska vara portabelt.
  - Inga onödiga sladdar.
  - Gärna dockningsfunktion.

 • Utforma ett formspråk som ser proffsigt ut och som överrensstämmer 
 med företagets allmänna profil.
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1.2.2 Kravspecifikation

För att få en bättre överblick av projektet har kravspecifikationen delats upp i 
två kategorier, funktion och formspråk.

 Funktion
 • Markstationen ska vara lätthanterligt för en (1) person.
  - Lätt att bära med sig.
  - Lätt att förstå hur den fungerar.
  - Kombinera gärna skärm och R/C.
 • Markstationen ska vara bärbart under flygning.
  - Kräver en sele.
 • Manuell styrning ska utföras med en (1) hand.
  - Ska passa för vänster- och högerhänta.

  Formspråk
 • Intuitivt och tydligt formspråk.
 • Det ska se proffsigt ut och tilltala potentiella köpare.
 • Formspråket ska överensstämma med Scandicrafts allmänna profil.

1.2.3 Användare

Scandicrafts önskemål om användare var att utgå från krävande användar-
grupper så som polis, brandkår och militär. När projektet väl inleddes kom det 
dock fram att dessa användargrupper inte fanns i Norden, därför ändrades 
brukargruppen till att enbart rikta sig till fotografer som använder UAV-systemet 
för fotografering av fastigheter och andra motiv från luften. Fotograferna består 
av män och kvinnor i olika åldrar och med varierande kroppsstorlek.

1.3 Avgränsningar och antaganden
Fokus för projektet har varit att utveckla användarvänligheten och designen för 
markstationen. För att göra projektet praktiskt genomförbart har följande av-
gränsningar gjorts:

 • Inga tekniska lösningar för markstationens innehåll utvecklas.
 • För att kunna bära med sig markstationen på ett ergonomiskt sätt krävs 
    en sele. Ingen design av en sele genomfördes. Däremot specificerades 
    de krav som ställs på selen för att den ska fungera tillsammans med 
    konceptet för markstationen.
 • Polis, brandkår och militär är inte del av den valda brukargruppen.
 • Inga tillverkningskostnader beräknas.
 • Koncept för manuell styrning (styrdon för R/C:n) och kombinationen av 
    manuell styrning, videonerladdning och autonom flygning tas fram. 
    Konceptet ska vara bärbart under flygning. Uppgiften är att ta fram ett 
    koncept av markstationen inte en färdig produkt.
 • Användarna består av män och kvinnor i olika åldrar och med 
    varierande kroppsstorlek.
 • Projektet syftar inte till att ta fram konstruktionsunderlag för 
    markstationen men ska ge exempel på genomförbara lösningar.
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1.4 Metod
BAHCO-metoden (se bilaga 3) har varit utgångspunkten för det här projektets 
utförande. BAHCO är ett företag som tillverkar handhållna verktyg utvecklade 
med stort fokus på ergonomi och användarvänlighet. Deras metod är en mer 
detaljerad variant av designprocessen (SVID.se) med fokus på ergonomiska 
handhållna verktyg. Eftersom BAHCO-metoden i första hand utgår från 
användarna av handhållna verktyg passade den bra till detta projekt som haft 
stort fokus på användare och handhållna instrument. 

BAHCO-metoden består av elva punkter där framförallt de fyra första punkterna 
legat till grund för detta projekts metodik i och med att uppgiften var att ta fram 
ett koncept och inte en färdig produkt. Punkterna är som följande:

 1. Preliminary specifications
  - Här specificeras problemet och vad som behöver göras rent 
  konkret genom användarstudier och intervjuer.
 2. Market analysis
  - Hur ser marknaden ut? Vad finns på marknaden?  
 3. Background research
  - Här undersöks tidigare studier inom ämnet eller studier som kan 
  vara relevanta för området.
 4. Prototype design
  - Med faktainsamlingen som grund (de tre första punkterna) tas en 
  första prototyp fram, i detta fall ett koncept.

Dessa punkter fungerade som en utgångspunkt för projektet, ordningsföljden 
kunde variera och man kunde lämna en fas för att senare återkomma till den.

1.5 Mål
Målet är att ta fram ett koncept som uppfyller de tekniska kraven dagens 
markstation har och samtidigt uppfyller Scandicrafts och användarnas krav på 
ergonomi och funktion, samt har ett formspråk som överrensstämmer med 
Scandicrafts produktprofil och tilltalar potentiella köpare. Behoven av 
användarvänlighet kartläggs, för att följa BAHCO-metoden, genom noggranna 
användarstudier, litteraturstudier och marknadsanalyser.
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2 Faktainsamling

I kapitlet ges en beskrivning av de faser som ingår i faktainsamlingen som ligger till 
grund för markstationens utformning.

2.1 Informationsinsamling
I enighet med BAHCO-metoden inleds projektet med en grundläggande 
informationsinsamling som sedan byggs på under resten av projektets gång. Syftet 
med informationsinsamlingen är att bygga en bra grund till det fortsatta arbetet för 
att undvika stora ändringar längre fram. Informationsinsamlingen sker bland annat 
via litteratursökning, intervjuer, databaser, observationer och studiebesök.

2.1.1 Användarintervjuer och observationer

Det är efter användarnas behov som produkten ska utformas och därför är det 
viktigt att komma i kontakt med användare tidigt i projektet. Användarkontakten 
inleds med en muntlig halvstrukturerad intervju. Halvstrukturerade intervjuer utgår 
från ett i förväg förberett frågeformulär, se bilaga 4, som täcker in de ämnen som 
ska diskuteras. Frågeformuläret används som utgångspunkt i intervjun med 
användaren men exakta formuleringar och ordningsföljd av frågor varierar från fall 
till fall för att få ett flyt i intervjun och att den uppfattas mer som ett samtal 
(Andersson 1985). För att få en uppfattning av hur användarna upplever produkten 
och varför, görs observationer av brukarförloppet i kombination med de muntliga 
intervjuerna. Intervjuerna spelas in eller antecknas under samtalets gång och obser-
vationerna fottas eller filmas.

För att samla så exakt data som möjligt är det viktigt att observationerna av brukar-
förloppet görs i den miljö och med de omständigheter som produkten vanligen 
används i. Observationerna dokumenteras med hjälp av filmkamera eller 
fotokamera. Efter konceptutvecklingsfasens första del inleds en andra intervju med 
utgångspunkt i användarnas synpunkter på koncepten. Denna andra intervju är 
skriftlig i form av en enkät, som innehåller öppna frågor där de tillfrågade får svara 
med sina egna ord i ett par meningar, se bilaga 7.

2.2 Marknadsundersökning och research
Syftet med marknadsundersökningen är att hitta information om konkurrerande 
produkter och om de har samma problem. Med tillräcklig information från denna fas 
undviker man en slutprodukt som redan finns på marknaden. Här letar man även 
efter inspiration till lösningar och formspråk, se bilaga 6. Litteraturstudier och annan 
research utförs sedan för att ta reda på vilken information och forskning som finns 
inom området sen tidigare, se kapitel 4.
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2.3 Problembestämning
Till att börja med undersöks den aktuella produkten noggrant för att sedan 
utvärderas utifrån positiva och negativa egenskaper i förhållande till dess 
användningsområde. Här tar man även reda på vem eller vilka som berörs av 
problemet och vilken omfattning det har. Därefter bör en problembestämning 
göras som resulterar i en problemformulering för projektet.

Eftersom informationsinsamlingen pågår under stora delar av projektet är det 
viktigt att vid någon fas bestämma och begränsa problemet. Problem som 
tidigare inte varit kända kan ha kommit fram och det är utifrån dem de nya 
bestämmelserna och avgränsningarna görs. För att enkelt få en överblick av 
problemets olika beståndsdelar kan man använda sig av ett träddiagram. I träd-
diagrammet kan man dela upp produktens olika beståndsdelar och kategorisera 
de olika delarnas problematik (se bild 2.3.1).

10
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3 Konceptgenerering

Då den större delen av faktainsamlingen är avklarad och problembestämningen 
är satt vidtar arbetet med att lösa problemet. Det här kapitlet går igenom olika 
metoder som har för avsikt att öka kreativitetsförmågan och resultera i ett eller 
flera bra del- eller helhetskoncept. Konceptgenereringen görs ofta i flera 
omgångar. En preliminär omgång som ger ofullständiga lösningsförslag och 
sedan en förädlande omgång varpå ett eller flera intressanta förslag väljs ut och 
vidareutvecklas.

3.1 Brainstorming
Brainstorming är en metod för att generera många idéer på kort tid. 
Brainstorming är en av grundreglerna för CPS, Creative Problem Solving även 
kallad Osborn-Parnes modellen (Mitchell & Kowalic 1999). Den presenterades 
av reklamaren Alexander F. Osborn och hans kollega Dr. Sidney J. Parnes under 
1950-talet. I en brainstorming är det viktigt att alla idéer kommer fram oavsett 
hur orealistiska de kan verka för stunden. Bedömning och analys av 
brainstormingens resultat sker i efterhand. Idékvantitet går alltså före idékvali-
tet för att underlätta det kreativa flödet. Brainstorming kan genomföras individu-
ellt eller i grupp.

Bild 3.1.1 Brainstorming på manuell styrning av drönaren på 
Whitebordtavla.
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Kriterier för brainstorming:

 •Kvantitet eftersträvas – underlättar det kreativa flödet och att originella
   idéer kommer fram
 •Gå utanför det vanliga – oväntade eller orealistiska idéer är OK
 •Kritik är inte tillåtet – alla idéer accepteras
 •Kombinera idéer – för att kunna spinna vidare på andras idéer
 •För att stimulera till nya idéer om man fastnat:
  - Förstora? - Lägga till något? Större frekvens? Starkare? Större? 
     Fleringredienser? Multiplicera? Extra värde?
  - Förminska? - Ta bort något? Mindre frekvens? Lättare? Mindre? 
     Långsammare? Dela upp?
  - Ersätta? - Något annat istället? Annat tillfälle? Annan process?
  - Omplacera? - Annan inbördes ordning? Annan plats? Andra 
     storleksförhållanden? Ny ordningsföljd?
  - Göra tvärt om? - Motsats? Upp och ner? Åt andra hållet? In och 
     ut?
  - Kombinera? - Blandningar? Olika sorter? Kombinera idéer? Byta 
     åsikter och verkan?
  - Andra användningar? - Nytt sätt att använda som det är? 
     Andra användningar om förändringar görs?
  - Bearbeta? - Vad finns som liknar detta? Något att kopiera? Om 
     bearbetningar genomförs, vilka ytterligare förbättringar kan 
     göras?
  - Modifiera? - Byta innebörd? Färg? Rörelse? Ljud? Smak? Form? 
     Vikt? Struktur? Addera något av detta?

3.1.1 Diskussion efter brainstorming 

Med brainstormingen som grund kan en diskussion inledas med insatta parter 
för att identifiera tänkbara koncept att jobba vidare med och för att diskutera 
fram nya kombinationer och utvecklingar av idéerna från brainstormingen. Här 
är det tillåtet att vara mer kritisk och selektiv i sina idéer.

3.2 Katalogmetoden
Katalogmetoden, även kallad litteraturmetoden, är ett av de enklaste sätten för 
idégenerering. Här söker man information om hur andra löst liknande problem 
och har det som utgångspunkt för kreativt tänkande. Metoden passar lika bra i 
grupp som enskilt. Huvudsakliga informationskällor är produktkataloger, 
broschyrer, fackböcker, facktidskrifter, patentskrifter samt företagsintern 
information.
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3.3 Beslut om koncept
För att få fram ett slutligt koncept görs en enkät som visar de vidare-
utvecklade koncepten från idégenereringsprocessen. Användarna får svara på 
frågor rörande de olika koncepten. Detta sker skriftligt. Koncepten och 
användarnas svar gås sedan igenom med det beställande företaget (i detta fall 
Scandicraft) för att fastställa vilket koncept som man ska gå vidare med.
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4 Teori 

I kapitlet presenteras den teori som ligger till grund för konceptutvecklingen av 
markstationen. Fokus för ergonomi-delen av detta kapitel har legat på de övre 
extremiteterna (armar) och till viss del rygg och nacke.

4.1 Markstationen
Som tidigare nämnts i inledningen är markstationen del av UAV-systemet 
MD4-200. Markstationen samlar all information som är relevant från flygningen 
med hjälp av mjukvaran MD Cockpit (bild 4.1.1). Användaren får tillgång till all 
telemetrisk data och kan ta emot bilder direkt från drönarens sensor genom 
markstationen.

Bild 4.1.1 Mjukvaran MD Cockpit 
installerad på markstationens laptop. 
Längst till höger på skärmen ser man 
spänningen på drönarens batteri och 
hur lång tid man har kvar att flyga.

Bild 4.1.2 
Markstationen 

stängd.
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Bild 4.1.3 Markstationen 
öppen (utan laptop).

Bild 4.1.4 Om man lyfter på luckan som laptopen normalt står på kan man se vad som 
finns inuti markstationen. I det nedre högra hörnet ligger markstationens batteri, den 
svarta delen i mitten är videonerladdningsantennen och i ett svart fodral till vänster 
ligger ett par goggles, markerat med orange.
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Bild 4.1.6 De delar som är förklarade på bilden är de knappar som 
används på den befintliga R/C:n, resten är överflödigt.

Bild 4.1.5 Markstationen 
utan laptop med den undre 
luckan öppnad.
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För att styra drönaren manuellt används en R/C, detta är en standard R/C som 
även används inom hobbymarknaden för modellplansflygning. R/C:n är därför 
inte anpassad efter de egenskaper och funktioner som drönaren har.



4.2 Anatomi och fysiologi

För att få en bättre förståelse av ergonomin senare  i detta kapitel är det 
viktigt att förstå kroppens uppbyggnad och hur den fungerar. Anatomi är ett 
stort vetenskapligt område, som bland annat behandlar människokroppens 
uppbyggnad. Människokroppen delas upp i ett antal undergrupper. Huvud-
grupperna i människokroppens anatomi är huvud, nacke, bål, nedre extremi-
teter och övre extremiteter. Fysiologi handlar om hur kroppen fungerar. I detta 
kapitel ligger fokus främst på att förklara de övre extremiteternas (armarna) 
anatomi och fysiologi.

Anatomi och fysiologi har båda sina rötter i den antika 
kulturen. Språkligt kommer ordet anatomi från grekiskan och 
betyder ”skära upp”. Anatomi handlar om kroppens byggnad. 
Fysiologi, som också har en språklig bakgrund i grekiskan och 
betyder ”läran om livsföreteelserna”, handlar om hur kroppen 
fungerar. Ursprungligen var gränsen mellan de båda ämnena 
oskarp.

(Sonesson 1994:9)

4.2.1 Skelett

Skelettet är utformat efter de funktionella krav som 
ställs på det. Detta återspeglas i skelettets form och 
i deras inre struktur. I extremiteterna finns långa och 
korta rörben, som fungerar som hävstänger för 
musklerna.

Överarmsbenet har ett ledhuvud som ledar mot 
skulderbladet. Nedtill ledar det mot de båda 
underarmsbenen, strålbenet och armbågsbenet, som 
ingår i underarmen. Huvudet på strålbenet ledar både 
mot överarmsbenet och armbågsbenet i armbågsleden. 
Strålbenet ingår i ledförbindelsen med handrotsbenet. 

Handskelettet har tre delar: handroten, mellanhands-
skelettet och fingerskelettet, se bild 4.2.1. I handrots-
skelettet finns åtta ben ordnade i två parallella, 
tvärgående rader. Tillsammans bildar handrotsbenen 
ett valv, som ger upphov till karpalrännan vilken är 
övertäckt av en bindvävsmembran så att en tunnel, 
karpaltunneln, uppstår, se bild 4.2.2. I karpaltunneln 

Bild 4.2.1 Handens skelett.

går muskelsenor, en nerv (nervus medianus, som förmedlar signaler från hand-
flatan till ryggmärgen och hjärnan) och blodkärl till handen. Vid inflammatoriska 
tillstånd i karpaltunneln kan domning och smärtustrålning uppstå i handen med 
nedsatt funktion i fingrarnas böjmuskler som följd (karpaltunnelsyndrom), 
(Sonesson 1994).
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4.2.2 Muskler

De övre extremitetsmusklerna är hållnings- och 
rörelsemuskler för skuldergördeln och armarna. De 
svarar för ett stort rörelseomfång som ytterst möj-
liggör handens mångfald av aktiviteter. Skuldergör-
delmusklerna och armmusklerna samarbetar med 
fingermusklerna, vilkas precisionsarbete är unika 
uttryck för den mänskliga hjärnans kreativa förmåga 
att utveckla manuella färdigheter. Armens muskler 
består av muskelgrupper som tillhör axelleden, över-
armen, underarmen och handen. Från funktionell 
synpunkt bör skuldergördellederna och axelleden 
betraktas som en enhet, och om en av lederna får 
inskränkt funktion återverkar detta på armens rörel-
sefunktion som helhet. 

Fingrarnas kraftgrepp verkställs av de långa musk-
lerna på underarmens framsida, medan precisions-
rörelserna utförs av de korta handmusklerna som 
utgår från handrotsområdet, se bild 4.2.3. Handens 
och fingrarnas precisionsrörelser och förmåga att 
imitera olika verktyg och instrument, t.ex. kniptång, 
hammare, krok och pincett, förutsätter en avancerad 
neuromuskulär samordning. Den motoriska hjärn-
barkens enorma utveckling möjliggör denna samord-
ning, och det hjärnbarksområde som styr händernas 
motorik är lika stor som det som kontrollerar bålens 
samtliga muskler (Sunesson 1994).  

Bild 4.2.2 Tvärsnitt genom 
karpaltunneln i höjd med 
handleden.

Bild 4.2.3 Höger-
handens senor och 
muskler.

4.3 Ergonomi
Ergonomin i detta kapitel ligger till grund för arbetets utveckling av marksta-
tionen ur en ergonomisk synvinkel så som exempelvis selen.

Ergonomics is the sience of work: of the people who do it 
and the ways it is done: the tools and equpment they use, 
the places they work in, and the phsychosocial aspects of 
the working situation.

(Pheasant 1996:4)

ESS svenska tolkning av International Ergonomics Associations (IEA) fastlagda 
definitionen av ergonomi:

Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och 
tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv behandlar 
samspelet människa-teknik-organisation i syfte att optimera 
hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av 
produkter och arbetssystem.
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4.3.1 Belastningsergonomi

Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, 
arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden 
påverkar hälsan i kroppens muskler och leder. Här ingår 
bland annat utformning av arbetslokaler, arbetsplatser, 
arbetsobjekt, verktyg, omgivning, organisering samt 
psykologiska och sociala förhållanden i arbetet.

(hu.liu.se)

För synergonomiska förhållanden för arbete vid en skärm är ett minimunavstånd 
på 500 mm att föredra och att undvika att ljus reflekteras i skärmen i form av 
exempelvis en dåligt riktad lampa. Skärmen bör vara placerad något under 
ögonhöjden så att när man tittar på skärmens mitt har användaren en 
neråtriktad visuell vinkel på 15°, se bild 4.3.1.

Arbete med enbart fingrarna kan ibland orsaka statisk be-
lastning på musklerna i arm, nacke, axel och rygg. Orsaken 
kan vara att du i onödan spänner arm och hand för att få 
precision i fingerrörelserna. Skador av det här slaget kan du 
ofta undvika genom att ta korta pauser på några sekunder, 
då du växelvis spänner och slappnar av de belastade musk-
lerna.

(Englund et al. 2004)

Det finns många olika former av belastning beroende på vad det är för arbete 
som utförs. Man brukar skilja på de belastningsskador som är relaterade till 
tungt fysiskt arbete och de som är relaterade till lätt fysiskt arbete. Tungt fysiskt 
arbete handlar mycket om tunga repetitiva lyft medan lätt fysiskt arbete tar upp 
arbeten med en låg statisk belastningsnivå. Oavsett denna uppdelning mellan 
tungt och lätt fysiskt arbete så kan alla repetitiva rörelser ge belastningsskador. 
I Sverige är det rekommenderat att kroppsarbete inte skall ha en tyngd större 
än att man vid kontinuerligt arbete under en arbetsdag överskrider 40 procent 
av sin maximala fysiska arbetsförmåga. Fysiskt mycket lätta arbeten kan 
innebära stora risker för skador i framförallt muskulaturen. Arbeten med en så 
låg statisk belastningsnivå som 2-5 procent av maximal muskelstyrka har visat 
sig ge objektivt verifierbara sjukliga förändringar i muskulaturen (Bohgard et al. 
1997). Se bilaga 10 för bedömningsmodeller för ensidigt arbete och lyft.
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Faktorer som samvarierar med besvär och sjukdomar i nacke och 
skulderområde är t ex:

 •arbetsteknik, lyfta armar och böjd nacke ökar risken för 
   besvär och sjukdomar,
 •arbetstakt, hög arbetstakt ökar risken.
 •arbetstillfredsställelse och arbetsinnehåll har stor betydelse 
   där låg tillfredsställelse med arbetet, små möjligheter till 
   påverkan, dåligt samarbete med arbetskamrater och 
   arbetsledare samt hög upplevd arbetsbelastning är viktiga 
   riskfaktorer.
 •fysisk träningsgrad och hög muskelstyrka har inte visat sig 
   ha någon skyddande effekt mot muskuloskeletala besvär 
   och sjukdomar i nacke- och skulderområdet förekommande 
   i samband med lättare fysiskt arbete. Att vara allmänt 
   vältränad kan dock medföra andra effekter, bl a ökar de 
   relativa halterna av kroppsegna morfiner (endorfiner) vilket 
   kan minska upplevelsen av smärtor och besvär.
 •kroppsmått, för kort eller för lång i förhållande till 
   arbetsplatsens fysiska mått ökar risken,
 •synergonomiska förhållanden, där olika former av ökade 
   synkrav ofta innebär både sämre arbetsställningar och 
   spänningar i muskulaturen.
 •ålder, ökad ålder ger ökad risk.

(Boghard 1997:25)

Dessa punkter kan användas i produktutvecklinsprocessen för att undvika 
besvär och sjukdomar i nacke och skulderområde.
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För att kunna utveckla en produkt som tar hänsyn till de ovan nämnda riskerna 
av belastning måste man även ta hänsyn till användarens egna förutsättningar 
i form av bland annat styrka, längd och kön. Anpassningsbara verktyg är en bra 
lösning på detta.

4.3.2 Antropometri

Antropometri är läran om människokroppens måttförhållanden. Det är en 
viktig del av ergonomin och används bland annat för att anpassa produkter efter 
användarens förutsättningar. Antropometriska mått brukar vanligtvis delas in i 
två olika klasser, strukturella (statiska) och funktionella (dynamiska) data. Med 
statisk antropometri beskrivs mått på kroppen i orörligt läge, här ingår till 
exempel längd, vikt, styrka och handstorlek på användarna. Med dynamisk 
antropometri beskrivs mått på kroppen i olika situationer, exempel är räckvidd 
och rörelseutrymme (Bohgard et al. 1997). Man kan förbättra komfort, säkerhet, 
arbetseffektivitet och arbetsställning genom att applicera antropometrisk data i 
utvecklingen av en produkt. Antropometriska mått utgår ofta från nakna 
människor och därför är det viktigt att ta reda på vilka kläder som användarna 
har på sig under brukarförloppet. Enligt Pheasant (1996) krävs särskild 
information för att kunna anpassa produkten efter användaren, de är följande:

 • Användarpopulationens antropometriska värden.
 • Restriktionerna som dessa egenskaper lägger på designen.
 • Kriterierna som skall gälla för att en effektiv anpassning uppnås mellan 
    produkt och användare.



Bild 4.3.2 Exempel på en normalfördelningskurva, den visar längden 
på brittiska män. Data från Pheasant (1996:16).
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Det är så gott som omöjligt att utveckla en produkt som passar hela 
befolkningen. Det är därför vanligt att man utformar produkter efter den 5:e och 
den 95:e percentilen, därmed anpassar man produkten till 90 procent av 
befolkningen.

Rörelseutrymme: Vid utformningen av arbetsplatser är det 
nödvändigt att det finns tillräckligt med utrymme för t ex armar 
och ben. Detta är villkor med gräns åt endast ett håll och 
lämpligast väljer man här måtten hos den 95:e percentilen.

Räckvidd: Räckviddsmått bestämmer maximala avstånd och 
storlekar för t ex placering av manöverdon. Detta är ett villkor 
med gräns, där man lämpligast väljer den 5:e percentilen av en 
population.

Kroppsställning: Detta är ett mer obestämbart villkor än 
rörelseutrymme och räckvidd och kräver två gränser, t ex 5:e 
och 95:e percentilen. Ett exempel är lämplig höjd på arbets-
bordet vid stående arbete.

Muskelstyrka: Detta villkor behövs för att bestämma erfoderlig 
kraft vid hantering av manöverdon och andra typer av manuell 
hantering som t ex lyft. Detta är oftast ett engränsvillkor, men 
kan ibland kräva två gränser på grund av tyngdkraftens verkan 
på kroppsdelarna. 

(Bohgard et al. 1997:31)

Ericson och Odenrick presenterar följande fyra grundläggande villkor för 
tillämpad antropometri:



4.3.3 Grepp

Greppet kan vara avgörande för hur väl en uppgift kan utföras med ett hand-
hållet verktyg. Grepp brukar delas upp i två huvudkategorier, styrkegrepp och 
precisionsgrepp (Pheasant 1996). Om produkten, genom sin form, uppmanar 
brukaren att använda fel grepp kan det leda till att arbetet blir mycket jobbigare 
att utföra och/eller att användaren blir uttmattad i handen. Upprepad 
utmattning och överansträngning av samma hand kan leda till en inflamation av 
karpaltunneln, se kap 4.2.

Bild 4.3.3 a) Kraftgrepp – som namnet indikerar är detta grepp bra när man 
behöver använda mycket kraft. Rörelsen och kraften kommer då från handled, 
armbåge eller axel. b) Precisionsgrepp – detta grepp används för 
precisionsövning där rörelsen kommer framförallt från fingrarnas leder. 
Bild från Pheasant (1996:86).
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4.4 Formgivning av handhållna verktyg
I sin bok Bodyspace: anthropometry, ergonomics, and the design of work 
(1996) listar Stephen Pheasant några utgångspunkter att tänka på vid formgiv-
ning av handhållna verktyg. Han understryker att skarpa kanter och ojämnheter 
i ytan bör undvikas då de ofta orsakar punktbelastning med hög tryckkoncentra-
tion. Kriterier som bör undvikas är som följande: 

 • fingerformer; fördjupningar för att passa fingrarna passar aldrig alla och 
    kan vid upprepad användning vara skadlig för dem som inte passar i 
    greppet,
 • änden på verktyget som kan skava in i handen om det är för kort,
 • konturerna på flata eller upphöjda ytor, exempelvis logotyper
 • klämpunkter mellan rörliga delar, såsom avtryckare.

För att undvika förslitningar är en annan viktig kriterie för design av handhållna 
verktyg att behålla en neutral, rak position av handleden då överdrivna 
handrörelser utifrån vristen, se bild 4.4.1, även kan vara skadliga för 



Bild 4.4.1 Handens yttersta rörelser.

Bild 4.4.2 Sticksåg med 
pistolgrepp.
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carpaltunneln och i sin tur orsaka inflammation. Pistolgreppet på en såg är ett 
exempel på hur man kan behålla handleden i ett neutralt läge då verktyget 
används, bild 4.4.2. När handen är i neutral position bildar axeln genom ett 
handtag som hålls i handen en vinkel med armen som ligger mellan 100 och 
110 grader. Eftersom handens fingrar är olika långa kan det vara en fördel att 
smalna av handtaget något nedåt lillfingret till. Alla fingrar får då lika bra grepp 
om handtaget och man undviker att delar av fingrarna blir utmattade på grund 
av att handtaget är för stort eller för litet i omkrets. Handtag som är för stora 
respektive för små för handen leder till en överdriven greppkraft och kan orsaka 
utmattning i fingrarna och att man lättare tappar verktyget (Cacha 1999).



4.5 Gestaltlagarna
Gestaltlagarna handlar om och försöker kartlägga hur vi uppfattar vår omgiv-
ning. När vi exempelvis betraktar en produkt tenderar vi att se helheten först 
och bygger oss en uppfattning utifrån det. Dessa fungerar som bra utgångs-
punkter när man vill förmedla något specifikt till användaren med sin produkt. 

Symmetrifaktorn är förmodligen den starkaste gestaltfaktorn. Människan har 
en anmärkningsvärd förmåga att upptäcka symmetri i en bild eller i ett mönster 
utan att det är exakt symetri.

Närhetsfaktorn innebär att former som ligger nära varandra ofta uppfattas som 
en enhet. Uppdelningen av spalter i en tidning är ett exempel på detta.

  Det innebär också att vi som designer vill skapa enkelhet
  i exempelvis en manöverpanel som består av ett stort 
  antal reglage, knappar eller instrument så bör vi placera 
  dessa i logiska grupper där de samlas genom närhet. Dessa 
  grupper skapar då bättre orientering av funktioner och 
  identifikation av enskilda reglage eller dylikt.
      (Johannesson et al. 2004: 520)

Likhetsfaktorn bygger på att figurer med samma egenskaper tenderar att upp-
fattas som en enhet. I detta fall betyder samma inte nödvändigtvis exakt lika, 
utan liknande egenskaper kan i vissa fall räcka för att vi ska se ett mönster 
bland dessa.

När exempelvis välbekanta geometriska former sammanfogas i en komposition 
tenderas närhetsfaktorn att motverkas genom den goda kurvans faktor. Dess 
karakteristiska form gör att vi uppfattar figurerna som helheter i sig trotts att de 
fogats samman till en gemensam form.

Erfarenhetsfaktorn bygger på att vi lättare läser av en gestalt om den stämmer 
överens med det erfarenheten har lärt oss (Johannesson et al. 2004).

4.6 Hjälpmedel
I designprocessen behövs en metodik för att ge arbetet en struktur att utgå 
ifrån, men fler hjälpmedel än så kan behövas för att förverkliga ett design-
koncept. Följande hjälpmedel har använts i detta projekt. Som utgångspunkt är 
det alltid bra att utgå från papper och penna. En snabb skiss som förmedlar rätt 
känsla kan vara guld värd. För att göra lite mer avancerade skisser och bilder 
är Adobes Creative Suite fantastiska program som kan göra en enkel blyerts-
skiss till en bild med tredimensionell känsla. Att bygga en faktisk modell utifrån 
skissunderlag kan vara avgörande i vidarutvecklingen av ett koncept. Genom att 
få hålla och känna på en forms storlek, struktur eller funktion får man en bättre 
uppfattning av konceptet. 3D-modelleringsprogram eller CAD-program, så som 
Rhino och SolidWorks, är oerhört viktiga i 3D-visualiseringen av en produkt.

26



Här kan man vrida o vända på modellen för att se den från alla vinklar vilket i 
sin tur ger en bra uppfattning av produktens form. Modeller uppbyggda i Rhino 
eller SolidWorks kan användas för att skriva ut i en så kallad friformsmaskin, 
som utifrån CAD-filen bygger upp en verklig modell i önskad skala genom att 
spruta en tunn tråd av smält plast efter modellens form och utseende.
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5 Genomförande 

Projektet inleddes med en briefing av Scandicraft där de introducerade 
markstationen och vilka problem de hade upplevt med den. Utifrån detta gjordes 
en projektbeskrivning (bilaga 1) tillsammans med en tidplan (bilaga 2) som 
uppfyllde högskolans och Scandicrafts krav på projektet. Dokumenten kom att 
uppdateras under arbetets gång då förutsättningar kom att ändras med tiden.

5.1 Den befintliga markstationen
Den befintliga markstationen är tillverkad av Microdrones och säljs som en del 
av UAV-systemet MD4-200. För att få en djupare förståelse av markstationens 
funktioner och utseende undersöktes den grundligt, detta beskrivs detaljerat i 
kapitel 4.1. Se även film 1-3 där Claes Meijer, UAV-operatör och Scandicrafts 
representant i Linköping, visar hur man flyger manuellt med drönaren. 

5.2 Användare
Som nämnts tidigare var Scandicrafts önskemål om användare att utgå från 
krävande användargrupper så som polis, brandkår och militär. När projektet väl 
inleddes och dessa användargrupper skulle kontaktas för intervjuer och 
eventuella användarobservationer kom det fram att dessa användargrupper inte 
fanns i Norden. Därför var brukargruppen tvungen att ändras från polis, 
brandkår och militär. Den nya användargruppen blev fotografer som använde 
UAV-systemet för bland annat fastighetsfotografering från luften. Ett tids-
krävande arbete inleddes för att hitta användare av markstationen som var 
villiga att ställa upp på intervjuer. Slutligen hittades tre fotografer varav två var 
belägna i Oslo och en i Göteborg. Fotograferna använde UAV-systemet för 
fotografering av främst fastigheter men även andra motiv från luften. 
Fotograferna är både män o kvinnor i varierande ålder.

5.2.1 Inledande intervjuer

För att ta reda på användarnas synpunkter på den befintliga markstationen ut-
fördes halvstrukturerade intervjuer, se kapitel 2.1.1, med tre fotografer som alla 
använde UAV-systemet MD4-200. En av intervjuerna var en telefonintervju, de 
andra två gjordes personligen under besök på deras respektive arbetsplatser. 
Inför intervjuerna gjordes ett frågeformulär, se bilaga 4, som blev 
utgångspunkten för intervjuerna. För att intervjuerna skulle flyta bra och kännas 
mer som samtal varierade frågornas formulering och ordning från fall till fall.
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Varje brukare använde UAV-systemet på varsitt sätt. Den första fotografen som 
intervjuades var Christian Badenfelt som arbetade på TextData i Göteborg. Han 
använde inte markstationen alls utan flög manuellt med R/C:n och goggles, på 
grund av detta intervjuades han endast en gång. Den andra fotografen var 
Veronika Moen från AeroVision i Oslo. Veronika använde markstationen så som 
det var tänkt och hon hade med sig alla delar av UAV-systemet ut i fält, se 
filmer 4-7. Veronika upplevde mark-
stationen som opraktisk och väldigt tung 
och ville att den skulle vara mer portabel. 
Den tredje användaren var Christopher 
Hagelund som jobbade som fotograf på 
FormDesign i Oslo. Christopher var så 
missnöjd med markstationen att han 
hade byggt en egen variant som 
kombinerade R/C och dator, se bilder 
5.2.1-5.2.4. För att se mer detaljerade 
svar från intervjuerna se bilaga 5.

Bild 5.2.1 Christophers hemmagjorda variant av 
markstationen.

Bild 5.2.2 Toughbook med solskydd.

Bild 5.2.3 Den är tung att sätta på sig 
och bära, framförallt är det den tjocka 
metallställningen som väger.
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Bild 5.2.4 Den orangea 
selen runt nacken är det 
enda som tar upp vikten 
av Christophers 
markstation.

5.2.2 Observationer

För att se hur markstationen användes i fält gjordes observationer av när 
Veronika utförde ett fotouppdrag. Se filmer 4-7 för resultatet, här syns tydligt 
vilka svårigheter som finns med markstationen och hur opraktisk logistiken kring 
UAV-systemet är, Veronika glömmer t.ex. att koppla i sladden till videoantennen 
och märker det inte förrän hon blir påmind.

5.3 Studiebesök
Som en del av marknadsundersökningen gjordes ett studiebesök, lett av Mikael 
Widfeldt, på Försvarsmaktens plattform för UAV-system, K3 i Karlsborg. Här 
finns två typer av UAV-system, Ugglan och Falken. Ugglan är 3,3 meter lång, 
har en vingbredd på 4,2 meter och styrs från en markstation som ryms i den 
bakre delen av en minibuss. Falken är en betydligt mindre UAV som påminner 
lite mer om Microdrones md4-200. Falken kräver endast två personer för att få 
upp den i luften och styra den.

Bild 5.3.1 Ugglan 
på sin startramp, 
den skjuts iväg med 
tryckluft (bild från 
försvarsmakten.se).
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Bild 5.3.2 Ugglan när den skjuts iväg (bild från försvarsmakten.se).

Bild 5.3.3 Falken kastas 
iväg för flygning (bild från 
försvarsmakten.se).

Bild 5.3.4 Här packas Falken 
och tillhörande utrustning upp 
(bild från försvarsmakten.se).

Bild 5.3.5 UAV-systemet 
Falken nerpackat och 

färdigt för transport 
(privat bild, med tillstånd 

av Mikael Widfeldt).
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Bild 5.3.6 Falkens 
markstation, upp-
fälld (privat bild, med 
tillstånd av Mikael 
Widfeldt).

Bild 5.3.7 Falkens markstation, 
nerfälld (privat bild, med tillstånd 

av Mikael Widfeldt).

Studiebesöket resulterade i att den information som samlats från användare 
av md4-200 och Scandicraft bekräftades. Många frågor diskuterades under 
besöket, i diskussionen kring var man kan hämta inspiration svarade Mikael 
Widfeldt som följande.

“Att ta inspiration från andra områden i all ära, men det är 
viktigt att man ser detta som ett eget användningsområde 
med egna brukarsekvenser. Det är inget dataspel inte 
heller ett flygplan med en cockpit, och behöver därför en 
egen utformning av utrustningen som är anpassad efter 
detta användningsområde.”
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Detta råd har legat i bakhuvudet sedan dess och har använts under projektets 
fortsatta utveckling. 



5.4 Marknadsundersökning
Det finns få konkurrerande företag i Europa som 
tillverkar UAV-system av liknande karaktär som 
md4-200 för civilt bruk. Marknadsundersökningen 
visade att företagen, oavsett inriktning och mål-
grupp, inklusive Microdrones, knappt visade mark-
stationen utan la allt fokus på att sälja in drönaren 
i sin marknadsföring. Resultatet blev tunt men en 
sak lyste klart, en välutvecklad användaranpassad 
markstation fanns inte på marknaden.

Som en del av marknadsundersökningen tittade 
man även på andra former av radiosändare, 
styrdon och marknaden för radiostyrda modell-
flygplan, se bilaga 6.

Bild 5.4.1 Enda bild som hitta-
des under marknadsundersöknin-
gen på konkurrerande produkt av 
märket Infotron.
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5.5 Inledande brainstorm
Som ett första steg i idégenereringsprocessen utfördes en brainstorming där 
många olika idéer kom fram, se bild 5.5.1. Några snabba skisser gjordes för att 
illustrera de olika idéerna för vidare och framtida diskussion med bland annat 
Scandicraft, se skisser nedan bild 5.5.2-5.5.5. 

Bild 5.5.1 Brainstorming på whiteboardtavla.

Bild 5.5.2 ”The Fan” konceptet 
har alla manöverfunktioner som 
behövs för manuell styrning, 
den går att vrida ihop till en 
platt triangelform.



Bild 5.5.4 Konceptskiss för manuell 
styrning. En rundstav med en manöver-ring 

som reglage. Flytta på ringen längsmed 
staven för att styra olika saker.

Bild 5.5.5 ”Minority Report” styr UAV:n manuellt via ett par handskar 
med inbyggda beröringssensorer och gyroskop.

Bild 5.5.3 Exempel på 
extrem hopfällbarhet, en 
platt billaddare.
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Med denna första brainstorming som utgångspunkt användes katalogmetoden 
för att hitta inspiration till olika lösningar. Här tittade man bland annat på olika 
slags styrdon, genom att titta i olika produktkataloger för joysticks och space-
mouse. Även andra handhållna produkter har undersökts som inspirationskällor 
exempelvis skidstavar, pennor och telefoner. Nedan ser ni ett urval av de 
inspirationsbilder som användes vid kundmötet med Scandicraft då en problem-
bestämning skulle göras.

Bild 5.5.6 Några av inspirationsbilderna för funktionlösningar som samlades med 
hjälp av katalogmetoden.
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5.6 Problembestämning 
Uppdraget från Scandicraft var till en början väldigt omfattande och inte speciellt 
specifikt. De ville ändra på markstationen med allt vad det innebar av användar-
anpassningar och ny teknik. Efter faktainsamlingsfasen och en inledande 
brainstorming var det möjligt att specificera och avgränsa problemet utifrån 
projektets storlek och avsatta tid samt de problem som upplevdes som mest 
akuta av såväl användarna som Scandicraft. Detta gjordes i samarbete med 
Scandicraft och Prodelox under ett kundmöte där resultaten från 
faktainsamlingsfasen presenterades. Fokus hamnade på att försöka kombinera 
manuell styrning med en tablet-PC som innehöll mjukvaran MD Cockpit. För att 
göra detta möjligt behövde även kontrollpanelen med tillhörande 
styrspakar för manuell styrning göras om.

Bild 5.6.1 Träddiagram över markstationens beståndsdelar, 
fokus för projektet är inringade.

5.7 Konceptutveckling
Som ett första steg efter problembestämningen 
undersöktes olika lösningar för att kombinera manuell 
styrning (R/C) och skärm (PC). Då R/C:n redan i 
utgångsläget var för tung för att enbart bära i 
händerna under en flygning, se bild 5.7.1, krävs en 
sele som tar upp en stor del av markstationens tyngd. 
En sele var en ergonomisk förutsättning för att kunna 
utveckla ett koncept som kombinerade manuell 
styrning och skärm.

Bild 5.7.1 Befintlig 
R/C med sele.
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Bild 5.7.2 och 5.7.1 visar två tidiga skisser på hur en eventuell lösning skulle 
kunna se ut och fungera. Såhär tidigt i konceptutvecklingsprocessen låg fokus 
främst på att ta fram idéer till funktionslösningar som skulle göra markstationen 
lätthanterlig. 

Bild 5.7.2 Denna skiss 
visar en lösning som 
kombinerar manuell 
styrning och PC. Styr-
spaken för den manuella 
styrningen är inspirerad 
av en spacemouse vilken 
är mindre skrymmande. 
Styrpanelen viks bakåt 
vid hopfällning. 

Bild 5.7.3 Denna skiss 
likt bilden ovan visar 
en lösning där manu-
ell styrning och PC är 
kombinerade. Här ser 
styrspaken mer ut som 
en traditionell joystick 
som måste fällas ner 
innan markstationen 
kan fällas ihop likt en 
laptop.

Dessa två konceptskisser är snarlika lösningar, för att inte fastna inom ett 
område utvecklades några koncept som var mer oväntade. Ett exempel är 
armstödskonceptet nedan, bild 5.7.4.

Bild 5.7.4 Denna skiss 
är resultatet av en brain-
storming med fokus 
”Outside the Box”. 
Konceptet består av ett 
stelt avlastande armstöd. 
Längst ut på armstödet 
sitter en joystick som 
man styr drönaren 
manuellt med. Arm-
stödet är kopplat till en 
sele som innehåller all 
annan utrustning. För 
fler bilder och en mer 
detaljerad beskrivning 
av konceptskisserna se 
bilaga 11. 
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Funktionslösningarna diskuterades med Scandicraft för att komma fram till  en 
eller två koncept att gå vidare med. Ett av Scandicrafts önskemål var att 
styrdonet skulle fungera för höger- och vänsterhänta. De koncept som uppfyllde 
detta kriterium blev utvalda att vidareutvecklas. Bild 5.7.5 visar en vidareut-
veckling där två tidigare koncept (se bild 5.7.2 och 5.7.3) kombinerats. För att 
skydda skärmen valdes konceptet där styrpanelen/tangentbordet viks in som en 
laptop (bild 5.7.3). Val av styrdon lämnades öppet för att ta reda på vilket 
koncept användarna föredrog.

Bild 5.7.5 Detta 
koncept har ett styr-
don som är inspirerat 
av en spacemouse, 
stationen fälls ihop 
likt en laptop och har 
solskydd placerade 
längs skärmens 
sidor. Styrdonet är 
symmetriskt och 
placerad i mitten av 
kontrollpanelen för 
att kunna användas 
av höger- och 
vänsterhänta.

Konceptet ovan har ett solskydd för att förbättra synergonomiska förhållanden 
vid starkt solljus. För att ta reda på hur stort solskyddet behövde vara gjordes 
en mindre undersökning med hjälp av kartong och en vanlig laptop, se bild 
5.7.6. Undersökningen resulterade i att solskyddet togs bort då effekten av det 
största solskyddet var minimal och istället kunde det fungera som ett tillägg vid 
extrema förhållanden. Trotts detta var skärmen tvungen att tåla visst solljus, 
därför valdes en skärm med mycket starkt lysförmåga som var anpassad att 
användas utomhus i solljus.
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Bild 5.7.6 Solskydd testades med dessa olika djup. Testen utförde utomhus i 
soligt väder, genom att man höll datorn framför sig med solen i ryggen 
respektive sidan. Som referens testades skärmen helt utan solskydd. De tre 
första solskydden (50-100mm) gav så gott som inget solskydd. Det största 
solskyddet på 200mm gav en liten skillnad.

Huvudfunktionen för forsatt vidareutveckling var kombinationen av styrpanel för 
manuell styrning med PC och skärm i form av en laptop-liknande lösning. Denna 
lösning krävde en sele och därför undersöktes vilka kriterier en sådan sele skulle 
ha. En provisorisk sele byggdes utifrån en gammal batterisele för orientering. 
Selen belastades framtill för att se hur den klarade av detta. I och med att selen 
var mjuk tenderade den att glida fram när den belastades, se bild 5.7.7. Detta 
motverkades genom att stabilisera axelpartiet med hårda byglar (bild 5.7.8). 
Eftersom ingen ingående formstudie eller design av selen stod med som 
kriterium i kravspecifikationen gjordes inga fortsatta studier av selen. Resultatet 
av denna undersökning blev en lista av kriterier som selen bör uppfylla för att 
kunna fungera till markstationen, de är följande:

 •Den ska vara lätt att ta av och på sig.
 •Den ska ha en ”plattform” som markstationen kan fästas i på framsidan.
  - Denna plattform bör vara reglerbar i höjdled och kunna ställas in 
     efter önskat avstånd från kroppen, alltså kunna skjutas ut från 
     kroppen om så önskas.
  - Plattformen bör kunna fällas upp mot bröstet, med 
     markstationen, för att möjliggöra för användning av båda 
     händerna. Detta gör selen hopvikbar, mindre skrymmande och 
     lättare att transportera.
 •För att motverka en nedåtriktad rörelse av selen när den belastas bör 
   axelpartiet vara stelt.
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Bild 5.7.7 Sele med mjuka axelband. Den 
orangea pilen visar rörelsen som drar selen 
nedåt när den belastas (gul pil) framtill.

Bild 5.7.8 Sele med styva axelband. Den 
blåa pilen visar vart kraften från belast-
ningen tas emot i de styva axelbanden och 
därmed motverkar rörelsen nedåt.

För att komma vidare i projektet var nästa steg att ta reda på användarnas 
synpunkter. En andra intervju gjordes i form av ett frågeformulär där koncepten 
och idéerna samlades. För att på ett tydligt och bra sätt kunna förklara de olika 
koncepten för användarna genom ett skrivet medium behövdes processen sam-
manställas och konceptskisserna förfinas och utvecklas. 

5.8 Konceptbeskrivning
Här beskrivs de två koncept som presenterades för användarna i frågeformulä-
ret, för att se hela formuläret se bilaga 4. Som sagt är grundtanken för de båda 
koncepten den samma, de fälls ihop likt en laptop (se bild 5.8.1) och kombinerar 
den manuella styrpanelen med en PC och skärm. Datorn innehåller den nöd-
vändiga mjukvaran MD Cockpit, för att underlätta hanteringen av programmet 
då inget tangentbord eller mus finns är skärmen i båda fall en pekskärm. 
Koncepten är döpta efter respektive styrdon, då de är vad som främst skiljer 
koncepten åt.

Bild 5.8.1 
Såhär fälls 

markstationen  
ihop i båda 

koncept.



5.8.1 Koncept Joy

Bild 5.8.3 Konceptet Joy som har en ner/
uppfällbar joystick och fälls ihop som en 
laptop.

I konceptet Joy styr man drönaren manuellt med en joystick som manövreras 
med en (1) hand. Joysticken är symmetrisk i sidled i sin utformning för att passa 
höger- och vänsterhänta, se bild 5.8.4. Resterande del av styrpanelen, så som 
sensorreglage, är nedsänkt i tangentbordets främre del, se bild 5.8.5. För att 
kunna fälla ihop markstationen likt en laptop måste man först fälla ned joy-
sticken. Detta görs genom att joysticken vrids åt höger likt en skruvdragare, se 
bilder 5.8.2 och 5.8.1.

Bild 5.8.4 Den symmetriska 
joysticken som passar höger- och 
vänsterhänta.

Bild 5.8.5 Styrpanelen med 
sensorreglage så som tilt, 
zoom och kameraavtryckare.

Bild 5.8.2 Inspiration till 
nedfällning av joystick.
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5.8.2 Konceptet Star

I konceptet Star är den manuella styrningen inspirerad av en spacemouse, se 
bild 5.8.9. En spacemouse är en slags mus som används mycket inom 3D-mo-
dellering i CAD-program. En spacemouse går att navigera med genom att röra 
den framåt/bakåt, i sidled, uppåt och genom att vrida på den. Bild 5.8.7 visar 
hur dessa manövreringar överförst till styrdonskonceptet. 

Denna idé växte fram ur avsaknaden av plats i en markstation som ska vara 
hopfällbar. Även detta koncept styrs med en (1) hand, passar för både höger- 
och vänsterhänta och har kommandoknapparna för sensorn nedsänkta i 
tangentbordets främre del. För att få plats med styrdonet när markstationen är 
hopfälld finns ett hålrum under skärmen, se bild 5.8.6. Styrdonets form är inspi-
rerad av drönarens fyra armar vilket gör den är enkel och pedagogisk att styra 
och förstå.

Bild 5.8.6 Konceptet Star vars styr-
don är inspirerad av en spacemouse.

Bild 5.8.9 En spacemouse, 
inspirationen till konceptet Star.

Bild 5.8.8 Styrdonet i detalj.

Bild 5.8.7 Hur 
man manövrerar 
UAV:n med styr-
donet.
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5.9 Resultat från andra intervjun
Som nämnts tidigare gjordes den andra intervjun i form av ett frågeformulär. 
Förutom de koncept som presenteras här ovan inkluderades även idéerna om 
selen, inspirationsbilder och processkisser i frågeformuläret, se bilaga 4. Fråge-
formuläret avslutades med ett antal frågor som användarna skulle svara på.

Stort sett var användarna nöjda med konceptens laptoplösning och kriterierna 
för selen. De poängterade att det var positivt att kunna fälla ihop och bära med 
sig markstationen som en laptop då de måste bära med sig annan utrustning i 
tillägg. 

Så länge selen var lätt att få av och på och att man kunde anpassa den efter 
önskade storlek tyckte användarna att den hade bra kriterier och de gärna skulle 
använda den. När det kom till val av styrdon var de inte lika säkra och ville gär-
na att koncepten skulle testas först, mycket på grund av att man nu ändrat den 
manuella styrningen från två styrspakar (som på den befintliga R/C:n) till enbart 
ett styrdon så att drönaren kunde styras med en hand. Tyvärr fanns ingen möj-
lighet inom projektets ramar att ta fram prototyper för att testa flygkänslan på 
de olika styrdonen så användarna fick utgå ifrån sina egna erfarenheter i valet 
av styrdonskoncept. 

Konceptet Joy, som innehöll en nerfällbar joystick, blev tillslut deras val då de 
trodde man kunde få en mer precis styrning med den i jämförelse med 
spacemouse-konceptet Star. Användarnas svar presenterades för Scandicraft 
och Prodelox och valet av koncept att gå vidare med blev efter användarnas val, 
koncept Joy.

5.10 Formspråk
När funktionerna för konceptet hade bestämts och blivit ”godkända” av såväl 
användarna och Scandicraft kunde utseendet och formspråket av markstationen 
börja utvecklas mer detaljerat. Nedan ser man några av de inspirationsbilder 
som användes till grund för formspråket och vad den skulle uttrycka. 

Bild 5.10.1 Hangaren, detta är 
Scandicrafts första produkt i deras 
egenutvecklade produktserie. Det 
är en start- och landningsplattform/
hangar där en UAV kan stå redo för 
flygning. Hangaren gör det möjligt 
att styra drönaren och samla bild-
data av ett område utan att behöva 
vara på plats. Hangaren utveckla-
des i samarbete med Prodelox. 
Inspirationen till hangaren har till 
stor del varit stealth-flygplan, se 
bild 5.10.2.
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Bild 5.10.2 Stealth-
flygplan, det 
amerikanska 
flygplanet F-117 
Nighthawk, dess 
främsta egenskap är 
dess smyg-förmåga, 
dvs. att flygplanet 
lämnar ifrån sig ett 
förhållandevis litet 
radareko.
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Bild 5.10.3 Dessa fyra bilder ovan är exempel 
på inspirationsbilder till formspråket med fokus 
på intressanta vinklar och skarpa kanter, likt 
stealthflygplanet.



Som utgångspunkt för formspråket användes Scandicrafts önskemål om vad 
markstationen skulle uttrycka:

 •Markstationen måste tåla tuffa tag och detta bör synas, den får inte se
   skör ut.
 •Markstationen ska se proffsig ut och ge ett seriöst intryck.
 •Markstationen ska vara lätt att använda och förstå, detta bör den 
   uttrycka i sitt formspråk, den ska vara tydlig.
 •Formspråket får gärna överensstämma med Scandicrafts övriga profil.

Utifrån dessa punkter och med hjälp av inspirationsbilder utvecklades två hu-
vudinriktningar av formspråket. Den ena inriktningen har mycket fokus på 
markstationens tålighet och att den ska se tuff ut, den andra inriktar sig mer 
på Scandicrafts övriga profil främst i form av hangaren och Scandicrafts logotyp 
med stealth som ledord. Nedan kan man se några processkisser som ledde fram 
till de senare konceptskisserna av respektive formspråk.

Bild 5.10.4 Dessa 
inspirationsbilder 
är exempel på 
produkter med ett 
lite mer tåligt och 
tufft formspråk än 
det man ser hos 
stealth-inspirerade 
formspråk.

Bild 5.10.5 Tidiga 
processkisser inrik-
tade på formspråket 
med stealth-
tendenser.
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Bild 5.10.6 Fler processkisser. 
Här ser man olika förslag på hur 
man kan uttrycka exempelvis 
tålighet eller precision genom 
form och funktion. 

Resultatet av dessa processkisser blev två konceptskisser som presenterades 
för Scandicraft i vårt sista kundmöte. Här skulle fastställas vilket formspråk som 
bäst uttryckte tydlighet, tålighet samt överrensstämde med Scandicrafts allmän-
na profil. 

Till detta möte gjordes även en modell av kaparskiva av markstationen för att 
illustrera de tänkta funktionerna, se bild 5.10.7. Utförandet på modellen gillades 
så mycket av Scandicraft att den fick bli en del i formspråkets vidare utveckling. 

Eftersom båda dessa formspråk uppfyllde delar av Scandicrafts önskemål om 
markstationens uttryck valdes att utforma ett formspråk som kombinerade de 
två. Konceptet Stealth, bild 5.10.9, hade en oväntad och intressant form som 
fick ligga till grund för det nya formspråket där ett lite tuffare uttryck, inspirerat 
av konceptet Rugged, bild 5.10.8, applicerades.
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Bild 5.10.9 Koncept 
Stealth. Ett stilrent 

formspråk med rena 
linjer som uttrycker 
tydlighet, precision 

och stabilitet.

Bild 5.10.8 Koncept 
Rugged. Ett formspråk 
som uttrycker styrka, 
kraft och tålighet.

Bild 5.10.7 Funktions-
modellen som fick bli en 

del av formspråket.
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5.11 Placering och mått av teknikinnehåll

Bild 5.11.1 De olika komponenterna för 
manuell styrning och dess ungefärliga 
storlek.

Bild 5.11.2 Den 
befintliga R/C:n 

plockades isär för 
att kunna obser-
vera innehållet.

För att vidare kunna bestämma 
markstationens slutliga design 
behövdes information om mark-
stationens tekniska innehåll. Här 
studerades olika komponenters 
storlek och optimala placering i 
markstationen, se bild 5.11.1-
5.11.3. De olika komponenterna 
består av videoantenn, joystick, 
R/C:ns huvudkort, skärm och PC 
(som numera sitter ihop i form av 
en pekskärm med inbyggd PC).
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På grund av att detta koncept är en ny produkt kunde inte alla komponenters 
mått fastställas utan att vidare tekniska undersökningar gjordes. Då detta inte 
var del av projektets omfattning gjordes uppskattningar av komponenternas 
storlek som fick ligga till grund för markstationens mått och slutliga design.



Bild 5.11.3 Anten-
nen för videoner-
laddning. För att 
denna ska fungera 
väl måste den vara 
riktad mot UAV:ns 
sändare och bör 
därför placeras i 
locket, skärmen, 
av markstationen.
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För att ta reda på vilken storlek och form styrdonet skulle ha för att passa flera 
handsstorlekar gjordes tre modeller som testades av några testpersoner med 
varierande handstorlek. Bredden och längden på testpersonernas händer varie-
rade mellan 8-10 cm i bredd och 14-18 cm i längd.

Bild 5.11.4 Bild på de tre modellerna, med olika grepp och hur de ligger i handen. 



5.12 Slutliga förändringar och detaljer
När måtten på markstationens innehåll sattes gjordes några sista ändringar av 
främst styrdonet. Nerfällningsfunktionen av styrdonet genom att vrida ner den 
till höger blev en alldeles för skrymmande lösning när platsbristen var stor, se 
bild 5.12.1. Lösningen blev att enkelt fälla ned styrdonet mot sig. Urfasningen 
för knappar och styrdon kombinerades för att underlätta tillverkningsprocessen 
genom att förenkla formen. För att öka styrdonets precision ändrades formen så 
ett så kallat precisionsgrepp var möjligt att användas när det behövs. Den nya 
formen utesluter dock inte kraftgreppet som är mer karakteristiskt för en joy-
stick.

Bild 5.12.1 Här ser man att vinkeln 
på urfasningen är för liten för att man 

ska kunna vrida ner styrdonet. En 
större vinkel skulle ta för mycket plats 

vilket resulterade i att denna idé för 
nedfällning av styrdonet skrotades.
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6 Resultat

Projektets syfte var att utforma ett koncept till en ny markstation med utgångs-
punkt i användarnas behov. Den befintliga markstationen är dyr och är därför en 
investering. Trots detta ser den förvånansvärt oprofessionell ut och ger ett rörigt 
intryck som försvårar brukarförloppet. I tillägg är den tung och otymplig i sin 
form. Målet för projektet var att ta fram ett koncept för en innovativ, ergonomisk 
markstation som kunde ersätta den befintliga markstationen.

Resultatet är en smidig markstation som är lätthanterlig och har ett formspråk 
som skiljer sig från befintliga markstationer på marknaden, se bild 6.1.1. Mark-
stationen består nu av en enhet som samlar alla de nödvändiga funktionerna. 
Den totala vikten av markstationen har minskats då funktioner kombinerats och 
onödiga komponenter tagits bort.
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Bild 6.1.1 Resultat.



Markstationen kombinerar nu styrdon, kommandoknappar till sensor, av och på 
knapp till drönaren, en kombinerad pekskärm och dator, en videonerladdnings-
antenn samt batteri i en och samma enhet.

Med hjälp av en sele är konceptet mobilt, anpassningsbart och kan enkelt 
användas av en person. Formen på markstationen är anpassad för att tillåta en 
smidig hantering och ger bland annat användaren ett bra grepp runt om den när  
den ska transporteras. Allt för att göra markstationen mer ergonomisk.

Materialvalet för markstationen är formsprutat plast. Formsprutat plast är lätt 
att anpassa för att framhäva formspråket på bästa sätt och för att få fram den 
rätta taktila stukturen på markstationens olika ytor. Att formspruta plast är en 
dyr tillverkningsmetod om man ska ta fram små serier då det är främst verktyg-
stillverkningen som kostar. Man kan tillverka verktyg i olika material, till detta 
projekt rekommenderas att ett silikonverktyg tas fram, då det är billigare än 
exempelvis ett verktyg i metall. Metallverktyg tål långt fler tillverkningstillfällen
än silikonverktyg. Men eftersom markstationen till en början ska tillverkas i 
begränsad upplaga passar ett silikonverktyg bra.

6.1 Markstationens form
Markstationens form har tagit inspiration från flera håll. Fokus var att den skulle 
se professionell, tydlig och hållbar ut. Så att alla inre komponenterna får plats 
har markstationen, i hopfällt läge, en stor tjocklek. För att den inte ska ge 
intrycket av att vara en klumpig låda har fasetteringar av hörnen gjorts, se bild 
6.1.2. För att skapa harmoni i formspråket är markstationen i stort sett symme-
trisk, se symmetrifaktorn i kapitel 4.5, men för att göra den annars harmoniskt 
symmetriska formen intressant finns några avvikelser till helhetens symmetri, se 
bild 6.1.3.

Bild 6.1.3 Modell av markstatio-
nen sedd från vänster. Här ser 
man att locket på markstationen är 
något asymmetriskt då det inte är 
jämntjockt och har en nedåtvinklad 
lutning.

Bild 6.1.2 Modell av markstationen 
sedd bakifrån och framifrån. Här 
ser man de olika fasetteringar som 
gjorts på kanter och hörn.
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Fasetteringarna gör formen mer intressant samtidigt 
som de underlättar när man ska lyfta och bära mark-
stationen då man får ett bättre grepp runt om den, 
se bild 6.1.4. För att ytterligare öka greppvänlig-
heten har markstationens yttre en ruggad, matt yta. 
Detta bidrar till en smidig hantering av markstatio-
nen och hjälper till att öka den positiva användar-
upplevelsen.

Liknande fasetteringar forsätter på markstationens 
insida. Insidan är också gjord i formsprutat plast 
men efterliknar aluminiumplåt i färg och utförande, 
se bild 6.1.5. Skillnaden i färgval mellan det inre och 
yttre av markstationen är inspirerad av den funk-
tionsmodell som presenterades för Scandicraft vid 
det sista kundmötet, se bild 6.1.6.

Bild 6.1.4 Ett bra grepp 
runtom markstationen.

Bild 6.1.6 Funk-
tionsmodellen som 
inspirerade form-
språket.

Bild 6.1.5 Insidan av markstationen.

På insidan har ytliga fasetteringar gjorts för 
att göra den annars plana ytan mer intres-
sant och behaglig för ögat. För att poäng-
tera markstationens tålighet har det alumi-
niumliknande plasthöljet fästs med synliga 
skruvar som fungerar som en rå detalj i 
formspråket och påminner om bultarna på 
en pansarvagn.

Följande närhetsfaktorn, se kapitel 4.5, har kommandoknapparna till sensorn, 
av- och på-knappen för drönaren och styrdonet samlats till en styrpanel på 
markstationens nedre del, se bild 6.1.7. Vilket även bygger på erfarenhetsfak-
torn då placeringen av styrpanelen för tankarna till tangentbordet på en laptop.

Markstationens styrpanel är något nedsänkt så att markstationen blir så liten 
som möjligt när den fälls ihop. För att bryta av den annars kantiga formen av 
markstationen och för att sätta fokus på styrpanelens innehåll har en radie satts 
i den undre delen av nersänkningen. Fokus har även förstärkts genom att ge 
nedsänkningen av syrpanelen samma färg som markstationens yttre och
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Bild 6.1.7 Styrpanelen på markstationens nedre del.

därmed bryter av insidans annars enhetliga aluminiumfärg. Detta gör att man 
förstärker känslan av tydlighet genom att fokusera blicken på styrpanelens kom-
mandoknappar.

På markstationens övre del befinner sig pekskärmen som har en inbyggd dator 
med mjukvaran MD Cockpit installerat. Som en ram runt skärmen fortsätter 
samma intressanta linjer och fasetteringar som i markstationens undre del och 
knyts samman av den aluminiumliknande färgen. För att skilja på skärmens och 
drönarens av- och på-knappar har likhetsfaktorn applicerats. Skärmens knapp 
har samma egenskaper som markstationens formspråk, se bild 6.1.8. Drönarens 
av- och på-knapp är rund och har en slät yta som kommunicerar med drönarens 
lite rundade formspråk och blanka yttre.

Bild 6.1.8 Strömknappen till skärmen 
och datorn.

Bild 6.1.9 Markstationen 
hopfälld. Här ser man det 
stöttåliga yttre skalet och 
markstationens alumini-
umliknande inre skymtar i 
springan.
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6.1.1 Sele

För att konceptet ska kunna användas optimalt behövs en sele, se bild 6.1.10. 
Då användningen av markstationen sällan är statisk, tack vare de olika använd-
ningsområdenas natur, minskar risken för förslitnings- och belastningsskador. Den 
största risken vid användning för sådana skador ligger i att bära med sig mark-
stationen. Detta ställer därför höga krav på att selen är ergonomiskt utformad. 
För att selen ska fungera optimalt tillsammans med markstationen är det viktigt 
att man tar hänsyn till användarnas egna förutsättningar i form av  bland annat 
styrka och längd. En sele som lätt är anpassningsbar efter olika användare är en 
bra lösning på detta.

Vid transport bör selen vara hopfällbar och lätt att ta av och på. Om man skulle 
behöva använda båda händerna eller bara vill ha undan markstationen snabbt 
finns möjligheten att fälla upp den hopfällda markstationen mot bröstet, se bild 
6.1.11. Selen har även andra funktioner förutom att avlasta markstationens 
vikt, på selen finns radioantennen som tidigare var del av R/C:n, den kopplas till 
markstationen med en sladd som går längs selens ena axelband. Tanken är att 
man även ska ha möjlighet att förvara extrabatterier till drönaren och markstatio-
nen på selen.

Bild 6.1.11 Markstationen 
fälls upp mot bröstet.

Bild 6.1.10 Selen utrustad 
med radioantenn.

6.2 Styrpanelen
Som tidigare nämnts har reglage, knappar och styrdon samlats på markstatio-
nens nedre del för att skapa en enhet av kommandoknappar, en styrpanel, se 
bild 6.2.1.

Då markstationen är hopfällbar måste styrdonet gå att fälla ned. Styrdonet är 
låst i upprätt läge för att man inte ska risker att fälla ned det medan det 
används. Låsmekanismen för styrdonet har inte utvecklats men tanken är att 
man ska kunna hålla in en diskret knapp på styrdonets nedre del för att fälla ner 
det. Vid uppfällning av styrdonet drar man bara upp det till rätt position så låser 
den sig automatiskt i upprätt läge, se bild 6.2.2.
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Styrdonets form är inspirerad av en vanlig sexkantad blyertspenna i trä. Denna 
form växte fram från behovet av ett precisionsgrepp när man ska manövrera 
drönaren. Knapparna på styrdonets framsida är något upphöjda och den ena har 
en extra upphöjning för att man ska kunna skilja dem åt, se bild 6.2.2. Marksta-
tionens formspråk går igen i dessa knappar såväl som i styrdonet och uppfyller 
därmed likhetsfaktorn.

Vid användning måste styrdonet befinna sig i upprätt läge. Nu skymmer styrdo-
net en del av skärmen om man ser markstationen rakt framifrån, se bild 6.2.3. 
När man använder markstationen i fält så använder man sig av selen vilket  gör 
att styrdonet inte är i vägen för skärmen då man ser skärmen snett uppifrån. 
Man kan samtidigt vinkla skärmen något bakåt för att uppnå bättre synergono-
miska förhållanden, se bild 6.2.4.

Bild 6.2.1 Här ser man styrpa-
nelen uppifrån, med styrdonet 
nerfällt. Bild 6.2.2 Styrdonet i upprätt läge med höjdreglage 

synliga på framsidan.

Bild 6.2.3 Markstationen sedd 
rakt framifrån med styrdonet 
uppfällt.

Bild 6.2.4 Med vinklad skärm sett snett 
uppifrån ser man hela skärmen även när 
styrdonet är uppfällt.
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Styrdonet fungerar i stort sett som en space-
mouse, se bild 6.2.5. För att utföra önskat 
kommando för man styrdonet i den riktning 
man vill att drönaren ska flyga. När man vill 
att drönaren ska förflytta sig i höjdled använ-
der man de två knapparna på styrdonets fram-
sida.

Enligt likhetsfaktorn skapar sensorns komman-
doknappar en enhet då formerna och material-

finishen påminner om varandra, se bild 6.2.7. Inspirationen till kommandoknap-
parnas utförande är hämtad från kameraknappar så som zoom och avtryckare. 
Detta för att uppfylla erfarenhetsfaktorn och ge användaren en känsla av trygg-
het genom igenkänning. 

Bild 6.2.7 Sensorns kommando-
knappar.

Bild 6.2.5 Användning 
av styrdonet. 

Bild 6.2.6 Höjdreglage 
på styrdonets framsida.

6.3 Markstationens mått
Markstationens mått är baserade på de ungefärliga mått som tagits fram för det 
tekniska innehållet. Storleken på kommandoknapparna har valts med tanke på 
att de ska gå att manövrera även med handskar på och styrdonets storlek är 
anpassad att passa flera olika handstorlekar.

59



Markstationens yttre mått:
Bredd: 273 mm
Längd: 240 mm
Höjd: 74,8 mm

Styrdonets mått:
Största diameter (högst upp): 
21,8 mm
Längd (inklusive fäste): 
119,55 mm 

Skärm: 10”
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7 Diskussion

Arbetet har utförts i Prodeloxs lokaler i Linköping. Detta har fungerat väldigt bra 
i produktutvecklingsprocessen där kompetent och erfaren personal varit väldigt 
hjälpsamma och möjligheten att nyttja företagets resurser har funnits, i form 
av CAD-program, kunskap och kundkontakt. Något som kunde ha gjorts annor-
lunda var kontakten med skolan. Det hade gynnat projektet att vara på plats i 
Visby under visa delar av processen för bland annat viss handledning, avstäm-
ning och problembestämning.

7.1 Metod
Metodiken för arbetet har varit till stor hjälp och fungerat bra. BAHCO-metoden 
har använts dels som en cirkulär modell för framtagande av olika delar i smått 
och som en helhetsmetod i stort för hela projektet. Metoden har följts med små 
variationer i olika delmoment.

I början av arbetet gjordes en tidplan. Det var svårt att bedöma tidsåtgången 
för varje moment och därför har inte tidplanen följts som planerat. Bristen på 
användare i närområdet och den slutliga ändringen för vilka kriterier brukar-
gruppen skulle ha, gjorde att kontakten med användare blev senarelagd och 
drog ut på tiden. Tanken var att användarna skulle få testa några utvalda kon-
cept, detta var inte möjligt på grund av det geografiska avståndet. Modeller 
testades på icke användare istället för att kunna diskutera form och känsla. An-
vändarna blev tillfrågade om de vad de trodde om funktionslösningarna utifrån 
sina erfarenheter. Detta blev grunden till vidareutveckling av konceptval. Mycket 
tid har lagts på CAD för att få fram en bra datormodell av resultatet som sedan 
skulle skrivas ut i en formskrivare, detta har lett till att slutförandet av arbetet 
flyttats fram något.

När slutligen två användare kontaktats och ställt upp på att medverka som an-
vändargrupp i projektet anordnades en resa till Oslo för att träffa användarna, 
utföra observationer av brukarprocessen och intervjua dem. Denna resa var 
oerhört värdefull för fortsatt arbete i projektet. Förutom användarnas åsikter 
om markstationen gav den en djupare inblick i användarnas arbetsmiljö och hur 
markstationen användes och fungerade. Även studiebesöket som gjordes på K3 i 
Karlsborg var oerhört lärorik där man fick en djupare förståelse av användnings-
området av drönare. Värdefulla synpunkter på utformningen av gränssnittet för 
markstationen kom även fram här.
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7.2 Resultat
Målet med arbetet var att utforma en markstation som var mer användarvänlig, 
hade ett proffsigare uttryck och som hade ett formspråk som överensstämde 
med Scandicrafts övriga profil. Resultatet är en hopfällbar markstation som är 
smidig att bära med sig och som underlättar flera moment i brukarprocessen. 
Formspråket passar in i Scandicrafts profil samtidigt som det är nytt och fräscht. 

Den största utmaningen har varit de ergonomiska aspekterna av markstationens 
utformning. Även om mycket tid har lagts på research av ämnet och mindre tes-
ter är det svårt att veta säkert om de val som gjorts har verkligen är de bästa. 
Utan en längre period av användartester och fungerande prototyper kan man 
inte veta om kriterierna för selen eller utformningen av styrdonet är de rätta. 
Att få utföra ordentliga användartester under en längre period hade varit oerhört 
givande i projektet det har dock inte varit hämmande för projektets vidare ut-
veckling. Att anpassa styrdonets storlek efter användarnas handstorlek har varit 
svårt då användarna inte består av en homogen grupp. Antropometriska tabeller 
över män och kvinnors handstorlek har varit till hjälp här såväl som korta an-
vändartester där användarna haft varierande storlek på händerna.

På grund av brukarprocessens varierade natur är risken för förslitningsskador 
och överansträngning i händerna liten och därför minskar också kraven på styr-
donets ergonomi. De ergonomiska kraven på selen är dock stora då de ska bära 
och fördela en stor tyngd under en längre tid. Markstationens tyngd har även 
ifrågasatts då man kombinerat många komponenter och därmed ökat tyngden. 
En avvägning har dock gjorts och man anser att förbättringen av brukarproces-
sen i och med denna kombination är viktigare än att markstationen blir något 
tyngre. Utformar man dessutom en sele som är tillräckligt bra och uppfyller kri-
terierna blir markstationens tyngd inget hinder. 

Markstationens form är inte specifikt anpassad efter formsprutning som tillverk-
ningsmetod, det har dock funnits i bakhuvudet under den senare delen av pro-
jektet så att formen inte försvårar tillverkningen mer än nödvändigt.

Markstationen är nu betydligt mindre i storlek och mycket smidigare att hantera. 
Formen har anpassats efter användarnas behov utan att behöva kompromissa 
med design och formspråk. Markstationens form och funktioner har en hög 
igenkänningsfaktor, tack vare inspiration tagen från befintliga produkter så som 
den bärbara datorn och digitalkameran, vilket ökar förståelsen av hur produkten 
ska användas (Norman 1988). Scandicraft är nöjda med resultatet och ser detta 
som den nästa produkten i sin produktserie att utveckla och marknadsföra.

7.3 Fortsatt arbete
I detta arbete har markstationens yttre form och funktioner utvecklats. 
Markstationens inre beståndsdelar har inte tagits fram och därför är det en lång 
väg kvar innan markstationen kan introduceras på marknaden. Rätt tekniska 
beståndsdelar måste hittas och anpassas för att markstationen ska fungera 
optimalt och beroende på dessa kanske även markstationens yttre mått måste 
ändras. Markstationen måste anpassas i detalj till tillverkningsmetoden.
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Om markstationens plastdelar ska formsprutas behövs mer djupgående 
användarstudier av styrdonet, selen och konceptet i stort eftersom det är en 
stor investering att ta fram verktyg till varje del. Vad användarna tycker avgör 
hur bra produkten gör sig på marknaden.
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PROJEKT BESKRIVNING
CAROLINE DALILI

Kandidatuppsats, 30 hp, Industridesign

SCANDICRAFT AS 
 – FÖRBÄTTRING AV MD4-200s MARKSTATION

OM SCANDICRAFT AS

Scandicraft AS grundades 2001 med målet att erbjuda olika UAV (Unmanned Aerial 
Vehicles) tjänster. Företaget erbjöd tjänster inom UAV geomatik och insamling av flyg-
data. Hösten 2009 omorganiserades företagets fokus till UAV system. 

Idag erbjuder Scandicraft Microdrones system MD4-200 och MD4-1000, de är så kallade 
AUMAV (Autonomous Unmanned Micro Aerial Vehicles) som är utformade för att utföra 
olika uppdrag inom dokumentation, koordinering, utforskning, besiktning, kommunikation, 
inspektion och observation.

Scandicraft är beläget i Moelv, Norge, de har även en representant i Linköping, Sverige.

OM MARKSTATIONEN

Scandicraft är den nordiska leverantören av bland annat MD4-200. Detta är den mindre 
versionen av UAV system i deras produktutbud.

Denna dron (MD4-200) kan anpassas till det tänkta uppdraget med hjälp av en mängd 
olika sensorer och annan utrustning. MD4-200 är en miniatyr VTOL-luftfarkost (Vertical 
Take Off and Landing) som kan flyga via joystick eller självständigt med hjälp av ett GPS-
navigationssystem. 

Markstationen till MD4-200 samlar all information som är relevant till flygningen med hjälp 
av Scandicrafts software MD Cockpit. Användaren får tillgång till all telemetrisk data och 
kan ta emot bilder direkt från dronet genom markstationen. 

PROBLEMFORMULERING

Hur kan dagens markstation göras mer användarvänlig, speciellt med tanke på ergonomi 
och design, och samtidigt behålla alla funktioner?
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MÅLFORMULERING

Målet är att ta fram en markstation som uppfyller de tekniska krav dagens markstation 
har, men förbättra den ergonomiska utformningen och de praktiska funktionerna i 
förhållande till brukarförloppet.

FÖRETAGETS ÖNSKEMÅL

Få bort onödiga sladdar som sticker upp, det ser rörigt ut och man kan fasta/snubbla i 
dem

Kombinera komponenter och funktioner för att minska antalet lösa komponenter i 
markstationen

Möjliggöra en kombination av nerladdning av videostream i real tid, manuell styrning och 
styrning/kontroll via software
 Få bort extern joystick (manuell styrning)
 Se det sensorn ser samtidigt som man kan kontrollera all data i software 
 programmet utan att behöva en laptop

Laddningsmöjligheter 
 Det ska vara portabelt
 Inga onödiga sladdar
 Gärna dockningsfunktion

Utforma ett formspråk som ser proffsigt ut och som överrensstämmer med företagets 
allmänna profil 

PERSONLIGA MÅL OCH FÖRVÄNTNINGAR

Mitt personliga mål är att ta fram en design och ett formspråk som har min personliga 
prägel och samtidigt uppfyller företagets krav på formspråk och användarvänlighet. Jag 
förväntar mig samla mycket kunskap om hur en designprocess från idé till produkt kan se 
ut på ett produktutvecklingsföretag som Prodelox.
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HANDLEDARE

BESTÄLLARE:   Scandicraft AS, Moelv, Norway
HANDLEDARE:   Michael Corander, Prodelox, Linköping, Sweden
EXAMINATOR:   Bo Löfgren, Gotland University, Visby, Sweden

Utföra användarstudier
 Ergonomiska aspekter
 Observera brukarförloppet och dess problematik
 Hur uppfattas markstationen av dagens användare? (intervjuer)
 Referens litteratur, ex. Psychology of Everyday Things av Donald A. Norman

Research
 Brainstorming med Scandictraft
 Material- och hållfasthetsstudier
 Undersöka möjliga tillverkningsprocesser
 Söka referens litteratur (hållfasthetslära, ergonomi, materialkunskap, 
 tillverkningsteknik, psykologi, färglära)

Formgivning
 Utveckla ett tydligt formspråk (bygger på intervjuer och brainstorming)
 Utforma ergonomiskt (bygger på användarstudier)
 Ha en intuitiv utformning (bygger på användarstudier och brainstorming)
 Nya lösningar, konceptutveckling (bygger på brainstorming)

Materialval och tillverkningsprocess
 Uppfylla hållfasthetskrav (bygger på material- och hållfasthetsstudier)
 Ekonomiskt försvarbar design utifrån materialval och tillverkningsprocess (bygger
  på material och tillverkningsprocess studier och Scandicrafts budget för projektet)
 Producera detaljritning av markstationen för att tillverka en prototyp (bygger på
 formgivning, materialval och tillverkningsprocess) 

Teori att tillämpa i utvecklingen av markstationen
 Studera ämnet perception 
 Studera kulturellt oberoende lagar rörande gestaltning
 Form- och färglära
 Ergonomi
 Materiallära
 Hållfasthetslära

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
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BAHCO-metoden
1. Preliminary specifications

First, we decide which tool we’re going to develop.
It sounds easy, but this first step is much more comprehensive than you think.
We start by raising key questions. What is the tool supposed to do? How often 
will it be used? For how long? With one hand, or two? How refined is the 
end-result? Should the tool be capable of performing several tasks, or just one?
Who will use the tool? What build will the user have? How strong? What work 
skills will he or she have? What experience? Will the user have large hands? How 
much will user hands vary? How is this type of tool usually used? In which 
working postures? For what kinds of jobs? Are protective clothes worn? Or 
gloves?
What are the typical working conditions? What positions will users have while 
they are using the tool? Is the tool usually fixed in place, or does it move about?
What about the work environment? Temperature? Humidity? Visibility? 
Vibrations? Noise? Dirt?
Are additional accessories required? If so, when are they used? What kinds of 
demands will be made on the tool?
How large should the tool be? Should it come in different sizes? What would be 
the ideal shape? Maximum weight? Minimum weight? Which materials are most 
suitable? And which are unsuitable? What are the appropriate performance 
parameters? What kind of force should the tool resist?
Do any international standards apply? Does legislation vary from one country to 
another?
We find the answers by interviewing users and observing the way they work, 
and by drawing on our own experience. Using this data, we develop the 
specifications for the new tool. But this is only the beginning. At this stage, 
nothing is final. Our preliminary specifications may change at any time if new 
and better ideas emerge later in the development process.

2. Market analysis

Now it’s time to take a look at the tools that professionals prefer. We take a keen 
interest in tools that claim to be the best technically, and those that claim to be 
the best ergonomically.
Why do users think that certain tools are better than others? What 
characteristics do these tools share? How durable are they? How are they 
maintained? Which design solutions are most popular?
Which tools are easiest to handle? Give the best results? Reduce the pressure 
exerted on users’ hands? Which tools is the correct size? Weigh just enough and 
no more? Provide the right friction? Which tools actually reduce the risk of 
injury?
And finally: How are the best tools marketed? How much do they cost? Are they 
so much better that users are willing to pay a premium?
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3. Background research

Research on work-related injuries caused by hand tools is published worldwide 
on an ongoing basis. We can learn a lot from the work of others. So we read 
books, reports and analytical studies. We examine international medical 
databases.
What are the risks associated with this particular type of tool? Which factors 
exacerbate the risk of work-related injuries? What are the statistics on accidents 
and injuries? Which injuries are described in detail?
What can we learn from the technical performance tests that have been carried 
out? What can we learn from user experience that has been documented? What 
experience have we had with this type of tool? What can we learn from it?

4. Prototype design

On the basis of the information gathered during steps one, two and three, we 
now develop the first working prototypes. Each prototype is designed to conform 
to the latest ergonomic findings by researchers.
Hand and handle must work together in harmony. The user must be able to 
exert precise manual control over the tool’s working parts - the jaws of an 
adjustable wrench, for example, or the tip of a pair of pliers. We pay special 
attention to the fact that users’ hands come in all shapes and sizes.
Other key factors that influence material selection for the prototype are climate, 
temperature and typical industrial applications.
We make prototype tools out of the same materials and in the same colours, so 
that user tests will provide us with as much realistic feedback as possible.

5. User test #1

This crucial step takes a long time. Because we sell our tools worldwide, we 
must test their suitability for many different kinds of hands.
We start by choosing professional users who rely heavily on the tools. We 
choose them from the industrial sectors and target countries in which the given 
tool is most widely used.
We then take exact measurements of each user’s hand. We record each hand’s 
length, width and strength. We use a gripping cone to measure gripping 
diameter: between thumb and forefinger, thumb and middle finger, and thumb 
and ring finger. Then we make a paper tracing of each hand.
Now for the test itself. The test must be performed exactly the same way 
every time. So the tool is delivered to each test user in the same way, in 
identical packaging. The explanation accompanying the test is the same for each 
user. And then the users try each prototype in turn, under realistic 
circumstances, according to a routine worked out by our researchers.
We document the performance of each tool with the help of video recordings, 
interviews and questionnaires. We also collect information on the way each user 
actually employs the tool and what he or she thinks of it. We seek both 
spontaneous reactions as well as opinions that have been thought-through. If a 
user feels pain, or unnecessarily high pressure at certain points, these points are 
carefully noted on the sketch of the user’s hand.
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We use a variety of methods to establish which tool the users prefer. Ranking, 
individual grading and eliminating prototypes by comparing pairs of tools are the 
most common. The shape, ease of manipulation and “graspability” of each tool 
are recorded and graded. In many cases, we also have to use other measuring 
methods. Thus we use EMG - electromyography - to measure muscular tension, 
and a goniometer to measure the position of users’ hands.
The test period is an intense and critical time for our product developers, as well 
as for our ergonomists and industrial designers.

6. Prototype evaluation and modification

Step six is exciting. This is when we modify the best prototypes to make them 
even better. Improvements are based on in-depth analysis of the preceding user 
tests. This phase takes two to three months. We are now laying the foundations 
for the finished design.
We begin by improving the size and shape of the handle. We decide whether to 
make the tool in several sizes, or whether the same tool should be suitable for 
use by hands of many different sizes and shapes. We decide which materials to 
use, and what surface friction these materials should possess.
We complete this phase by producing a limited number of refined prototypes.

7. User test #2

The total number of new prototypes is smaller, but we ask an even larger 
number of users in even more countries to test them. Once again, we involve 
users who took part in our first tests, but we also extend our testing to cover a 
significant number of new users.
To make sure we capture as many viewpoints as possible, we also select a group 
of highly qualified users who provide us with especially good comments.

8. Final design recommendations

Analysing user test #2 is quick and painless - if the results indicate that we are 
on the right track. But this is also the moment at which certain key decisions 
have to be made. For example, the majority of users may prefer a particular 
technological solution. But there may be a sizable minority who dislike this 
solution intensely. Do we go back to step 6 and attempt to find a solution that 
appeals to both groups? Or do we develop the tool preferred by the majority? 
And if we go for the latter option, do we also develop a tool for the minority?
In most cases, we find we’re on the right track. And that’s when we decide on 
the final design criteria, based on the prototype that turned out to be most 
popular during user test #2.
We decide on precise radii for all the curves and contours on the tool. We 
determine the design of corners and edges. We finalize the different positions 
the tool can take. Materials, colours and graphics are specified in detail.
Finally, we manufacture a tool that is identical in every way to the tool that will 
eventually be sold to professional users worldwide. A true-to-life prototype.
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9. Product specifications

The new tool is based on new ideas, so it rarely resembles existing tools. Which 
means we can’t simply re-use existing manufacturing specifications. Almost 
everything must be specified from scratch. Over a few months of frenetic 
activity, our designers and production engineers prepare the entire necessary 
CAD drawings and specifications for the new tool. Based on these specifications, 
we manufacture a small run of ”finished” tools for our final user test.
This limited production series also allows us to test our new manufacturing 
equipment and machine tool set-ups.

10. User test #3 Preparation for launch

We want to make absolutely sure that our new tool satisfies the needs of users 
worldwide. So we perform one final user test. The test is performed with about 
200 tools. Afterwards, our ergonomists evaluate user feedback on the tool’s 
performance and handling over an extended period of time. If this final test 
shows that the tool works as it should, the tool is approved for mass production 
and marked with our Ergo symbol.
While the test is under way, we prepare for the tool’s launch by producing a 
demonstration pack for sales representatives. We decide on the design of the 
packaging and produce printed promotional material, advertising and press 
releases.
The entire process of tool development, from specification to approval, lasts 
between two and three years.

11. Follow-up

It isn’t easy to prove scientifically that one hand tool is better than another. 
Even a tool that has been correctly and ergonomically designed can be used in 
the wrong way. If users often apply excessive force or adopt inefficient working 
postures, the inherent quality of the tool is negated and the risk of work-related 
injuries rises accordingly.
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INTERVJU

Hur ofta använder du markstationen?

Hur lång erfarenhet har du av UAV:n MD4-200 och dess markstation?

Vad använder du främst markstationen till?

Hur lätt/svårt är det att förstå hur markstationen ska användas?

1  2  3  4  5 
Omöjligt 

(Jag förstår inget)
Det går OK

(Jag förstår en del)
Lätt 

(Jag förstår allt)

Hur bra/dålig (mycket/ingen) feedback får man av markstationen när man använder den?

1  2  3  4  5 
Ingen alls 

(Jag kan inte se att 
det händer något)

OK 
(Jag får viss feed-

back)

Mycket bra feed-
back 

(Jag har bra 
överblick över vad 

som händer)

Upplever du några problem när du använder markstationen? Vilka?

Gör du som användare ofta samma fel när du använder markstationen? Varför?

Behöver du ha på dig annan utrustning när du flyger med MD4-200?

Hur länge brukar du flyga med UAV:n åt gången?

Hamnar du någonsin i någon, för kroppen, ansträngd arbetsposition när du använder utrustningen?
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Intervju TextData 22/2

 • Använder inte markstationen
  - Använder radiostyrning och goggles
 • Står ur bagageluckan på en bil vid användning
 • Har all utrustning i en ryggsäck förutom drönarens lådan
 • Eftersöker en mer flexibel utrustning
  - Stabilare kamerafäste för filminspelning
  - HOME-knapp
 • Har med sig 6 bat. vid varje flygtillfälle trots korta flygningar

Intervju AeroVision Veronika 4/3

 • Använder markstationen som det är tänkt
 • Markstationen är lätt att förstå och lära sig men den är opraktisk
 • Högsäsong maj-juni, aug-sep
  - Använder  minst 1 ggr per dag
 • Vill se drönaren fysiskt
  - Därför att goggles oanvändbara
  - MD-cockpits röst är användbar då hon inte har möjlighet att titta 
    på skärmen för info
 • Gör den mera portabel
  - För tung i dagsläget
  - Behöver tre händer för att bära all utrustning
  - Ryggsäck är ett bra alt.
 • Har tyngre kamera vilket resulterar i kortare flygtid (10min)
 • Kamerafästet är för instabilt för att kunna filma
 • Gillar idén med en HOME-knapp
  - Flyga upp till 50-70 meter för att undvika höga hinder (hus, träd 
    ect.)
 • Även den lilla drönaren bör vara hopfällbar

Intervju FormDesign Chrostopher 4/3

 • Har byggt sin egen lösning till markstation
  - Han tycker den befintliga markstationen är obrukbar
 • Markstationen är lätt att förstå och lära sig men den är för opraktisk att 
   jobba med
 • Batterierna har alldeles för kort livslängd (2-3 månader)
 • Förbättra kamerakontroll
  - En tydlig knapp för att ta bilder
  - Steglös tilt, gärna en ratt som är lätt att justera 
  - Start/stop videoinspelning
  - Kunna kontrollera fokus på kameran från marken
 • Vill ha mindre antenn till radioenheten, föreslår en 2,4 GHz antenn
 • Även den lilla drönaren bör vara hopfällbar
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Research
Radio remote control by Autec

Research
Radio systems, multiple brands
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Research
Market examples for amateur/private users

inspiration
Finding a cohesive idiom
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inspiration
Joystick

inspiration
Alternate steering feature
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inspiration
Overall harness solution

market
Rivals
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Frageformular

Det här är ett frågeformulär där jag beskriver 
två koncept jag jobbat med och ber er sedan 
att besvara några frågor om varje koncept.

Till dessa koncept har jag lagt stort fokus på 
att kombinera radiostyrenheten med en skärm 
för programvaran. Man kan manövrera UAV:n 
via manuell styrning eller planera in en rutt i 
programvaran. Andra viktiga egenskaper har 
varit att koncepten ska vara bärbara, hopfäll-
bara och passa höger- och vänsterhänta. I de 
båda koncepten styr man UAV:n med en hand 
och kan styra kameran med den andra. Detta 
för att man inte ska blanda ihop kontrollerna 
med varandra.

sele

För att kunna bära med sig denna markstation på ett 
ergonomiskt sätt behövs en sele. Den bör belasta 
axlar och rygg men inte nacken. Jag byggde
en provisorisk sele för att testa hur detta skulle 
kunna fungera. Bild nr 1 visar hur selen såg ut första 
gången den testades. Selen hade mjuka axelband 
som gjorde att hela selen gled neråt framtill (orange 
pil) när den belastades (gul pil). Detta i sin tur ledde 
till att selen belastade fel ställen på kroppen och 
användaren var tvungen att stå i en obekväm 
position för att försöka kompensera detta. Genom 
att stabilisera axelbanden och göra dem hårda mot-
verkas momentet som drar selen nedåt, se bild nr 2. 
Selen belastar istället rygg och axlar (blå pil) vilket 
gör att användaren kan stå i valfri ställning då selen 
sitter där den ska med hjälp av de hårda 
axelbanden.

nr.1 Nr.2
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joy
Koncept 1 kallas för Joy. Det består 
av en laptopliknande markstation 
med en joystick som man styr UAV:n 
med. Joysticken går att fälla ner likt en 
pivot-skruvdragare, se övre bilden till 
vänster. När joysticken är nerfälld kan 
man vika ner skärmen likt en laptop. 
Detta gör markstationen hopfällbar 
samtidigt som det skyddar skärmen. 
Om man snabbt behöver få undan 
markstationen går det att fälla upp den 
mot bröstet när man har selen på sig, 
se nedre bilden till vänster. Till höger 
ser ni utvecklingen av 
joysticken, den fungerar som en 
vanlig joystick med höjdreglage som 
man styr med pekfingret. På nästa 
slide kan ni titta närmare på hur hela 
konceptet fungerar.

joy

Star

Koncept 2 kallas för Star. Det är på många 
sätt väldigt likt Joy. Den stora skillnaden är 
att man manövrerar UAV:n med en space 
mouse istället för en joystick. En space 
mouse är en slags mus som man använder 
för att orientera sig i 3D-rymden när man 
använder sig av 3D-modellerings program 
på datorn, se bilder till höger. En space 
mouse har alla de kommandon som behövs 
för att manövrera UAV:n, detta förklaras med 
hjälp av bilder på nästa slide tillsammans 
med hur hela konceptet fungerar. Space 
mousen har en stjärnlikande form med fyra 
armar som symboliserar UAV:ns fyra armar. 
Likt Joy fäller man ner skärmen över tan-
gentbordet och sedan upp mot bröstet vid 
behov, se bild längst till höger.
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Star

Fragor

För att få ut så mycket information som möjligt uppskattar jag om ni 
besvarar dessa frågor utförligt.

1. Är det ett bra alternativ att göra markstationen hopfällbar genom 
 att vika ihop den som en laptop? 
 a. Ser du några för/nackdelar med denna lösning?

2. Skulle du använda en sele med de funktioner som beskrivs här 
 ovan för att kunna bära med dig markstationen i fält?

3. En del av användarna och även Scandicraft har uttryckt att den 
 befintliga markstationen ger ett rörigt intryck med många lösa 
 sladdar och ett överflöd av funktioner och knappar på 
 radiostyrenheten. Tycker du att dessa koncept ger ett renare och 
 tydligare intryck?

4. Skulle du känna dig bekväm med att styra UAV:n med enbart en 
 hand? 

5. Skulle du känna dig bekväm med att styra UAV:n med en joystick 
 (konceptet Joy)?
 a. Beskriv gärna varför

6. Skulle du känna dig bekväm med att styra UAV:n med en space 
 mouse (konceptet Star)?
 a. Beskriv gärna varför

7. Vilket koncept föredrar du över det andra?
 a. Beskriv gärna varför
 b. Skulle du köpa detta koncept om det fanns på marknaden?

8. Övriga kommentarer? 
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BILAGA 8.

SVAR FRÅN ENKÄT



Veronikas SVAR:
 
1. Jeg synes det høres lurt ut at man kan slå skjermen ned som en laptopp.
Både av den grunn som du allerede nevner, for beskyttelse, samt at stasjonen
kanskje blir mindre ved frakt.
 
2. Jeg kan bruke sele så lenge den er veldig enkel å stille inn, lett og rask og få 
av og på.
 
3. Jeg synes det ser både funksjoenlt og bra ut. Jeg ser for meg at man kan 
sette på logoen til firmaet på ”lokket” til stasjoenen, så vil man også lett vise at 
man er ute å flyr i jobb
og ikke som hobby. 
 
4.Vanskelig å svare på. Tror det føles mest naturlig å bruke to, men usikker her 
altså!
 
5. Tror det, blir jo bare en vanesak. 
 
6. Holder en knapp på joysticken tror jeg.
a) Vanskelig å svare på, har aldri brukt en slik mus.
 
7. Jeg tror på joysticken, men har lite erfaring med å fly. Har aldri flydd noe an-
net enn den
UAV-en vi har med det utstyret vi har.
b) Vi trenger helt klart en stasjon som er mobil!

Christophers SVAR:

1. Viktig å klappe sammen som laptop, da den hele tiden skal bæres og frak-
tes. Når jeg bærer selve dronen så er det greit at det er enkelt å pakke sammen 
bakkestasjonen (markstationen).

2. Viktig at jeg kan ta på meg selen og så feste markstationen på etterpå. Da 
slipper jeg å ta av selve selen hele tiden. Ellers bra funktioner. Ville laget den 
som du har beskrevet. Bare gjør det enkelt å ta på og av.

3. JA. Viktig å fremheve viktige funksjoner som start/stop, trigger, autopilot osv. 
men ikke masse unødvendige knapper som i dag. OG det som er veldig viktig er 
at en knapp har en funksjon, Så man ikke må trykke på ”shift” osv. 

Og VIKTIGST >> Tilten på camera/sensor mounten må styres av et HJUL!!!

4. Usikker. Må testes.

5. Usikker. Må testes. Tror jeg ville hatt throttle/opp/ned på egen spak.

6. Mer usikker. Må også testes. Tror ikke den er presis nok.
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7. Det som er viktig er at man kan fly veldig presist. At styringen er presis. Men 
samtidig må den kunne ta raske unnamanøvre. Så ”joysticken” må være lett å 
kontrollere.
b. Ja, hvis prisen er fornuftig

8. Ser eller bra ut. Tror du er inne på noe riktig her. Bare tenk på at den skal 
være lett og trygg (paket inn) å frakte, og gi piloten en presis styringsform med 
de viktigste funksjonene fremhevet med egne knapper/spaker. Syntes også at 
styringsstikker som det er i dag fungerer ganske bra. De brukes jo på alt av 
fjernstyringer allerede, samt i båter osv.
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BILAGA 9.

ANTROPOMETRISK DATA 
FÖR HANDEN
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BILAGA 10.

BEDÖMNINGSMODELLER
FÖR LYFT, ARBETSSTÄLLNING OCH ENSIDIGT ARBETE



I denna tabell ser man rekommenderad vikt för olika typer av 
lyft. Röd markering – olämpligt, gul markering – hög risk, grön 

markering – godkänt.

Bilaga 10. Modeller för bedömning av lyft, arbetsställning och ensidigt arbete



Arbetsställning Rött Gult Grönt

Tabellen visar bra och dåliga kvaliteer i olika slags arbetsuppgifter i sittande respektive 
stående arbetsställning. (Bilder från AFS 1998:1)
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BILAGA 11.

KONCEPTSKISSER



Bilaga 11. Processkisser



Bilaga 11. Processkisser

Think outside the box
Dessa skisser beskriver ett koncept baserat på ett stelt armstöd som låser samt 
avlastar armen i en bestämd position. För att göra armstödet rörligt i armbågs-
leden trycker man på den röda knappen (se bild nedan). Tanken är att även 
styrspaken ska gå att fälla undan om man skulle behöva använda handen till nå-
got annat. Armstödet är kopplat till en sele som innehåller all annan utrustning.



Utveckling av styrdon
Här nedan ser man hur processen sett ut i formgivning och utveckling av styr-
donet i form av processkisser. Utvecklingen har gått från konceptet Kobra via 
koncepten Joy och Star till styrdonets befintliga utförande. 

Kobra var tänk att vara så nätt och liten som möjligt för att lämna utrymme åt 
annan utrustning. Joy var en utveckling av Kobra med inspiration från hand-
hållna verktyg. Konceptet Star var ett sidospår med inspiration hämtad från en 
spacemouse. I slutändan kombinerades funktionerna i Star med joysticken från 
konceptet Joy.
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Joy

Slutlig design


