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Sammanfattning 
Det här arbetet gick ut på att skapa designförslag på informationsstöd för 

infanterisoldater. För att åstadkomma detta samlades data in genom 

observation och intervjuer på militärövningsområdet Kvarn i Östergötland. 

Utifrån det insamlade materialet framställdes en kravlista som i sin tur låg 

till grund till designprocessen.  

Tre designförslag framställdes varav ett var på en handleds- eller 

vapenmonterad display, till största del riktad åt gruppchefer, och de övriga 

två förslagen huvudmonterade, dessa tänkta att kunna användas av alla 

soldater i fält. Fokus låg på att på ett så enkelt sätt som möjligt ge tillräcklig 

information om omgivningen och övriga gruppmedlemmars position för att 

öka soldatens situationsmedvetenhet och minska belastningen på 

arbetsminnet. 
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1 Inledning 
Konflikten i Afghanistan har medfört en förändring i hur krig utkämpas. 

Fienden har inte särskilt modern utrustning men slår till från det dolda med 

hembyggda bomber, så kallade Improvised Explosive Device (IED), och 

bakhåll. I tidigare konflikter har man vetat ungefär var fienden har befunnit 

sig vid framryckning något som nu inte alltid är möjligt. Istället kan hotet 

komma från 360 grader vilket kräver konstant vaksamhet och sökande 

efter mål vilket leder till en mycket hög stressnivå.  

Projekt Markus är en del av ett multinationellt samarbete kallat Future 

Warrior med målet att utveckla framtidens infanterisoldater.  Soldaterna 

ska komma att utrustas med en mängd nya tekniska hjälpmedel som är 

tänkta att stödja dem i deras arbete. Min uppgift är att skapa en design för 

ett sådant hjälpmedel vilket ska utgöra ett visuellt stöd för målinvisning 

och navigation. 

Målinvisning innebär att en person får ett mål utpekat och sedan söker 

detta med blicken. Studier visar att alla former av stöd för detta minskar 

söktiden men för att uppnå taktisk acceptabel upptäcktssannolikhet måste 

invisningsnoggrannheten vara bättre än trettio grader (Hörberg & 

Sandberg, Målinvisning, 2003). 

1.1 Syfte 

Uppdraget går ut på att skapa designförslag på nya sätt att ange riktning 

för målinvisning eller navigation för soldater. Detta ska ske med minsta 

möjliga kognitiva ansträngning och ska även kunna användas under till 

exempel eldgivning då stressnivån är hög. 

1.2 Frågeställningar 

 Vilken information om situationen finns tillgänglig för soldaterna 

och hur sprids den? 

 Vilken relevant information om situationen saknas? 

 Hur skulle man kunna tillföra den saknade informationen? 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till att skapa ramverksdesign för tre överlappande 

förslag.  



2 
 

2 Teori 
I detta kapitel presenteras den bakomliggande teori vilken legat till grund 

för arbetet. 

2.1 Människans kognitiva förmågor 

För att kunna skapa en design som kan hjälpa soldater i sitt arbete krävs 

hänsyn till människans kognitiva förmågor och deras samspel. Därför följer 

en kort genomgång av några relevanta områden. 

2.1.1 Minnet 

Baddeleys modell av arbetsminnet är den vanligast använda idag och går ut 

på att arbetsminnet är uppdelat i fyra olika moduler: Visuospatiala 

skissblocket, fonologiska loopen, centrala exekutiven och episodiska 

bufferten. Arbetsminnets kapacitet är begränsad till ungefär fyra objekt. 

Dessa objekt kan klumpas ihop, på så sätt kan flera saker lagras, men 

antalet klumpar, eller chunkar som det också kallas, kan självklart inte 

överstiga den ungefärliga maxgränsen på fyra objekt (Sternberg, 2009). När 

det kommer till en soldats situation med ett flertal gruppmedlemmar som 

rör sig individuellt samtidigt som hot dyker upp på oväntade ställen blir 

arbetsminnet minst sagt tungt belastat. En design för ett informationsstöd 

bör därför inte presentera för många objekt, då arbetsminnets kapacitet 

som sagt snabbt fylls. 

2.1.2 Stress 

Höga nivåer av stress påverkar många av människans kognitiva förmågor, 

bland annat sänks prestationen hos arbetsminnet (Oei, Everaerd, Elzinga, 

Van Well, & Bermond, 2006) och förmågan att analysera komplexa 

situationer och att hantera information blir lidande (Kavanagh, 2005). Det 

är dock möjligt att genom träning minska stressens negativa inverkan, 

exempelvis med automatisering av kognitiva processer. De designförlag 

som skapar bör bidra till att lindra stress, snarare än att öka den. Genom 

att prioritera vilken information som presenteras så att endast det 

viktigaste visas blir också den kognitiva bördan mindre när de stressiga 

situationerna väl uppstår. 

2.1.3 Automatiska processer 

Det går att dela in de flesta av människans handlingar som kognitivt 

kontrollerade eller automatiska. Detta innebär att antingen kräver de 

kognitiv kontroll eller så går de att utföra utan någon större ansträngning 

(Sternberg, 2009). Ett exempel på detta kan vara bilkörning, de som tagit 

körkort vet att i början av inlärningskurvan var det otroligt mycket att hålla 

reda på och bara en sådan sak som att växla kunde kräva mycket 

uppmärksamhet. Uppmärksamhet som i det ögonblicket lämnade vägen 
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och trafiksituationen. Växlandet var då en kontrollerad process, med tid 

och övning går den dock över till en automatisk process som de flesta kan 

utföra utan att titta. Kontrollerade processer brukar kallas seriella medan 

automatiska kallas parallella. Detta innebär att kontrollerade processer 

måste utföras i ett antal steg i en specifik följd, exempelvis: ”Tryck ned 

koppling, flytta växelspaken, släpp upp koppling”. Parallella processer kan 

ske samtidigt som andra, då utan större kognitiv belastning, vilket betyder 

att en erfaren bilförare exempelvis kan växla samtidigt som denna för en 

konversation. Automatiska processer minskar alltså den kognitiva 

belastningen, varför det är viktigt att designa ett system där det är möjligt 

att automatisera användningen. 

2.1.4 Situationsmedvetenhet 

Att ha förståelse för vad som händer i sin omgivning och vad som kan 

komma att ske härnäst är en viktig egenskap vid en militär operation. 

Situationsmedvetenhet kan delas in i tre olika nivåer: perception, 

medvetenhet av information i omgivningen, förståelse, tolkning av den 

perceptuella informationen för att skapa betydelse och mening i det som 

händer, och planläggning, förmågan att förutsäga vad som kan eller 

kommer att hända. Arbetsminnets kapacitet blir något av en flaskhals för 

utvecklingen av situationsmedvetenhet då individen måste sålla genom all 

information denne tar in för att analysera det som är viktigt (Gonzalez & 

Wimisberg, 2007).  

2.1.5 Stimuli-Respons Kompabilitet 

Beroende på vilken respons som söks från användaren bör stimulin 

varieras. Detta är på grund av att det finns varierande mått av kompabilitet 

mellan olika sorters stimuli och respons. Ett exempel på låg kompabilitet 

kan vara att användaren ska svara ”rött” när en grön lampa tänds. Om 

användaren istället ska lyssna efter instruktioner efter att ett specifikt ljud 

spelats upp är detta ett exempel på hög kompabilitet. På samma sätt är 

användningen av ratt ett bra exempel på hög kompabilitet, när föraren 

vrider på ratten svänger bilen då handlingen är liknande den respons som 

ges från bilen. Designförslagen bör därför ta hänsyn till detta och högsta 

möjliga kompabilitet bör eftersträvas. (Wickens, Vidulich, & Sandry-Garza, 

1984) 
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2.2 Tekniska förutsättningar för informationsstöd 

I en litteraturstudie åt det kanadensiska försvarets forskningsdepartement 

av Bos och Tack (2005) undersöktes olika alternativ av displayer för 

infanterisoldater. De kom fram till en mängd för och nackdelar hos de olika 

alternativen som delades in i två kategorier: Handhållna och 

Huvudmonterade. Nedan att presenteras de fynd som är mest relevanta 

för denna studie följt av en förklaring av vad som menas med förstärkt 

verklighet.  

2.2.1 Handhållna displayer 

Kategorin handhållna displayer inkluderar alla typer av displayer som hålls i 

handen samt fästs i armar eller i övrig utrustning. Exempel på handhållna 

displayer är klockor eller mobiltelefoner. Fördelar med dessa är att de inte 

stör synfältet när de inte används, detta medför dock nackdelen att blicken 

måste flyttas till den för att kunna ta del av dess information vilket tar 

uppmärksamhet från omgivningen. Det är också möjligt att dela 

information från en display med resten av gruppen genom att antingen 

skicka runt den eller att fler tittar på den samtidigt. Handhållna displayer 

behöver inte heller, kontraintuitivt nog, hållas i händerna utan kan som 

tidigare nämnts fästas i utrustning eller exempelvis runt handleden för att 

lämna händerna fria till andra sysslor. Eftersom informationen på displayen 

är avgränsad och skild från omvärlden innebär den också en låg kognitiv 

belastning. Det finns också en ekonomisk fördel med handhållna displayer 

då hårdvara till dessa är lättillgänglig och förhållandevis billig jämfört med 

de huvudmonterade varianterna. 

 Dock finns det även nackdelar som exempelvis att displayen kan vara i 

vägen för övrig utrustning när den inte används. Den kan också höja tiden 

för målidentifiering då användaren måste flytta fokus mellan display och 

omvärld. Dessutom ger displayer ifrån sig ljus vilket leder till att de kan 

göra användaren mer synlig genom nattkikare vid användning i mörker 

(Bos & Tack, 2005). 

2.2.2 Huvudmonterade displayer 

Vid montering av displayer på huvudet löses två problem. För det första 

kan användaren nu snabbt fördela sin uppmärksamhet mellan displayen 

och omvärlden utan att behöva flytta blicken avsevärt. För det andra är 

tanken att huvudmonterade displayer ska kräva mindre uppmärksamhet än 

handhållna då det snabbt går att växla mellan dem och omvärlden (Bos & 

Tack, 2005). 

Eftersom användaren hela tiden har displayen i periferin minskar också 

tiden för målsökning (Wickens & Yeh, 1998). Eftersom informationen på 
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displayen ligger som ett yttre lager på omgivningen behöver användaren 

inte skifta avstånd i djupseende när denne ska ta del av informationen 

vilket betyder att ögonen inte behöver arbeta lika mycket jämfört med en 

handhållen display. Huvudmonterade displayer lämnar också händerna helt 

fria åt andra uppgifter och är på grund av att de avger mycket lite ljus väl 

lämpade att använda under mörka förhållanden för att undvika upptäckt 

(Bos & Tack, 2005).  

Det finns dock även ett antal nackdelar med huvudmonterade displayer. En 

av dessa är att vid sökning efter mål tappas uppmärksamhet från hot som 

inte är utmärkta i displayen och som användaren i annat fall upptäckt. Det 

kan också uppstå vibrationer när användaren rör på sig vilket medför att 

displayen uppfattas som suddig och svår att läsa av. Vid användning under 

längre perioder kan det också uppstå så kallad ”cybersjuka”, en form av 

åksjuka som är vanlig i simulatorer (Meltzer & Moffitt, 1997). Slutligen är 

huvudmonterade displayer ofta mycket dyra då de kräver komplexa 

optiska och elektroniska komponenter (Bos & Tack, 2005). 

2.2.3  Förstärkt verklighet 

De huvudmonterade displayerna använder Augmented Reality (AR), eller 

förstärkt verklighet som det heter på svenska, vilket innebär en blandning 

mellan verkligheten och virtuell verklighet. I praktiken betyder detta att 

användaren upplever verkligheten som den är men med tillagd information 

av olika slag (Azuma, 1997). Ljud, dofter och taktil information ingår bland 

de olika former av information som kan presenteras vid förstärkt 

verklighet, men det är absolut vanligast med visuell information (Nilsson, 

2010). AR som forskningsfält har vuxit de senaste åren och nått 

allmänheten genom tv-spel och smartphones men har funnits sedan mitten 

på 60-talet (Sutherland, 1965) 

Det finns ett flertal olika metoder för att tillämpa AR, de vanligaste idag är 

via smartphones. Detta fungerar som så att telefonens kamera filmar 

omvärlden och AR-applikationen behandlar videoströmmen för att lägga 

till information som sedan åskådliggörs för användaren (Nilsson, 2010). 

2.3 Andra lösningar för informationsstöd 

Att skapa ett informationsstöd i form av en huvud- eller handmonterad 

display är ingen ny ide och har undersökts i ett flertal olika utföranden. 

2.3.1 Militära lösningar 

Tidigare har mycket av forskningen på förstärkt verklighet och andra sätt 

att visa information funnits inom flygvapnet och det är egentligen först 

inom projekt Markus som man har börjat rikta in sig på infanterisoldaterna. 
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Ett flertal lösningar har undersökts såsom ljusdioder monterade i hjälmen 

vilka med olika färger anger var soldaten bör rikta huvudet eller en display 

med en pil som anger riktning samt avstånd till målet (Andersson, 

Gustavsson, Hörberg, & Sandberg, 2009). Även andra länders bidrag till 

Future Warrior har undersökt problemet och kommit med egna lösningar. 

Ett exempel är tyska IdZ soldatsystem som använder sig av en handhållen 

display som visar en kartbild med användaren och övriga 

gruppmedlemmars position (Hörberg, 2010). Den amerikanska armén har 

även testat smartphones i fält. Dessa är tänkt att användas till att 

exempelvis identifiera om soldaten siktar på en gruppmedlem eller en 

fiende (Montalbano, 2010). 

2.3.2 Civila lösningar 

AR har inom den civila sektorn som tidigare nämnts haft störst framgång 

som ett verktyg till smartphones. Det finns applikationer där användaren 

kan få väganvisningar till närmaste tunnelbana, få information baserat på 

sin plats och vad denne riktar telefonens kamera mot med mera. Det finns 

även ett flertal spel där som använder sig av AR såsom exempelvis 

DroidShooting där spelaren skjuter virtuella fiender i sin omgivning (Droid 

Shooting, 2010). Företaget Recon Instruments lanserade nyligen ett par 

skidglasögon med en inbyggd Heads Up Display kapabel att visa exempelvis 

hastighet och position via GPS med mera (Covert, 2011). 

2.3.3 Tv- och datorspel 

Inom spelvärlden har förstärkt verklighet1 funnits länge och använts flitigt 

för att informera spelaren om dennes position, mål och annan information 

som hälsa eller ammunition. Det finns ett flertal olika varianter med bland 

annat mindre kartbilder eller kompasser. Dessa kan därför vara en bra källa 

att hämta inspiration från. Dock är det viktigt att ha i åtanke att de 

utvecklats speciellt för tvspel och anpassats för att passa premisserna i sitt 

spel, inte för användning i verkligheten.  

2.4 Interaktionsdesign 

Bra design hjälper människor åstadkomma något 

- (Goodwin, 2009) 

För att lösa ett problem måste man först förstå det. Genom att bygga sin 

design på en stadig grund av tidigare forskning och att samla in så mycket 

data man kan genom intervjuer eller liknande vet designern att den alltid 

har någonting att luta sig mot vid beslut under arbetets gång. Det 

insamlade materialet lägger grund till en persona som i samband med olika 

                                                        
1 Förstärkt virtuell verklighet kanske är en bättre term 
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scenarier ger ytterligare stöd och genererar krav på designen. Utifrån dessa 

krav skapar designern därefter ett ramverk som definierar vad den 

slutgiltiga produkten ska komma att vara eller inte vara. Ramverksdesignen 

innehåller inte några färdiga detaljer utan bara lösningar på de problem 

som personorna stött på i scenarierna och en guide för interaktionsflödet. 

Det är först i detaljdesignen som exakt hur produkten ska se ut och uppföra 

sig definieras. (Goodwin, 2009)  
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3 Metod 
För att få en inblick i de tänkta användarnas erfarenheter och behov 

utfördes en kvalitativ studie. Fokus ligger på att få en förståelse för 

problemet och skaffa data att underbygga beslut under arbetets gång 

(Goodwin, 2009). 

3.1 Urval  

Studiens urval var ett kriterieurval, vilket innebär att deltagarna valdes 

utefter vissa kriterier (Patton, 2002). Dessa innefattade att deltagarna ska 

ha erfarenhet av aktiv militärtjänst och erfarenhet av den utrustning som 

dagens svenska försvarsstyrkor använder. Urvalet lämpade sig mycket bra 

till studien då de intervjuade är en del av de tänkta användarna av den 

slutgiltiga designen. 

3.2 Datainsamling 

Först skedde en observation för att skaffa grundläggande förståelse för 

problemområdet. Därefter utfördes en pilotintervju för att förebereda 

inför de kommande intervjuerna. 

3.2.1 Observationer på Kvarn 

Studien inleddes med två dagar av observation på militärövningsområdet 

Kvarn utanför Borensberg i Östergötland. Tanken med detta var att det 

skulle ge en djupare förståelse för hur en stridande styrka inom 

försvarsmakten arbetar samt vilka svårigheter som finns.  

Jag hade under observationen rollen som fullständig observatör vilket 

innebär att jag inte deltog i den observerade miljön. På så vis påverkade jag 

inte de skeenden som pågick (Bryman, 2001).  

Under de två dagarna följdes två grupper av kadetter som utförde olika 

microscenarier där de övade på olika typer av situationer. Under 

övningarna förklarade övningsledarna gruppernas handlingar och ofta 

också varför eller vilka val de hade för observatörerna. Mellan övningarna 

fanns tid att samtala med övningsledningarna med fokus på vad som skett 

men även andra ämnen som exempelvis konflikten i Afghanistan. 

På kvällen efter varje dag skrevs intryck, iakttagelser och funderingar ned i 

ett anteckningsblock. Detta för att förenkla hågkomst vid senare tillfällen 

samt för att samla tankarna och gå igenom alla intryck ytterligare en gång 

(Emerson, Fretz, & Shaw, 1995). 

3.2.2 Pilotintervju 

Innan de egentliga intervjuerna gjordes utfördes en mindre pilotintervju. 

Detta för att säkerställa att intervjufrågorna var relevanta samt för att ge 
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försmak på vad som kunde tänkas komma fram under intervjuerna, för att 

sedan modifiera intervjumallen därefter. Det gav också en möjlighet att 

prova mina färdigheter som intervjuare (Dalen, 2007). 

3.2.3 Intervjuer 

Intervjuerna skedde på militärövningsområdet Kvarn utanför Borensberg i 

Östergötland. Informanterna som deltog har flerårig erfarenhet från det 

militära och har även varit stationerade i bland annat Kosovo och 

Afghanistan med erfarenhet av skarp strid. Intervjuerna skedde i ett rum i 

anslutning till receptionen på Kvarn och frågorna i Bilaga 1 låg som grund. 

Då intervjuerna var semistrukturerade tillkom hela tiden följdfrågor 

beroende på informanternas svar.  

Intervjuerna spelades inte in eller transkriberades då meningen med dem 

var att få fram generella problem och behov för att sedan skapa underlag 

inför designen. Eftersom jag inte ämnade analysera specifika uttalanden 

ansågs jag det tillräckligt med skrivna anteckningar (Bryman, 2001).  

3.3 Sammanställning av intervjudata 

Den insamlade datan analyserades enligt de metoder som Goodwin (2009) 

beskriver. Detta beskrivs mer detaljerat i kapitel 6 Design. 

3.4 Etiska reflektioner 

Då jag anser att arbetet med uppsatsen inte brutit mot de fyra 

grundläggande etiska kraven; Samtycke, konfidentialitet, information och 

nyttjande (Bryman, 2001), ser jag inte behovet med att föra en längre 

diskussion om etiken.  
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4 Resultat 
Här presenteras först resultaten från observationerna på Kvarn och 

därefter en sammanställning av vad som kom fram under intervjuerna som 

gjordes vid ett senare tillfälle. 

4.1 Observation 

Det största intrycket från observationerna på Kvarn var hur stressig en 

stridssituation faktiskt är. Kadetterna var dock inte ännu färdigtränade i 

strid, något som kan ha bidragit till den stressade stämningen men jag vill 

ändå tro att stressnivån kan ha sänkts under övningarna av det faktum att 

endast lös ammunition användes. Detta kan betyda att stressnivån som 

syntes skulle kunna vara motsvarande den i skarp strid.  

Ett av de största problemen som uppstod för kadetterna under övningarna 

var att hålla reda på var resten av gruppen befann sig. Vid mer än ett 

tillfälle gick två skyttar på var sida ett hus vilket i kombination med den 

höga stressnivån gjorde att de öppnade eld mot den rörelse de uppfattade 

när de rundade husets hörn på andra sidan. Eldgivning mot varandra är 

något som enligt övningsledarna helt enkelt inte får hända men som de 

attribuerade till ovana vid stridssituation. 

När det kom till den tekniska utrustningen användes endast karta och 

kompass till navigation av kadetterna men några av instruktörerna som 

deltog som motståndare under övningen hade personlig extrautrustning 

som de använde. Denna bestod i en handledsmonterad Garmin Foretrex 

med kartpunkter inlagda som waypoints för att förenkla navigation. 

Displayen visade avstånd och riktning till de markerade kartpunkterna. 

Detta var något soldaten använt som stöd under sin tid i Afghanistan och 

värderade högt som stöd. 

4.2 Intervjuer 

Gällande den nuvarande navigationen har soldaterna tillgång till GPS men 

väljer att använda papperskarta. Detta på grund av att de är från början 

tränade att använda karta och kompass vid navigation, precis som 

kadetterna övade under observationen, samt att de inte hyser full tillit till 

en elektronisk karta. Skulle elektroniken strula kan det ta långt tid innan 

gruppen hittar sin position på kartan och för att undvika sådana situationer 

använder de helt enkelt kartan från början och GPS endast som stöd. 

Dessutom tycker de att det är enklare att ta emot nya rutter via radio om 

de använder kartan istället för att mata in nya koordinater i en GPS. En 

intervjuad menar att GPS skulle vara mer användbart om ledningen hade 

möjlighet att markera rutter och mål direkt in i gruppens GPS via trådlös 
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anslutning och på så sätt bespara soldaterna arbetet att lägga in dessa 

manuellt.  

Skulle soldaterna möta motstånd under navigation är den inte längre 

prioriterad utan fokus ligger istället på att söka skydd och ge moteld. 

Navigationen är helt enkelt inte viktigt längre och tas upp först när hotet är 

nedkämpat eller på annat vis neutraliserat.  Vid eldstrid i dagens konflikter 

är slagfältet sällan tvådimensionellt och hot kan komma från högt uppe i 

hus eller från botten av en flodbädd. Detta leder till att det krävs en hög 

nivå av vaksamhet vid framryckning i sådan terräng vilket i sin tur medför 

höga stressnivåer. Den höga nivån av stress medför en rad komplikationer, 

en av de intervjuade nämnde exempelvis hur svår utrustning med mindre 

knappar är att hantera då den höga stressen försämrar finmotoriken.  

En grupp består av många individer som ofta måste fatta egna beslut 

gällande positionering för skydd eller eldgivning. Det är gruppchefen som 

avgör vilka positioner övriga gruppmedlemmar ska ta och beordrar dem 

därefter verbalt. Detta kan leda till att den enskilde soldaten inte alltid är 

medveten om var dennes kollegor befinner sig vilket i sin tur i värsta fall 

kan leda till vådabeskjutning. För att motverka detta skulle någon form av 

indikation av kollegornas position kunna hjälpa avsevärt. Ett annat problem 

är när det kan finnas andra plutoner inom samma område vilket försvårar 

ytterligare. Om gruppen begär indirekt eldgivning från exempelvis artilleri 

eller flygunderstöd krävs att gruppchefen har varje enskild soldats position, 

finns det minsta möjlighet att en gruppmedlem befinner sig inom 

målområdet kan nämligen inte indirekt eldgivning riskeras. Därför vore det 

önskvärt med någon form av stöd för gruppchefen där denne kan 

uppmärksammas på övriga gruppmedlemmars position. Detta skulle även 

hjälpa vid utplacering och förhindra att de olika individernas beslut leder 

till att någon hamnar i en annan gruppmedlems eldlinje.  

Angående målangivelse uppgav de intervjuade att de oftast använde sig av 

referenspunkter i terrängen i närheten av det de försökte peka ut som 

exempelvis hus eller stenar. I samband med detta använde de andra 

metoder som klockmetoden eller ”fingrar” för att ge ytterligare stöd vid 

sökandet.  

De intervjuade anser att om ytterligare stöd ska utvecklas bör mycket fokus 

ligga på att integrera dessa med den nuvarande utrustningen, exempelvis 

kände alla intervjuade att de sladdar som redan fanns till radio och dylikt 

redan störde avsevärt. Ett citat från en av de intervjuade lyder: ”Teknik ska 

till hjälp, inte ett hinder! ”.  Ytterligare kablage skulle därför vara mycket 

irriterande för soldaterna. Dessutom var det av deras uppfattning att 
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mycket av de nya stöden tog för givet att de exempelvis alltid hade hjälm 

på sig och anpassade således utrustningen efter detta vilket då skulle leder 

till att utrustningen inte kan användas utan hjälm.  

Under intervjuerna gavs ett flertal alternativ på vad de intervjuade tyckte 

var bra lösningar för olika sorters hjälpmedel, bland annat skulle de gärna 

se en vapenmonterad display som kan fällas in och ut vid behov. Ett annat 

förslag var att koppla en infraröd laser till vapnets sikte för att möjliggöra 

utpekning av mål eller hot, något som för övrigt redan är i utveckling. Flera 

nämnde att de haft bra erfarenheter av Garmin Foretrex som stöd vid 

navigation men att de fortfarande vill använda karta och kompass som 

huvudsakliga hjälpmedel. En av de intervjuade talade om en iPhone-

applikation som hade möjligheten att identifiera andra användare av 

samma applikation och på så vis utgjorde en grundläggande funktion för 

att förhindra vådabeskjutning.  

Några av de intervjuade hade nyligen deltagit i ett test av en 

huvudmonterad display men tyckte inte att tekniken hade fungerat särskilt 

bra. De hade upplevt det som problematiskt att se vad som visades på 

skärmen samt kände att de tappade fokus på omgivningen när de skulle 

läsa av informationen. En av dem beskrev hur han tyckte att han blev 

tillräckligt störd av att använda radion och att detta skulle få honom att 

helt tappa kontakten med omvärlden. 

Något som alla intervjuade var helt överens om var att alla hjälpmedel som 

utvecklas bör vara så enkla och tåliga som möjligt. En av de intervjuade 

utryckte det som att utrustningen måste vara enkel nog att kunna 

användas i bäckmörker med en hand.    
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5 Design 
Utifrån resultaten från observationerna och intervjuerna samt efter 

brainstorming utformades en kravlista över vad som är viktigast att ta 

hänsyns till. Istället för att skapa stöd till designen i form av personor och 

scenarier designade jag med grund i kravlistan. Då arbetets syfte är att 

skapa designförlag med generella lösningar på informationsstöd, inte en 

detaljdesign ansågs inte det stöd personor och scenarier ger väga upp den 

arbetsinsats skapandet av dessa kräver.  

5.1 Kravlista 

Nedan följer kravlistan med de olika kraven listade utan inbördes ordning.  

Tabell 1 - Kravlista 

Databehov Funktionella 

behov 

Kvaliteter Begränsningar 

Användarens 

position 

Ändra ljusstyrka Lätt att läsa av i 

både mörker och 

ljus 

Inte i vägen 

Kompassriktning Markera hot eller 

mål 

Går att fästa vid 

övrig utrustning 

eller armar 

Så lite knappar 

som möjligt 

Gruppmedlemmars 

position 

Markera ut 

eldgränser 

Lättanvänd Lättanvänd 

Kartbild  Robust Bör gå att använda 

med endast en 

hand 

Hot  Så låg kognitiv 

belastning som 

möjligt 

 

Mål    

Eldgränser    

Höjdskillnader    

 

Utifrån dessa krav skapades därefter designförlag. Dessa förutsätter att 

varje soldat utrustats med en personlig GPS som kan ange dess position för 

övriga gruppmedlemmar samt att soldaten har möjlighet att markera mål 

eller hot med hjälp av avståndsmätare i vapnets sikte. De tre 

designförslagen skapade för att visa på generella idéer utan att ta fasta på 

specifika detaljer, därför är exempelvis färger eller placering av diverse 

knappar helt godtyckliga. 
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5.2 Förslag 1 

Mitt första förslag går under kategorin handhållen display och är delvis 

inspirerad av Garmin Foretrex, en handledsburen GPS som användes av 

några av de observerade soldaterna. Displayen är tänkt att kunna fästas på 

handleden eller monteras på vapnet. Den ska ge en överblick av den 

närmaste terrängen samt visa övriga gruppmedlemmars position och 

eventuella markerade hot eller mål för att bidra till en ökad 

situationsmedvetenhet. Displayen ska vara liten nog att den inte hindrar 

rörelser eller är i vägen på annat sätt samtidigt som den bör vara stor nog 

att visa en kartbild med lämplig upplösning. Det är inte nödvändigt att alla i 

en grupp utrustas med displayen utan den är i största del tänkt som ett 

stöd för gruppchef samt andra i gruppen med ledande positioner, även om 

resterande gruppmedlemmar säkerligen skulle kunna dra nytta av den. Det 

bör också finnas möjlighet att markera mål, hot eller eldgränser på 

displayen genom att integrera infraröd avståndsmätare i vapnet. På så vis 

kan en enskild gruppmedlem sikta på ett eventuellt hot och markera det 

för visning i displayen.    

I figur 1 nedan anger siffrorna vilken medlem som symbolen representerar. 

Att detta nu sker i siffror är inget att ta fasta vid då man lika gärna kan ha 

bokstäver eller en kombination såsom D2 för att visa gruppmedlem delta 2. 

 

Figur 1 – Kartbild med gruppmedlemmar, hot och kompass 
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Figur 1 föreställer en satellitbild tagen från Google Maps (2011) med en 

kompass där den röda linjen indikerar nordlig riktning. De gröna 

symbolerna representerar övriga gruppmedlemmar och den blå 

användaren. Det gulmarkerade området representerar ett hot, markerat av 

en gruppmedlem. Färgerna är endast godtyckligt valda och eftersom detta 

endast är en ramverksdesign har inte mycket fokus lagts på dessa. Det är 

tänkbart att i en mer utvecklad design införa fler artefakter på skärmen så 

som exempelvis eldgränser eller gradangivelser på kompassen.  

 

Figur 2 – Handledsfäst variant. 

Figur 2 utgör en skiss på hur den handledsmonterade displayen kan komma 

att se ut. Den är utrustad med ett minimalt antal knappar för navigation av 

menyer. Det är även möjligt att lägga till ett knapphjul för att snabbt kunna 

justera displayens ljusstyrka vid exempelvis användning nattetid, något 

som också skulle kunna ske automatiskt med hjälp av en ljussensor.  

En annan möjlighet är som tidigare nämnts att montera displayen på sidan 

av vapnet för att sedan fälla in och ut den vid behov. Detta kan vara ett 

passande alternativ till att fästa displayen vid handleden då den är i 

huvudsak tänkt att användas vid strid. Även om den inte kan användas 

samtidigt som användaren tittar genom siktet behöver denne inte vrida på 

huvudet för att blicka på skärmen när vapnet hålls i eldposition. Detta bör 

förslagsvis integreras så att soldaten blickar i skärmen innan denne ger eld 
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eller tar en ny position, på så vis får denne en uppdaterad bild av 

situationen och blir snabbt medveten om eventuella förändringar som 

skett och skulle kunna påverka beslut. 

Fördelar med designförslaget är att den översikten över terrängen och 

gruppmedlemmars positioner gör att gruppchefen får stöd i beslut gällande 

utplacering av gruppmedlemmarna, eldgränser eller inkallning av indirekt 

eld. Displayen har inga sladdar och går enkelt att flytta eller visa för andra 

gruppmedlemmar och lämnar bägge händerna fria. Vid ändring av 

inställningar som exempelvis ljusstyrka krävs bara en hand och knapparna 

är stora nog att detta även går att göra med handskar. Något som kom upp 

under intervjuerna var svårigheten att utföra finmotoriska rörelser och 

hantera exempelvis mindre knappar under stress, ett problem knapparnas 

storlek och position borde minimera. Det är även möjligt att enkelt täcka 

över displayen för att minimera risken att bli upptäckt på grund av dess ljus 

eller eventuella ljusreflexer. Då den har kompass och en mindre karta är 

den också användbar som stöd vid navigation. Jämfört med en 

huvudmonterad display är den också relativt billig och enkel att montera 

Nackdelar som finns är att displayen måste avge ljus för att synas vilket 

leder till att den kan utgöra en risk för upptäckt. Den kräver också att 

användaren tittar ned på den för att ta del av informationen vilket leder till 

att uppmärksamheten lämnar omgivningen. Dessutom behöver 

användaren hålla informationen om vem som befinner sig var i 

arbetsminnet, dock medför displayen en lättnad här då det tidigare inte 

fanns något stöd till detta. Ytterligare svårigheter ligger i att visa 

höjdskillnader, det skulle vara möjligt att istället för en satellitbild visa 

karbilder med höjdkurvor och dylikt vilket kan vara att föredra. En möjlig 

lösning för att visa höjdskillnad är att symboler som representerar 

exempelvis gruppmedlemmar på skärmen skulle kunna visa en gradvis 

förändring i ljusstyrka hos symbolens färg där mörka delar av skalan 

betyder att gruppmedlemmen befinner sig under användaren höjdledes 

medan de ljusa innebär att den är ovanför. Detta vore önskvärt då 

intervjudeltagarna påpekat att eldstrid sällan är tvådimensionell utan 

kräver uppsikt även på höjden. En sådan skillnad bör dock göras mycket 

tydlig för att undvika förvirring, det är viktigt att användaren kan skilja på 

olika höjder ögonblickligen för att undvika att displayen stjäl 

uppmärksamhet från omgivningen. 
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5.3 Förslag 2 

Det andra förslaget ligger under kategorin huvudmonterad display och är 

tänkt att integreras med användarnas ballistiska glasögon. Den är tänkt att 

visa samma bild som förslag 1, figur 1, för användaren i nedre hörnet av 

synfältet. 

 

 

Figur 3- Ballistiska glasögon, bild hämtad från Peltor (Peltor) 

Genom att fästa en micro-lcd vid de ballistiska glasögonens skalmar som i 

figur 4 kan en bild visas för användaren. Att displayen hela tiden är synlig 

innebär att söktiden vid målinvisning minskar och eftersom den är 

huvudmonterad är händerna fria.  

 

Figur 4 - Glasögon med monterad microlcd (Bos & Tack, 2005) 

Några av de intervjuade hade tidigare fått prova på en huvudmonterad 

display och var ganska skeptiska till funktionen hos en sådan. Detta kom av 
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den dåliga passform och svårigheten att läsa av displayen hos prototypen 

de testat. Det är därför viktigt att mycket vikt läggs på ergonomin vid 

utveckling av en prototyp så att detta inte förstör displayens funktion. En 

av de största svårigheterna, och den testade prototypens brist var att själva 

displayen vägde över vilket gjorde att glasögonen blev skevt balanserade 

och lätt gled av användaren. En möjlig lösning till detta vore att fästa 

displayen vid glasögonen på ett annat sätt eller att använda sig av någon 

form av motvikt. 

Eftersom den projicerade bilden aldrig är längre än en ögonrörelse och 

dessutom hela tiden syns i periferin är det möjligt att påkalla användarens 

uppmärksamhet genom att exempelvis blinka i en lämplig färg för att visa 

att ett mål eller hot har lagts till av en annan användare av systemet. En 

sådan blinkning har hög stimuli-respons kompabilitet, då det är ett visuellt 

stimuli som kräver visuell uppmärksamhet. 

Designen lider av samma problem som de flesta huvudmonterade 

displayer, nämligen att den kräver att en sladd dras från displayen. En 

möjlig lösning på detta problem skulle kunna vara att dataanslutningen 

sker trådlöst via bluetooth eller wi-fi i ett så kallat personal area 

network(PAN). Denna lösning föder dock egna problem i form av att 

displayen då kräver mycket små batterier med hög kapacitet för att inte bli 

alldeles för stor och klumpig för ändamålet. I slutändan handlar frågan om 

att göra en avvägning gällande dessa faktorer i ergonomin och helt enkelt 

välja vilket problem användaren lider minst av.  

Denna display är också tänkt att vara passiv, den ska alltså inte kräva input 

från användaren utan hela tiden visa kartbilden med de olika positionerna 

markerade. På så vis är den enkel att använda och soldaten behöver inte 

hantera knappar eller dylikt, vilket som tidigare nämnts kan vara 

problematiskt vid hög stress. 

En nackdel med detta förslag kan vara att den visade karbilden måste vara 

tillräckligt stor att enkelt kunna läsas av samtidigt som den inte får vara så 

stor att den stör användarens synfält. Displayen kan också vara relativt 

ömtålig och kan lätt stötas ur position vilket kan leda till att användaren 

inte längre ser den. Detta skulle kunna lösas genom att integrera displayen 

i glasögonen på ett sådant vis att så länge glasögonen sitter är kan 

användaren se den. 
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5.4 Förslag 3 

Det tredje förslaget är precis som det andra en huvudmonterad display 

integrerad i de ballistiska glasögonen. Men till skillnad från det tidigare 

förslaget är dessa tänkt att vara monterade på så vis att det ger 

användaren en kompass i överkant av synfältet som visar vad som finns i 

180 grader framför användaren. Genom att placera en transparent vikbar 

display precis under bågarna skulle man kunna ge användaren information 

via förstärkt verklighet utan att störa synfältet avsevärt, displayen skulle 

ständigt synas i periferin och med lite övning skulle det kunna bli en 

automatisk process att läsa av den. Denna typ av display skulle ta mycket 

lite plats, något som skulle uppskattas enligt de intervjuade, men skulle 

fortfarande kräva kablage eller trådlös anslutning på samma sätt som 

nämnts i föregående designförslag.  

 

Figur 5 - En skiss av kompassen i förslag 3 

En viktig fördel hos förslaget är den låga kognitiva belastning den utgör. 

Genom att införa symboler som representerar mål, hot eller övriga 

gruppmedlemmar kan användaren på ett enkelt sätt få reda på var dessa 

befinner sig i förhållande till sig själv. 

 Om användaren kan automatisera processen att använda displayen kräver 

den också mycket lite av användarens arbetsminne. Beroende på 

användarens prioriteringar behöver denne då endast komma ihåg 

relevanta objekt som befinner sig utanför de 180 graderna som visas. Det 

kan dock vara problematiskt att representera avstånd och höjdskillnader på 

detta vis. En lösning till detta vore att låta symbolerna variera i storlek för 

att visa om objektet är nära eller långt borta från användaren. Ett förslag 

på en sådan lösning ges i figur 6 nedan.  
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Figur 6 – Kompassen med markörer för fiender och övriga gruppmedlemmar. 

De gröna fälten i figur 6 representerar gruppmedlemmar och de röda hot. I 

den hypotetiska situationen har användaren tre gruppmedlemmar framför 

sig och fyra hot snett fram till höger en längre bit bort.  

Tekniken för en sådan display som designen kräver är dock mycket 

avancerad och dyr jämfört med de föregående designförslagen. En fördel 

är dock att den enklare kan byggas in i de befintliga ballistiska glasögonen 

och därmed inte ta mycket mer plats än de tidigare nämnda kablarna 

utgör.  

 Precis som designförslag 2 är denna display tänkt att vara passiv och inte 

kräva input från användaren. Då användningsmiljön kan skifta kraftigt och 

då också ljusnivåerna bör displayen automatisk ställa in sin ljusstyrka för 

att fungera optimalt i alla situationer, eventuellt skulle dock en knapp för 

detta kunna placeras på glasögonens skalm för att låta användaren ha full 

kontroll över ljusstyrkan. På grund av displayens position och utformning 

avges minimalt med ljus utåt vilket gör att användning av displayen inte 

röjer soldatens position. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta avslutande kapitel hålls först en diskussion kring arbetsmetoden, 

följt av reflektioner kring själva designförslagen. Därefter ges förslag på 

vidare forskning och till sist några avslutande tankar om arbetet. 

6.1 Metod 

Under arbetets gång användes inte en specifik vetenskaplig metod, detta 

då jag känner att designarbete inte alltid lämpar sig till detta. Istället 

hämtades delar ur olika metoder för intervjuer och analys. Design är trots 

allt en något udda disciplin som inte alltid är helt vetenskaplig. Även om 

det hela tiden är viktigt att koppla sina beslut till och grunda dem i de data 

som samlats in är det fortfarande en kreativ process där det är individens 

intryck och föreställningar som formar slutresultatet.  

I arbetets inledande fas utfördes som tidigare nämnts observationer för att 

skapa grundläggande förståelse för problemområdet och identifiera de 

svårigheter som finns. Att de som observerades var kadetter och således 

inte fullt utbildade inom stridsteknik kan ha lett till en något skev bild av 

verkligheten. Detta vägdes dock upp av att övningsledarna under tiden 

förklarade vad de gjorde rätt och fel samt varför de tog olika beslut. Många 

av de felaktiga besluten och handlingarna kom av den höga stressnivån 

något som ledarna menade skulle minska med övning. Man kan emellertid 

spekulera i att stressnivån ändå borde spegla verkligheten på ett adekvat 

sätt då övningarna skedde med blanka skott på ett för deltagarna 

välbekant område, det var alltså inte eldstrid med skarp ammunition i ett 

främmande land. 

Intervjuerna spelades inte in och transkriberades eftersom fokus inte låg på 

att analysera ordagrant utan snarare få en bild av informanternas 

tillvägagångssätt i sitt arbete och de svårigheter som finns däri. Jag tyckte 

det därför tillräckligt att föra anteckningar under intervjuerna, något som i 

min mening fungerade väl. En fördel med denna metod som upptäcktes 

under arbetets gång var att skrivandet gav extra tid att fundera på lämpliga 

följdfrågor, dessutom hann ofta de intervjuerna komma på ytterligare att 

säga under tiden jag skrev. Det är dock möjligt att mindre nyanser missades 

och anteckningarna gav inte den exakta återgivningen en inspelning hade 

gett vid senare analys av materialet, men efter som fokus låg där det låg 

var detta en försumbar förlust.  

Personor och scenarier kan utgöra ett ypperligt stöd för designern genom 

hela processen. I detta fall ansåg jag emellertid att det inte var tidseffektivt 

då jag avgränsat mig till att skapa förslag på ramverksdesign. Att istället 

jobba utefter kravlistan i kombination med resultaten från 
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datainsamlingen, ett arbetssätt som jag har erfarenhet av från tidigare 

kurser, fanns därmed tillräckligt för ändamålet. Med en längre tidsram och 

med mål att skapa en färdig detaljdesign skulle visserligen fördelarna med 

att skapa tidigare nämnda verktyg vägt ännu lite tyngre vilket gjort dem 

näst intill oumbärliga. Det går dock att argumentera för att designat åt en 

outtalad persona, nämligen Markus, framtidens soldat.   

Ett alternativ till mitt arbetssätt vore att använda deltagandedesign och 

låta datainsamlingen ske genom fokusgrupper. Med informanter med 

erfarenhet från det militära och stridsituationer som tillsammans med 

designern diskuterar de problem som finns och eventuella lösningar till 

dessa skulle designarbetet utformas än mer efter användarnas önskemål. 

Detta vore visserligen inte bara av godo då önskemål inte alltid är lika med 

behov.  

Min tolkning av vad användarna behöver är också just det, en tolkning 

gjord av en enskild person. Som tidigare nämnts är designarbete till stor del 

en kreativ process och när den är utförd av en enskild individ som i detta 

fall kan jag mycket väl ha fastnat vid vissa idéer tidigt i processen och sedan 

undermedvetet sökt stöd för dessa under resten av arbetet. Detta hade 

kunnat motverkas genom att ha en kollega att diskutera med och som kan 

komma med andra infallsvinklar eller förslag på lösningar. Att arbeta i 

grupp är förvisso ingen garanti för att undvika att fastna i vissa spår då man 

lika gärna kan påverka varandra som att bli påverkad av en bok. 

6.2 Designförslagen  

Då mina två första designförlag visar övriga gruppmedlemmar på en 

kartbild skulle radion kunna integreras i systemet och visa vilken 

gruppmedlem som talar för att ge användaren kontextuell information om 

vad som sägs och på så vis bidra till situationsmedvetenheten. För att 

bidraga till denna ytterligare skulle det vara möjligt att representera vilket 

håll gruppmedlemmarna är orienterade. Detta skulle ge upphov till 

exempelvis pekanden: ”100 meter rakt framför mig i riktningen jag siktar”, 

istället för att alltid markera objekt på kartan eller söka referenspunkter i 

terrängen.  Detta kan förutom att användas till att markera objekt i 

terrängen exempelvis utnyttjas av gruppchefen för att dela ut eldgränser 

eller placera ut gruppmedlemmar. Att introducera ytterligare objekt på 

skärmen kan dock ha en negativ inverkan på displayens användbarhet då 

den kognitiva belastningen ökar. Dels blir det mer information att sålla 

bland och dels tillförs ytterligare ett objekt in i arbetsminnet. 

För att få full nytta av mina designförslag bör de bli en del av en automatisk 

process hos användaren. På samma vis som en van bilförare utan att tänka 
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på det regelbundet tittar i backspegeln och hela tiden vet om denne har en 

bil bakom sig eller ej, bör användarna av de föreslagna displayerna 

använda dem till att skapa en större situationsmedvetenhet. Detta är 

enklare med förslag två och tre då de är huvudmonterade och därmed hela 

tiden tillgängliga. Även om det i början mycket väl skulle kunna ta 

uppmärksamhet från andra viktiga delar av miljön att blicka på displayen så 

borde träning kunna likställa användandet med hur den ovan nämnde 

bilföraren använder backspeglar och därmed bidra till soldatens 

situationsmedvetenhet. Det första förslaget är mer ämnat att användas vid 

behov, för att snabbt skapa sig en bild av situationen eller planera sitt nästa 

drag. 

De två senare förslagen är båda huvudmonterade och egentligen mycket 

lika varandra. Den viktiga skillnaden ligger i vad som presenteras, nämligen 

att det tredje förslaget inte visar en kartbild utan endast en kompass med 

diverse artefakter. Detta kan leda till en minskning av 

situationsmedvetenheten, men minskar också den kognitiva belastningen. 

Även om användaren förlorar den snabba överblicken av terrängen slipper 

den i gengäld utföra den mentala rotation och övriga kognitiva processer 

som trots allt krävs för att orientera sig själv och vad som ses mot 

kartbilden som visas. Att istället veta riktning och avstånd till övriga 

gruppmedlemmar och eventuella hot borde ge tillräcklig 

situationsmedvetenhet med minimal kognitiv belastning för användaren. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Ett spännande alternativ vore att integrera en skärm i siktet som visade en 

kompass på liknande sätt som designförlag 3. Detta skulle kunna hjälpa vid 

stridssituationer och ge användaren information om var övriga 

gruppmedlemmar befinner sig vid eldgivning.  

I framtiden skulle jag gärna se en vidareutveckling av det här arbetet där en 

eller två av designförslagen mynnar ut i prototyper som sedan testas för att 

avgöra deras användbarhet. För tillfället sker en studie som undersöker en 

liknande prototyp med en huvudmonterad display som visar en pil och ett 

avstånd till målet, det vore därför mycket intressant att jämföra hur mina 

designförslag kan mäta sig mot denna.  

Det skulle också vara intressant att undersöka om mina avvägningar 

gällande vilken information som är viktigt är korrekta. En studie där detta 

samt hur många objekts som kan visas utan att förlora displayens 

effektivitet undersöks skulle i min mening säkerligen kunna ge användbara 

resultat inför framtida utveckling av liknande visuella informationsstöd. 
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6.4 Slutsats 

Tanken med min uppsats var att skapa designförslag på informationsstöd 

för soldater. Dessa förslag skulle inte kräva fantasiteknik eller magi för att 

kunna användas men behövde inte heller ta speciell hänsyn till ekonomiska 

förhållanden. Detta gjorde att jag skapade två förslag som i princip är 

möjliga att implementera i morgon och ett tredje något mer tekniskt 

krävande förslag. Det tredje förslaget innefattar en transparent böjbar 

display, en teknik som fortfarande ligger i sin linda, även om den inte är 

helt långt borta. 

Av de tre designförslagen är det tredje som ovan nämnt det mest tekniskt 

krävande samtidigt som det är minst kognitivt krävande. I min åsikt är 

detta det mest lovande förslaget då det i sin enkelhet har möjlighet att ge 

ett kraftfullt stöd åt soldater för att skapa den mycket viktiga 

situationsmedvetenheten. Att få snabbt kunna få information om vad som 

finns runt nästa hörn eller om exakt var man har sina kollegor borde kunna 

lätta något på den höga stress som ansätter våra trupper utomlands. Deras 

arbete är stressigt som det är och de behöver verkligen allt stöd de kan få.  
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Bilaga 1  

Intervjumall 

 Berätta lite om dina erfarenheter, vart du har varit osv. 

 Följdfråga: Kan du beskriva en typisk situation där du: navigerat, 

stridit. 

 Vilken typ av information behöver/har du, gruppen, ledningen? 

 Hur förmedlas den informationen? 

 Varför är de olika sakerna viktiga och på vilket sätt? (idiotfråga men 

viktig!) 

 Vilka problem finns? I brist på information osv. 

 Vilken utrustning använder ni och hur? 

 Vilka problem finns med utrustningen? Knappar sladdar osv. 

 Används utrustningen på samma sätt i alla situationer? 

 

 


