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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete har utförts av Martin Westerlund och Martin Karlsson, studenter vid 
Innovations och designingenjörsprogrammet vid fakulteten för teknik och naturvetenskap på 
Karlstads Universitet våren 2007. Examensarbetet omfattar 15 poäng per student, dessutom 
har Martin Westerlund genomfört en fördjupning om 5 poäng inom området förarergonomi 
runt handbromsen, totalt 20 poäng. Uppdragsgivare var Volvo Car Corporation vid Torslanda 
i Göteborg, avdelningen design och produktutveckling, PVC. Uppdragsgivare var Bernt 
Lahneljung, Senior Studio Engineer, handledare på Karlstads universitet var Lennart Wihk.  
 
Volvo Car Corporation är en personbilstillverkare i den oerhört konkurrentutsatta 
personbilsindustrin. På design och produktutvecklingsavdelningen bestäms både exteriör som 
interiör form och man drivs av företagets vision är att bli världens mest eftertraktade och 
framgångsrika premiumbilmärke, med missionen om att skapa den säkraste och mest 
spännande bilupplevelsen för moderna familjer. 
 
Utifrån detta fick studenterna uppdraget att utveckla en tunnelkonsol med nytänk som ledord. 
Tunnelkonsolen är den del av interiören som återfinns mellan framstolarna och som vanligen 
innehåller handbromsen, växelspaken, armstöd och förvaringsfack hos de flesta bilar. 
Uppdragsgivaren vittnade om stagnation i nytänkandet i just denna del av bilen och önskade 
nya fräscha idéer.  
 
Målet var att ta fram en färdig tunnelkonsol baserad på basen av en kommande given 
bilmodell (sekretess). En prototyp skulle byggas i fullskala och 3D-renderingar och 
animationer skulle presentera resultatet. Resultatet presenteras på en utställning under två 
dagar på Karlstads universitet, samt för uppdragsgivaren.  
 
Genom en omfattande research av marknaden, bl.a. genom en resa ner till Genève för att 
besöka bilsalongen, följt av en kreativ idégenereringsfas och slutligen ett omfattande arbete 
för att knyta ihop arbetet till en färdig, presenterbar produkt har projektarbetet resulterat i en 
komplett tunnelkonsol, full av innovativa lösningar.  
 
Resultatet blev en fullskalig prototyp, 3D-animationer, en utställningsmonter, en presentation 
i Flash™ samt denna akademiska rapport. Resultatet blev ej sekretessbelagt, men skulle 
användas som en bas och inspirationskälla för ett framtida projekt inom Volvo personvagnar 
för utveckling på den givna bilmodellen. 



Abstract 
 
This degree project has been carried out by Martin Westerlund and Martin Karlsson, students 
at the Innovation and Design Engineer programme at the Faculty of Technology and Science 
at Karlstad University during spring 2007. The degree project extend over 15 weeks of full 
time studies, in addition Martin Westerlund carried out an in depth study in the area of drivers 
ergonomics concerning the handle brake, giving a total of 20 weeks of full time studies. 
Assigner for the project was Volvo Car Corporation at Torslanda in Gothenburg, department 
for design and product development PVC. Orderer was Bernt Lahneljung, Senior Studio 
Engineer; supervisor at Karlstads Universitet was Lennart Wihk.  
 
Volvo Car Corporation is a car manufacturer in the incredibly competitive car industry. At the 
department for design and product development the cars interior as well as exterior design is 
established, driven along by the company’s vision to be the worlds most sought after premium 
car brand, with a mission to create the safest and most exiting car experience for modern 
families.  
 
From this, the students were given the assignment to develop a tunnel console with fresh 
thinking as a parole word. The tunnel console is the part of the interior that sits between both 
front seats, most commonly including handle brake, gear shifter, arm rest and storage 
compartments at most cars. The assigner witnessed of stagnation in the innovative thinking at 
this part of the car and longed for new ideas.  
 
The goal was to develop a complete tunnel console based on a given, soon to come into the 
market car (classified). A prototype was to be build in full scale and 3D-generated images and 
animations would present the result. The result was to be presented at an exhibit during two 
days at Karlstads University, as well as to the assigner.  
 
Through a extensive research of the current market, including a trip down to Geneva for a 
visit at the Auto Saloon, followed by a creative faze of generating ides and finally an 
extensive work to tie the whole project together to one presentable product, the degree project 
has resulted in a complete tunnel console, full of innovative solutions.  
 
The degree project resulted in a full scale prototype, 3D-generated animations, an exhibit 
display, a presentation made in Flash™ as well as this academic report. The end result was 
not classified, but were to be used within Volvo CC as a source of inspiration for a future 
project in the given care model.  
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1. Inledning 
 
Examensarbetet på 15p har utförts av Martin Westerlund och Martin Karlsson som en sista 
del i Innovations- och designingenjörsprogrammet vid fakulteten för teknik och 
naturvetenskap vid Karlstads universitet under vårterminen 2007.  
 
Martin Westerlund har gjort en kompletterande 5p fördjupningsuppgift om ergonomi som 
redovisas i bilaga 9. 
 
Projektarbetets uppdragsgivare var Volvo Car Corporation, Göteborg, närmare bestämt design 
och produktutvecklingsavdelningen Volvo PVC. Handledare och kontaktperson på Volvo CC 
var Bernt Lahneljung, Senior Studio Engineer. 
 
Handledare vid Karlstads universitet var Lennart Wihk. 
 

1.2 Företaget Volvo Car Corporation 
 
Volvo Car Corporation är en biltillverkare stationerad med huvudkontor, 
utvecklingsavdelning och tillverkning i Torslanda strax utanför Göteborg. Företagets vision är 
att bli världens mest eftertraktade och framgångsrika premiumbilmärke, med missionen om 
att skapa den säkraste och mest spännande bilupplevelsen för moderna familjer. Volvo 
tillverkar idag ca 450 000 bilar årligen vilket medför att företaget är ett av de mindre i världen 
med en marknadsandel motsvarande ca 1-2 % på huvudmarknaden. Sverige är däremot ett 
undantag där cirka var femte bil som säljs idag är en Volvo. Volvobilar säljs i drygt 100 
länder och företaget har som långsiktigt mål att sälja 600 000 bilar årligen vilket kommer att 
kräva många nya modeller och mycket nytänkande för att locka nya kunder till märket.  
 
Vårt examensarbete har utförts på Volvo PVC där formgivning och utveckling av nya bilar 
äger rum, såväl exteriör som interiör. Vår handledare Bernt Lahneljung arbetar som 
studioingenjör vilket innebär att han arbetar mittemellan bildesignern och konstruktören. 
Genom ett tätt arbete mellan design- och konstruktionsavdelningen med studioingenjören som 
länk utvecklas nya bilar. Volvo Personvagnars designavdelning sysselsätter ca 200 personer i 
tre olika designcenter. Ett är beläget i Torslanda, Göteborg där designchefen Steve Mattin 
arbetar, de andra två centrerna är belägna i Barcelona respektive Camarillo, utanför Los 
Angeles.  
 

1.3 Uppdrag 
 
Utveckla en tunnelkonsol som tar hänsyn till det som en tunnelkonsol förväntas innehålla; 
växelspak, handbroms, förvaringsfack, mugghållare, armstöd osv. Att genom nytänkande 
skapa ett nytt koncept med fokusering på formgivning och användarvänlighet.  
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1.4 Syfte 
 
Att i praktik använda de förärvda kunskaper studenterna samlat på sig efter 2½ års studier i ett 
projektarbete de själva driver enligt designprocessen på uppdrag av en verklig 
uppdragsgivare. Syftet var även att tillgodose uppdragsgivarens önskemål om nytänkande och 
idérikedom. 
 

1.5 Mål 
 
Utveckla ett koncept av en tunnelkonsol som ger nya idéer till designavdelningen på Volvo 
Personvagnar för eventuell användning i framtida projekt. Sammanfatta projektarbetet i en 
projektrapport och vid projektets slut redovisa arbetet genom presentationer och utställning. 
 

1.6 Avgränsningar 
 
Inga direkta krav föreligger på att konceptet skall vara produktionsbar då studenterna ej 
arbetar mot en färdig bilmodell. Dock ska konceptet vara avvägt så att en eventuell framtida 
produktion ej är omöjlig. Studenterna har arbetat utifrån mått på tunnelkonsolen från en 
kommande bilmodell, vilken är sekretessbelagt.   
 

1.7 Rapportens struktur 
 
Projektet på 15p har drivits över hela vårterminen 2007 parallellt med fördjupningsuppgiften 
om 5p. Fördjupningsuppgiften går in på ergonomin runt handbromsens utformning och ligger 
som bilaga 9 i slutet av rapporten. Resultatet av fördjupningen ligger till grund för 
utformningen av handbromsen i det slutliga konceptet. 
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2. Metod 
 
Examensarbetet har bedrivits i linje med designprocessen, en arbetsmetod som är hela 
grunden på vilken Innovations & designingenjörsprogrammet är uppbyggt. Metodiken finns 
beskriven i Jan Landqvists bok Vilda idéer och djuplodande analys (1994) 
 

2.1 Brief 
 
Briefen är en inledande arbetsbeskrivning av projektet såsom projektgruppen har uppfattat 
uppdraget. Briefen skall sedan godkännas av uppdragsgivaren för att på så sett visa att båda 
parter är överens om projektets uppdrag och mål. I briefen skall bakgrund till projektets 
existens finnas, själva uppdraget, hur uppdraget avses genomföras, överenskommelse om 
projektmöten och kontaktinformation från båda parter. Sist skall eventuella avgränsningar 
vara uppställda. Se bilaga 2. 
 

2.2 Planering 
 
Projektarbetet byggs upp av tre olika faser. Första fasen är researchen, därefter går projektet 
in i idéfasen för att sist landa i genomförandefasen. För att få tidsbegrepp om dessa faser 
skapas ett Gantt-schema. Gantt-schema går ut på att genom liggande staplar enkelt visualisera 
hur tiden skall disponeras för varje fas. Se bilaga 4. 
 
Vad ett Gantt-schema inte förtäljer är vad varje fas ska innehålla för arbetsmoment, därför 
görs även ett WBS-schema (Work Brakedown Structure). I WBS-schemat visas faserna som 
rubriker och därunder ställs de olika arbetsmoment som skall genomföras upp. Se bilaga 5. 
 

2.3 Research 
 
I researchfasen inhämtas all information och inspiration som anses nödvändig för att 
genomföra projektet. Detta går att göra genom ett antal metoder, detta projekts använda 
metoder beskrivs nedan. 
 

2.3.1 Undersökning av befintliga lösningar, s.k. Benchmarking 
 
För att utnyttja de lösningar som redan finns tillgängliga på marknaden idag kan s.k. 
benchmarking användas. I metoden undersöks vilket utbud konkurrenterna har för att på så 
sätt finna lösningar som kan appliceras på den nya produkten och följaktligen undvika att 
uppfinna hjulet igen. (Ulrich, Eppinger, 2003). Dokumentationen sker genom fotografering 
och filmning av befintliga lösningar som sedan analyseras. 
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2.3.2 Möten med key-persons 
 
Key-persons är ett engelskt uttryck för ”nyckelpersoner”. Genom att möta och intervjua 
nyckelpersoner nås kunskap som ej framkommit genom t.ex. enkätundersökningar. Key-
persons är experter på sitt område och kan bidra med ovärderlig information. Ofta utförs 
möten med flera key-persons inom flera olika kompetensområden. Fördelen är att 
uppdragstagaren då kan skaffa en tydligare och bredare bild av problemet. Detta är en 
förutsättning för att de kommande lösningarna ska vara bra svar på det uppställda problemet.  

2.3.3 Litteratur 
 
Litteratur användes för att fördjupa kunskaper inom områden som berör projektets olika delar 
där det ansågs nödvändigt. 
 

2.3.4 Inspirationsresor 
 
Att låta sig inspireras är en stor del av designprocessen. Genom att genomföra ett antal 
inspirationsresor kan nya infallsvinklar födas och idéer väckas.  
 

2.4 Kravspecifikationen 
 
Kravspecifikationen används som en förlängning av briefen och beskriver mer exakt vilka 
krav konceptet skall uppnå baserat på krav från beställaren och användaren. Det är inte 
ovanligt att de bägge parterna anger exakta mått, vikter eller material som ska gälla för 
konceptet direkt i kravspecifikationen. För konceptets kravspecifikation se bilaga 3. 
 

2.5 Funktionsanalys 
 
En funktionsanalys används för att fastställa vilka funktioner och egenskaper som konceptet 
skall innehålla. I kontrast till kravspecifikationen ligger vikten på funktion snarare än 
måttbestämning. Uppdragstagaren får på så sätt en djupare förståelse för de problem som 
konceptet ämnar lösa jämfört med kravspecifikationen, men de båda metoderna kompletterar 
varandra väl. Egenskaperna och funktionerna beskrivs genom ett substantiv (t.ex. Medge) 
sätts framför ett verb (t.ex. Förvaring) för att på så sätt beskriva ”medge förvaring”. Dessa 
olika funktioner rangordnads sedan genom att tilldela dem kategorierna ”huvudfunktion, 
nödvändig och önskvärd”. För projektets funktionsanalys se bilaga 6. 
 

2.6 Idégenerering 
 
För att få fram nyskapande tankar och idéer till projektets koncept användes ett flertal olika 
kreativitetsmetoder. Dessa beskrivs nedan utan inbördes ordning enligt Michanek (2004) 
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2.6.1 Brainstorming 
 
Brainstorming är en kreativitetsteknik där en grupp tillsammans ska komma på så många 
lösningar som möjligt på ett uppställt problem under kort tid. Kritik är absolut förbjudet under 
tiden övningen utförs eftersom detta hämmar kreativiteten i gruppen. Alla idéer som kommer 
fram skall skrivas ned och ingen idé är för främmande eller för konstig för att ta med. 
Övningen skall inte utföras under för lång tid eftersom det är spontana idéer tekniken är tänkt 
att frambringa.  
 

2.6.2 Slipwriting  

 
Grundidén med slipwriting är att kombinera olika idéer till nya lösningar. Principerna för 
tekniken är desamma som för brainstorming; alla ska ha problemet klart för sig, kritik är inte 
tillåtet och alla typer av idéer är tillåtna.  
 
Tillvägagångssätt 
Under fem minuter skriver varje deltagare ned sina egna idéer på papperslappar. Lapparna 
viks sedan ihop och läggs i en skål. Lappar dras sedan ur skålen och gruppens uppgift är att 
tillsammans kombinera ihop de olika idéerna till nya lösningar på problemet.  
 

2.6.3 Random input 

 
Random input är en kreativitetsmetod där slumpord används för att skapa ett divergent 
tänkande. Slumpmässiga händelser ger enligt Edward de Bono som uppfann tekniken, en 
möjlighet att bryta med det vanliga mönstertänkandet. Teknikens grundidé är att slumpvalda 
ord associeras och tillämpas i nya sammanhang vilket ska leda fram till nya och oväntade 
insikter. Vid första anblick framstår de nya förslagen ofta som främmande och otillämpbara 
men genom att logiskt utvärdera förslagen i grupp kan förslagen bli fruktbara och senare 
utfalla som lösningar till problemet.  
Slumpord kan vara ord, händelser eller metaforer. Enklaste sättet att hitta ord (som bör vara 
substantiv) är att plocka ord ur en tidningsartikel eller ur en ordlista.  
 
Tillvägagångssätt 
Övningen startar med att substantiv samlas ihop och skrivs ned på en lista, listan bör omfatta 
betydligt fler ord än vad som kommer att användas. Att välja ord från listan kan göras på olika 
sätt. Ett alternativ är att lägga alla ord som egna vikta papperslappar i en skål och sedan dra en 
lapp. Det är viktigt att det ord som slumpvis har valts används och det inte diskvalificeras. 
Samtliga deltagare i gruppen tar del av ordet och under ett antal minuter skall varje deltagare 
under tystnad associera det slumpvalda ordet till andra ord som denne skriver ned på en egen 
lista. Efter att tiden är slut går varje deltagare igenom sina nedskrivna ord. Samtliga i gruppen 
hjälper till att utvärdera orden och sätter dem i ett sammanhang som bidrar till en lösning av 
det uppställda problemet. Efter att gruppen har gått igenom samtliga medlemmars ord är det 
dags att välja ett nytt slumpord och göra om övningen. Det är viktigt att de första tankarna 
som uppkommer av ordet inte rensas bort även om de förefaller otillräckliga och ologiska. 
Om gruppen sitter och funderar för länge kommer de endast att komma på logiska och redan 
uttänkta idéer.  
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2.6.4 As easy as 536 
 
Kreativitetstekniken As easy as 536 är en s k brainwriting-teknik vilket innebär att den strävar 
efter att minska de negativa effekter som brainstorming kan ha. Problem som ofta 
förekommer i vanlig brainstorming är att vissa personer endast engagerar sig i sina egna idéer 
och försöker att förgylla dem. En anledning till detta är oftast att inte alla har förmågan att 
lyssna på andras idéer vilket är en förutsättning för att kunna kombinera olika förslag till nya 
lösningar. Fördelen med tekniken är att olika människor tvingas bearbeta andra personers 
idéer.  
 
Tillvägagångssätt 
Gruppen skall optimalt bestå av fem deltagare, det är möjligt att utföra övningen med bara 
fyra personer, dock inte med fler än sex deltagare.  
Samtliga deltagare i gruppen skall ha problembilden klar för sig. Varje deltagare skriver ned 
tre egna idéer på en lapp om hur problemet kan lösas. När detta är gjort skickar varje 
deltagare vidare sin lapp till sin närmaste granne till höger. Varje deltagare har nu fått en lapp 
från sin granne till vänster med den personens tre lösningar på problemet. Uppgiften för varje 
deltagare är nu att under sex minuter utveckla och specificera varje idé och skriva ner detta på 
lappen. Om en deltagare inte kan utveckla en idé får deltagaren skriva ned en ny idé på 
lappen. När sex minuter har gått är det dags att skicka vidare lapparna till höger igen och 
övningen fortsätter. När övningen har gått ett varv och varje deltagare har fått tillbaka sin 
ursprungliga lapp läses de utvecklade idéerna upp för gruppen och utvärderas.  
 

2.7 Konceptval 
 
Efter idégenereringen tas beslut om vilka idéer som är intressanta att gå vidare med i 
projektarbetet. De idéer som studenterna beslutat sig för att presentera för företaget skall 
tillsammans med representanter från företaget gallras ut. Antingen väljer gruppen ut ett eller 
flera idéer eller så slås flera idéer ihop till en ny mer omfattande lösning. Beställaren är den 
som har den slutgiltiga beslutsfattningen men uppdragstagaren har även en viktig roll 
eftersom den ofta ser problemet från en ny synvinkel. 
 

2.8 Konceptutveckling 
 
När konceptvalet är gjort börjar uppdragstagaren att utveckla koncepten. Detta kan göras på 
flera olika sätt och genom flera olika tekniker; rita, bygga modeller eller att modellera i ett 
3D-modelleringsprogram är de vanligaste. I slutet av denna fas skall konceptet vara 
färdigutvecklat och färdigt att presentera. 
 

2.9 Presentation 
 
Enligt Hemlin (2001) skall löpsedelsteknik användas vid presentationer för att på ett snabbt 
sätt fånga åskådarnas uppmärksamhet. Tekniken går ut på att föreläsaren direkt går på 
resultatet och information som innebär ett nyhetsvärde för åhörarna. Den annars traditionella 
teknik som alltför ofta används vid presentationer, att börja med att berätta om projektets 
tillvägagångssätt och bakgrund gör snarare att åhörarna tappar intresset och inte lyssnar på 
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vad som sägs. En presentation innehållande bilder samt filmsekvenser och som särskiljer sig 
från vanliga presentationer gör att publiken blir mer alert och intresserad av vad som 
presenteras.  
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3. Genomförande 
 
Martin Westerlund och Martin Karlsson har studerat snart 3 år på Innovations & 
designingenjörsprogrammet vid Karlstads universitet och bestämde tidigt att göra 
examensarbetet tillsammans. En intensiv jakt efter examensarbeten påbörjades därför tidigt 
höstterminen 2006. Genom diverse kontakter från släkt, vänner och personal vid universitetet 
tillfrågades ett stort antal företag om intresse att driva ex-jobbet tillsammans med studenterna. 
En utav kontakterna var Casper Wickman, Acting Manager Optical Quality på Volvo 
personvagnar, som läst på innovations & designingenjörsprogrammet på Karlstads universitet 
tidigare. Trots att han själv ej hade tid över för att handleda ett examensprojekt ledde han 
studenterna vidare till Bernt Lahneljung, Senior Studio Engineer. Bernt bemötte förfrågan 
positivt och bad studenterna att komma ner till Göteborg för ett inledande möte om eventuellt 
examensarbete. Den 24 november besökte studenterna Torslanda och mötte Bernt samt hans 
chef Björn Wessman. Mötet gick bra och studenterna lämnade Torslanda med en lista med 
förslag på olika examensarbeten som var av intresse för Volvo. Studenterna ombads 
återkomma med val av examensarbete. Utöver detta skulle studenterna lägga upp en budget 
för projektet samt skriva en inledande brief, deadline sattes till den 22 december 2006. 
Deadlinen nåddes och datum bestämdes för projektstartmöte dagen efter projektstarten på 
universitetet. 
 

3.1 Planering 
 
Direkt efter projektstart gjordes en planering upp med hjälp av ett s.k. GANTT-schema 
tillsammans med ett WBS-schema. Genom att blanda erfarenheter från tidigare projekt med 
att studera hur tidigare examensarbeten varit upplagda lades en planering som kan ses i 
bilagorna 2 och 4.  
 
Projektet har baserats på designprocessen där projekttiden delats upp i följande moment 
 

1. Projektstart/planering 
2. Research 
3. Idégenerering 
4. Konceptval 
5. Konceptutveckling 
6. Presentation 

 

3.1.1 Budget 
 
En budget för projektets utgifter lades tidigt i projektet och presenterades för uppdragsgivaren 
innan projektstart. Brist på erfarenhet av budgetplanering från studenternas sida gjorde att 
budgeten senare reviderades, dock med samma slutsumma av utgifterna. Given budget för 
examensarbetet var 20 700 kr. I denna ingick en milersättning för resor till och från Volvo PV 
om 13 kr/mil. Övriga poster var material, presentation/monter samt studieresor. Efter 
överenskommelse med uppdragsgivaren redovisades utgifterna varje månad för att på så sätt 
ge uppdragsgivaren en uppdaterad bild av hur budgeten distribuerats. Budgeten finns som 
bilaga 11 
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3.1.2 Handledarmöten 
 
Handledarmöten med handledare Lennart Wihk hölls löpande under projektets gång, dock 
utan förbestämd följd. Tidigt bestämdes att studenterna ej såg det nödvändigt med 
handledarmöten mer frekvent än ca 1 gång per månad. Mötena var till för att rapportera om 
läget för stunden och för att fråga om allmän hjälp gällande examensarbetet.  
 
Möten med handledaren Bernt Lahneljung på Volvo PV, Göteborg var i projektets startskede 
planerade till en gång varannan vecka. En bit in i projektet ändrades detta då studenterna 
ansåg att det ej var givande eller nödvändigt för projektets gång att ha träffar så frekvent. 
Istället användes resorna mer effektivt till möten med key-persons och övrig research. Övrig 
kommunikation med uppdragsgivaren skedde via e-post vilket gav en väldigt smidig 
kommunikationskedja. 
 

3.1.3 Avgränsningar 
 
Studenterna ansåg det viktigt att avgränsa projektet. För att avgränsa tunnelkonsolens 
utformning var studenterna givna en framtida bilmodell (sekretess) vilket gav avgränsningar i 
mått, målgrupp och till viss del även tänkt tillverkningskostnad. När det gäller 
tillverkningskostnaden var det ett önskemål från uppdragsgivaren, något som studenterna 
påpekade kunde bli svårt att uppnå. Därför avgränsades tillverkningskostnaden till att vara 
önskevärd, men ej nödvändig.  
 
Trots avgränsningen av bilmodell var det även önskemål från uppdragsgivaren Bernt 
Lahneljung att ej förkasta idéer utifall de ej passade in i given bilmodell, utan att presentera 
även dessa. 
 
Studenterna skulle ej utföra varken hållfasthets- eller mekanikberäkningar på det slutgiltiga 
konceptet. 
 

3.2 Research 
 
Efter planeringsstadiet påbörjade studenterna researchen vars syfte var att inhämta så mycket 
information som möjligt om tunnelkonsoler och dess utformning. Ett flertal olika metoder 
användes vilka beskrivs nedan. 

3.2.1 Bilhandlare i Karlstad 
 
Studenterna gjorde under vecka 6 omfattande research hos olika 
bilhandlare representerade i Karlstad. Totalt utfördes research hos 
sexton olika bilmärken. Researchen kartlade vilka lösningar som fanns 
i nuläget samt uppmärksammade vilka problem som förelåg, s.k. 
Benchmarking. Besöken dokumenterades med fotografier och 
filmsekvenser med digitalkamera. Dokumentationen låg till grund för 
att studenterna skulle kunna utnyttja redan befintliga lösningar i det 
fortsatta projektarbetet.  

Bild 1: Martin Westerlund finner ett 
problem i handbromsens placering 
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3.2.2 Volvomuseet i Göteborg 
 
Besök på Volvomuseet i Göteborg utfördes av 
studenterna under februari månad. Tanken med 
besöket var att få en bild av hur mittkonsolen 
utvecklats genom åren samt att utforska om någon 
bra lösning glömts bort med tiden. Då även Volvos 
konceptbilar fanns utställda på museet kunde 
studenterna även se hur Volvos synsätt på 
mittkonsolens framtida utformning varierat med 
åren. Besöket dokumenterades i viss mån med 
fotografier. 
 

 

3.2.3 Göteborgs motorshow, Svenska mässan Göteborg 
 

Göteborgs motorshow besöktes av studenterna i 
samband med en visit i Göteborg. Göteborgs 
motorshow utgjordes av en mässa i mindre skala 
där ett antal biltillverkare presenterade sina nyligen 
lanserade bilmodeller. Besökets syfte var att 
undersöka vilka lösningar som fanns 
representerade på nysläppta bilmodeller. Lösningar 
som inte framkommit under tidigare besök hos 
bilhandlare dokumenterades med digitala 
fotografier. 

 

3.2.4 Bilsalongen i Genève, Schweiz 
 
Studenterna gjorde under tre dagar i början på mars månad en resa till staden Genève i 
Schweiz. Varje år äger Genèves motorsalong rum i staden. Bilsalongen är en av världens 
största mässor för personbilar och omfattade 
i år 250 utställare på en yta av 77 000 kvm. 
Mässan lockar varje år cirka 700 000 
besökare och bevakas av uppemot 5 000 
journalister från hela världen. På mässan 
visas årligen konceptbilar och nylanserade 
bilmodeller från i stort sett alla biltillverkare 
i världen. Studenterna besökte bilsalongen 
under en heldag. Då flera konceptbilar 
presenterades samt flera bilmodeller som 
inte hunnit ut till bilhandlarna ännu gjordes 
en omfattande dokumentation i form av 
fotografier och filmsekvenser.  
 

Bild 2: Detaljstudie; handtaget från Volvo P1800 

Bild 3: Detaljstudie av tunnelkonsolens främre del 

Bild 3: Martin Karlsson framför hall 3 av 5 vid Genèvesalongen 
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3.2.5 Möten med Key-persons 
 
Studenterna har ej hållit regelrätta intervjuer utan istället haft möten med flera s.k. key-
persons, nyckelpersoner som är inom sitt expertområde rör projektet. Flera resor ned till 
Volvo PV i Göteborg gav studenterna möjlighet att hålla möten med flera intressanta och 
relevanta personer berörande projektet. Följande personer har studenterna haft möten med: 
 
Bernt Lahneljung – Senior Studio Engineer 
Lennart Liedberg - Ergonom 
Daniella Rothkeg - Material och Kulör 
Lars Falk – Industridesigner 
Magnus Bäckelie – Produktplanerare 
Jonas Wilsgaard – Process beredning 
Anders Polheimer – Varification Leader 
 
Dessa möten har hållit högt i tak och studenterna har diskuterat både allmänt och väldigt 
specifikt om just examensarbetes område. I möten med Magnus Bäckelie fick studenterna ta 
del av en marknadsundersökning som Volvo PV genomfört i USA. Resultatet av 
marknadsundersökningen är sekretessbelagt, men ligger ändock till grund för projektet. 
Utöver dessa möten har studenterna även fått en guidad tur med Jonas Wilsgaard genom 
monteringsfabriken i Torslanda där Volvo V70, XC70, XC90 samt S80 monteras. Rundturen 
var mycket givande för att få förståelse hur en tunnelkonsol monteras och för att se vilka olika 
lösningar som monteras samt att se hur den design som bestäms får stora konsekvenser när det 
kommer till montering av bilarna. Studenterna har även fått gå rundvandring i Volvos 
modellverkstäder där framtida bilar karvas fram i lera.  

3.3 Idégenerering  
 
Idégenereringen pågick under två separata perioder med hjälp av de kreativitetsmetoder som 
Michanek (2004) beskriver. Anledningen till att idégenereringen utfördes under två frånskilda 
perioder var att studenterna inte ansåg sig ha tillräckligt med idéer inför konceptvalet efter 
den första perioden. De framställda idéerna sammanställdes och dokumenterades. Samtliga 
idéer, även de som gallrades bort innan konceptvalet, överlämnades som en sammanställning i 
form av en idébank till beställaren i samband med konceptvalet. Se bilaga 8 

3.4 Konceptförslag 
 
Ett antal konceptförslag framarbetades av studenterna efter att idégeneringen utförts. Då 
projektet omfattade ett relativt stort område samt att ett antal idéer skulle komma att vävas 
ihop till ett slutgiltigt koncept blev förslagen många. Lösningsförslagen bestod i ett antal idéer 
för varje del av konsolen, totalt framarbetades ett trettiotal idéer. Se bilaga 10 

3.5 Konceptval 
 
Konceptvalet ägde rum på Volvo PV i Göteborg inför en grupp representanter från 
beställaren. Studenterna presenterade de konceptförslag som tagits fram med hjälp av dator 
och projektor. I samband med att koncepten visades upp skickades originalskisser runt i 
gruppen för att ge åskådarna en ännu tydligare bild av förslagen. Efter att alla förslag 
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redovisats diskuterade gruppen förslagen och valde sedan ut de idéer som var intressanta att 
gå vidare med i projektet.  

3.6 Prototyputveckling 
 
Efter konceptvalet påbörjade studenterna att sammanfoga de 
val som gjorts vid konceptvalet till en komplett slutgiltigt 
prototyp. I början skisserades olika förslag fram på olika 
planläggningar. Enkla blyertsskisser, markerskisser samt 
redigerade bilder i Photoshop™ användes för att illustrera 
förslagen. Men för att testa olika förslag gjordes en s.k. 
mock-up gjord av kapa-plattor. I denna testbädd kunde 
studenterna prova olika lösningar och planeringsförslag, se 
bild till höger. Slutligen kom studenterna överens om hur 
layouten för de koncept som valts vid konceptvalet skulle 
inkorporeras i tunnelkonsolen.  
 

3.6.1 3D-modellering 
 
För att kunna illustrera samt göra animationer till slutpresentationen började studenterna 
modellera konceptet i 3D-modelleringsprogrammet Rhinoceros™. Som grund användes 
autentiska 3D-filer från Volvo PV av 
tunnelkonsolen till en framtida kommande 
bilmodell (sekretess). Dessa utgjorde 
grundstommen vilken studenterna byggde sitt 
koncept på. Tack vare dessa filer kunde 
studenterna enkelt hålla sig inom de måttkrav 
som ställts samt behövde inte oroa sig för att 
konceptet ej skulle fungera i verkligheten.  
 
Slutligen renderades ett antal bilder av det 
färdiga konceptet som presentationsmaterial, 
dessutom gjordes ett antal kortare 
animationer i in-stickprogrammet Bongo™.  
 

3.6.2 Prototypmodell 
 
En modell i skala 1:1 byggdes för att på ett tydligt sätt visualisera projektets resultat. 
Modellbygget pågick i verkstaden vid Karlstads Universitetet under fem dagar i början på maj 
månad 2007. Modellen tillverkades av ett antal olika material för att framhäva ett 
verklighetstroget resultat, däribland; trä och skumplast. Mått togs direkt ifrån de CAD-filer 
som tidigare erhållits av Volvo PV. Delar av modellen utgjordes av originaldelar från Volvo 
PV. Anledningen till detta var att dessa partier ansågs av studenterna alltför avancerade att 
tillverka på egen hand samt att delarna utgjorde viktiga måttanvisningar i modellen. De delar 
som erhölls av Volvo var: tunnelkonsol, jalusi, armstöd samt lådor. Utöver dessa delar fick 
studenterna köpa in en Centre Stack, mugghållare samt färg och spackel.   
 

Bild 6: Test av olika placeringsförslag 
m.h.a. en testbädd 

Bild 7: Arbete pågår i Rhinoceros™  
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Handbromsen och DVD-manöverpanelen skrev studenterna ut i samarbete med Annika 
Olsson, VD för 3D-tech i Arvika. Genom att lägga in studenternas delar då företaget hade 
andra kundutskrifter att köra sjönk priset till en nivå som låg inom budget.  
 

3.7 Presentation 
 
Gemensamt för samtliga presentationer var att alla baserades på Hemlin (2001) och teorierna 
om presentation med löpsedelsteknik. Studenterna har även ansett det som mycket viktigt att 
ha med bilder, 3D-renderingar, skisser och filmsekvenser för att lyfta presentationen och bryta 
det invanda mönstret och särskilja presentationen.  

3.7.1 Deltidsredovisning 
 
Deltidsredovisningen utfördes den 20 mars 2007 vid Karlstads Universitet för handledare och 
kurskamrater. Presentationen var uppbyggd i Microsoft Office PowerPoint™ och innehöll 
framförallt bilder och filmsekvenser från researchfasen på projektet, redigerade i Adobe 
Premier™. Framförandet delgav åhörarna om hur researchfasen utförts, vilka problem 
studenterna stött på under projektets första hälft samt hur projektets fortsättning skulle te sig. 
Presentationen följdes av att åskådarna ställde frågor.  

3.7.2 Konceptvalspresentation 
 
Konceptvalspresentationen utfördes den 29 mars 2007 på Volvo PV i Göteborg för en grupp 
representanter från beställaren. Presentationen var uppbyggd i Microsoft Office PowerPoint™ 
och innehöll samtliga konceptförslag i form av bilder, animationer och illustrationer. De 
bilder som visades var redigeringar gjorda i Adobe Photoshop™ baserade på fotografier och 
renderingar från Volvo. Animationerna framställdes i Rhinoceros™ och Bongo™ utifrån den 
3D-modellering som utförts baserat på Volvos original CAD-filer. Illustrationerna bestod av 
inskannade blyerts- och markerskisser. Under tiden de olika förslagen presenterades skickades 
originalskisser runt i gruppen för att förtydliga idéerna ytterligare. Efter presentationen 
diskuterades förslagen med hjälp av de fysiska skisserna och den digitala presentationen. 
 

Bild 8: Prototypbyggandets början Bild 9: Prototypbyggandets slutskede 
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3.7.3 Slutpresentation 
 
Projektets slutpresentation utfördes den 30 juni 2007 vid Karlstads Universitet och dagen efter 
på Volvo PV i Göteborg. Presentationen var uppbyggd i Adobe (Macromedia) Flash med 
animationer från Rhinoceros™. 

3.7.4 Projektutställning 
 
Projektutställningen ägde rum vid Karlstads Universitet den 23-24 juni 2007. I montern 
presenterades prototypen som tillsammans med animationer visade genom projektor på vägg 
beskriv vårt slutgiltiga koncept. Två vepor ramade in montern, utöver detta hängde vi upp två 
tygstycken, lade en matta på golvet och ställde dit en golvlampa för att öka ”mysfaktorn” i 
montern. Det bjöds rikligt med godis och visitkort och ex-jobbskatalogen fanns att tillgå. 
Utöver detta hade ett Xbox kopplats upp på projektorn så att besökare kunde testa att köra 
Volvo S60R i ett bilspel, vilket framförallt lockade den yngre publiken till montern.  
 

 
 

Bild 11: 8:e klassare kör Volvo S60R i bilspelet 

Bild 10: Martin Karlsson i montern, bakom syns animationerna och till vänster prototypen 
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4. Resultat 
 
Nedan beskrivs resultatet av projektarbetet, såväl resultat av projektets genomförande som 
slutgiltigt koncept 

4.1 Planering 
 
Planeringen visade sig vara väl utformad och kunde följas med vissa redigeringar under 
projektets gång.  
 
Budgeten hölls och finns redovisad som bilaga 11. 

4.2 Research 
 
Besöken hos bilhandlarna ansågs av studenterna som väldigt givande då detta gav en bra bild 
av vad marknaden erbjuder i dagens läge. Den omfattande dokumentation som utfördes i form 
av fotografier och filmsekvenser låg till grund för de efterkommande faserna i projektet. 
Dokumentationen låg även till grund för diskussioner med beställaren under researchfasen där 
flera viktiga avgränsningar kunde göras i projektet. De olika studiebesöken var även nyttiga 
för projektet då dessa gav en bild av hur marknaden utvecklats med åren samt hur den spås te 
sig i framtiden.  

4.3 Idégenerering  
 
Studenterna använde sig av samtliga kreativitetsövningar beskrivna i teoridelen. Däremot 
användes vissa mer än andra, framförallt ansågs Random input vara den teknik som gav flest 
intressanta och nyskapande idéer. Samtliga idéer dokumenterades på papper vilket resulterade 
i många sidor fyllda med förslag på lösningar, se bilaga 8. Studenterna gick senare igenom 
samtliga idéer och utvärderade om de var intressanta nog att ta vidare och kombinera ihop till 
konceptförslag. Enklare skisser framställdes redan under denna fas, framförallt för att 
kommunicera idéerna inom gruppen men även för att förfina idéerna samt kombinera dem.  

4.4 Konceptförslag 
 
Idégenereringens idéer vävdes samman till ett antal konceptförslag. Totalt sammanställdes ett 
trettiotal idéer för presentation vid konceptvalet på Volvo i Göteborg. Konceptförslagen 
omfattade inte hela konsolkoncept utan var fristående delar som sedan kunde kombineras till 
ett färdigt konsolkoncept. Anledningen till detta var att beställaren skulle få plocka ut de delar 
de ansåg var bäst, dessa delar skulle sedan kombineras till ett slutgiltigt koncept i form av en 
tunnelkonsol. Nedan beskrivs ett urval av de konceptförslag studenterna valde ut från 
idégenereringen. Samtliga konceptförslag finns redovisade i bilaga 10. 
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4.4.1 Konceptförslag 1: Utdragbart hamburgerbord  
 
Konceptförslaget är en lösning på hur ett bord skulle 
kunna dras ut till passagerarna i baksätet från 
mittkonsolens baksida. När passageraren drar i handtaget 
vinklas ett bord upp från vertikalt till horisontellt läge. 
Konceptets styrka ligger i att bordet kräver liten volym 
och materialåtgång i konsolens bakre del vid infällt 
tillstånd. Samtidigt erbjuder det en extra avlastningsyta 
på ett tidigare outnyttjat område. Vid utdraget tillstånd 
blir även sidofickor i tyg synliga och tillgängliga för 
förvaring. Tanken var att innehåll i tygfickorna ska kunna 
ligga kvar även vid infällt tillstånd.   
 

4.4.2 Konceptförslag 2: Utbytbara bottenkontakter 
 
Konceptet syftar till att möjliggöra utbyte av 
bottenkontakten för laddning av mobiltelefon 
eller mp3-spelare. Tanken med konceptet var 
att då flera olika personer kan komma att 
använda bilen kan olika mobiltelefonmodeller 
och fabrikat förekomma. Konceptet är även ett 
gott argument för andrahandsmarknaden då 
laddningskontakter ändras med jämna 
mellanrum. Konceptet bygger på att 
bottenkontakten ger apparaten ström och 
laddar den under tiden apparaten är fastsatt. 
Vid isättning av mobiltelefon skulle kontakten 
även möjliggöra kommunikation mellan 
telefonen och bilens högtalare och mikrofon. 

4.4.3 Konceptförslag 3: Dustbuster 
 
Konceptförslaget Dustbuster var en 
alternativ lösning till att ha soppåsar inne i 
kupén. Lösningen bestod i att föraren 
startar en dammsugare genom att öppna en 
lucka i mittkonsolen likt ett 
centraldammsugaruttag. Skräpet sugs till 
en behållare i bagaget. Lösningens 
fördelar låg i att behållaren är tätad vilket 
förhindrar att dålig lukt sprider sig i kupén 
samt att värdefullt utrymme sparas i 
mittkonsolen. Behållaren töms likt en 
vanlig dammsugare. 

Bild 12: Utdragbart hamburgerbord, här infällt 
läge 

Bild 13: Typskiss över konceptet med utbytbara bottenkontakter 

Bild 14: Funktionsskiss över konceptet Dustbuster 
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4.4.4 Konceptförslag 4: James Bond-mugghållaren  
 
Konceptet grundar sig i behovet av att 
flaskor och muggar sitter fast 
ordentligt i mugghållaren under färd. 
Lösningen består i en roterbar platta 
som är placerad i botten på 
mugghållaren. Vid kontakt mellan 
bottenplattan och den isatta muggen 
roterar bottenplattan när föraren vrider 
muggen till höger respektive vänster. 
När plattan roterar åt höger åker 
flänsar in från sidorna vilket gör att 
mugghållarens diameter minskar. På 
detta sätt hålls muggen på plats. 
Muggen lossas genom att föraren 
vrider muggen åt motsatt håll. Fördelen med konceptet var att föraren kan sätta fast respektive 
lossa muggen med endast en hand vilket är att föredra ur trafiksynpunkt. Nackdelen var att 
muggen måste vara minst lika lång som mugghållaren är djup för att komma i kontakt med 
bottenplattan. 

4.4.5 Konceptförslag 5: Modulspelet  
 
Tanken med konceptet var att 
tunnelkonsolens övre del skulle vara 
uppbyggd av ett antal flyttbara 
moduler. Likt det populära 
sällskapsspel där delar av en bild 
flyttas runt för att skapa en 
helhetsbild skulle modulerna endast 
kunna flyttas då en modul lyfts ur. 
Se bild till höger Användaren skulle 
på detta sätt kunna utforma sin egen 
tunnelkonsol efter tycke och smak. 
Konceptets nackdel var dess 
avancerade teknik. Dyra lösningar 
skulle krävas för systemets 
elektricitetstillförsel samt 
växellådans teknik. 

4.5 Konceptval 
 
Konceptförslagen presenterades av studenterna för en grupp representanter från Volvo PV i 
Torslanda, Göteborg torsdagen den 29 mars 2007. Volvos representanter vid konceptvalet 
bestod av:  
 
Bernt Lahneljung – Senior Studio Engineer, projekthandledare 
Björn Wessman – Avdelningschef, Studio Engineers 
Lennart Liedberg - Ergonom 

Bild 15: James Bond-mugghållaren 

Bild 16: Bildserie över konceptet Modulspelet 
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Lars Falk – Industridesigner 
Magnus Bäckelie – Produktplanerare 
Anders Polheimer – Varification Leader 
 
Valda koncept för fortsatt utveckling i projektet var: 
 

- Uppblåsbart armstöd  
- Laddställ för mobiltelefoner och mp3-spelare. 
- Mugghållare med varierbart djup 
- Bortfällbara mugghållare. 
- Audio och dataingångar (AUX/USB) 
- Integrering av handbroms. 
- Förvaringsfickor 
- Utdragbart bord till baksätet. 

 

4.6 Slutgiltigt koncept 
 
Det slutgiltiga konsolkonceptet är en kombination av de delkoncept som valdes ut vid 
konceptvalet och som har förädlats av studenterna. Tillsammans utgör delarna det slutgiltiga 
konsolkonceptet. De olika delarna redovisas nedan var för sig.   
 

 
 
 

4.6.1 Utdragbart bord 

 
Genom ett utdragbart bord längst bak på 
tunnelkonsolen möjliggörs ett förvaringsutrymme på 
ett tidigare outnyttjat område. Brickbordet fälls upp 
då panelen dras ut på ett sätt som ej stör utrymmet för 
förvaringslådan under armstödskudden. På bägge 
sidor om det utdragbara bordet finns fördjupningar 
som tillsammans med tygfickor bildar extra 
förvaringsutrymme. Om panelen fälls in med föremål 
i facken slår dessa ej i framstolarnas sidor tack vare 
fackens fördjupningar. Uppfällningen av själva 
brickbordet sker helt mekanisk genom att den löper i 
spår som reser bordet när panelen dras ut, se bildspel. 

Bild 17: Utdragbart bort, här i utfällt läge 

Bild 42: Övergripande bild över hela tunnelkonsolen med alla olika lösningar 
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Bild 18: Helt infällt läge Bild 19: När lådan dras ut fälls bordet upp automatiskt 

Bild 20: Sekvensen fortsätter… Bild 21: Sekvensen fortsätter… 

Bild 22: Bordet är här helt utfällt och i sin slutposition 
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4.6.2 Mugghållare  
 
Som resultat av att efterfrågan på mugghållare varierar mellan olika världsdelar valdes 
lösningen med en fast mugghållare och en utfällbar, till skillnad från dagens två fasta. I USA 
efterfrågas flera mugghållare, på Europamarknaden anses däremot två mugghållare som spill 
av det begränsade förvaringsutrymme som finns i tunnelkonsolen.  
 

4.6.2.1 Den fasta mugghållaren 

 
Den fasta mugghållaren har gummilappar likt övriga modeller från Volvo de senaste åren för 
att hålla muggen på plats. Trots att ”James Bond-konceptet” väckte intresse hos Volvo vid 
konceptvalspresentationen, beslöt studenterna för att behålla den enkla lösningen med 
gummilappar. Dock beslöts att behålla konceptet med varierbart djup av botten på 
mugghållaren. Detta gör det möjligt att förvara även större 50 cl flaskor i mugghållaren utan 
att de sticker upp och stör handbromsens rörelsebana. Djupet justeras genom att botten sitter 
på en fjäder som går att ställa i ett övre samt undre läge genom att små plastkonsoler håller  

 
 
den på plats i respektive läge. För att försätta botten i det undre läget trycker användaren helt 
enkelt ner sin flaska tills han/hon känner att fjädern går i botten. För att få botten i det övre 
läget igen trycker användaren på en knapp på tunnelkonsolen alldeles intill mugghållaren. 
Genom en mekanisk konstruktion frigör de små plastkonsolerna sitt grepp om bottenplattan 
och fjädern skjuter plattan upp till sitt översta läge. Anledningen till att en knapp återför 
bottenplattan är att manövern ska kunna utföras med en hand i lägen då användaren bär en 
mindre kopp i den andra handen vilken ska placeras i mugghållaren. En annan smart detalj på 
den fasta mugghållaren är skåran i sidan vilket gör det möjligt att även ställa muggar med 
handtag i hållaren. 
 

     

Bild 23: Principskiss över justerbara djupet av mugghållaren 

Bild 24: Knappen som frigör botten Bild 25: Botten i nedersta läget där 
den hålls fast av hakar 

Bild 26: Botten i översta läget 
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4.6.2.2 Den fällbara mugghållaren 

 
Volvo önskade även en smart och enkel lösning på hur en fällbar mugghållare skulle kunna se 
ut. Resultatet blev en smal och relativt enkel fällbar mugghållare som helt och hållet fälls 
undan i sidan av tunnelkonsolen. På sidan finns plats för att sätta tummen för att på så sätt 
fälla ihop mugghållaren med texten ”press here” för förtydligande.  

 
 

 

 
 
 

 

 

Bild 27: Fällbara mugghållaren, här helt infälld 

Bild 28: Fällbara mugghållaren, här helt utfälld med Press Here väl synligt 
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4.6.3 Handbromsen 
 
Studenterna valde att ha en vanlig manuell handbroms i sitt färdiga koncept, men var ej nöjda 
med hur den var placerad idag samt den mängd utrymme den tog i anspråk. Därför föddes 
konceptet att flytta handbromsen till högersidan om växelspaken och då samtidigt integrera 
den i mittkonsolen (s.k. Centre Stack). Genom att göra denna flytt föddes en mängd fördelar.  
 

   
 
         
Ur en ergonomisk synvinkel bör handbromsen placeras långt ifrån föraren, detta för att 
motverka en onaturlig belastning på axelpartiet när handbromsen dras. Denna belastning är 
idag vanligt förekommande för framförallt kortare förare som sitter närmre ratten och därför 
får handbromsen utmed med överkroppen. Genom att placera handbromsen längre fram fås en 
mer naturlig rörelse där föraren måste sträcka på sig för att kunna dra i handbromsen och på 
så sätta aktiverar hela kroppen med rygg och bål vilket ger betydligt mer dragkraft. Långa 
förare drabbas ej då de per definition har längre 
armar och på så sätt ändå når handbromsen, även fast 
de sitter längre från ratten. Och även om de skulle få 
sträcka sig något för att nå handbromsen är detta som 
tidigare sagt bara fördelaktigt.  
 
För att kompensera det faktum att handbromsen sitter 
på ”fel” sida om föraren är spåret i vilken 
handbromsens arm löper något vinklad mot föraren. 
Föraren drar således handbromsen mot sig tillskillnad 
från förr då den drogs längs med föraren.  
 
Placeringen möjliggör även ett nästintill obegränsat utrymme till höger om handbromsen 
vilket är en viktig ergonomisk aspekt. De utrymmeskrav som föreligger för att handens 
knogar och fingrar skall få tillräckligt med utrymme då handbromsen greppas tillgodoses här 
med råge. 
 
Lösningen frigör även stora utrymmen på själva tunnelkonsolen, utrymme som valts att 
nyttjas till en ett Audio Centre (se nästa rubrik).  
 
 

Bild 29: Skiss över tänkt handbroms utformning Bild 30: Rendering av den färdiga handbromsen 

Bild 31: Handbromsen till höger om växelspaken 
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4.6.4 Audio centre 
 
Av det utrymme som handbromsen tidigare krävde har ett audio centre utformats. Här finns 
flera smarta funktioner.  
 

 
 

4.6.4.1 iPod / mobiltelefon dockningsstation. 

 
Platsen är utformad för dockning av iPod eller 
annan mp3-spelare samt för mobiltelefon. 
Dockningen möjliggör uppkoppling till bilens 
egna högtalarsystem. Då mobiltelefon används 
fungerar även kopplingen till mikrofon för 
användning av handsfree. Bottenkontakten är 
utbytbar genom ett modulsystem vilket gör det 
möjligt att byta ut bottenkontakten för olika 
mobiltelefonsfabrikat samt olika mp3-spelares 
bottenkontakter. Placeringen av stationen gör 
att föraren har direkt översyn och kan byta låt, 
justera volym samt svara i mobiltelefon utan att 
släppa ögonen från vägen någon längre tid.  
 
 
 
 
 
 

4.6.4.2 USB-kontakt och 3,5 mm-
kontakt 

 
Om möjlighet saknas att spela upp ljud direkt 
via bottenkontakten på t.ex. mp3-spelaren finns 
möjlighet till inkoppling direkt via USB-
anslutning eller via 3,5 mm audiokontakt. 
Dessa ingångar är placerade i botten av ett fack 
där sladdar kan gömmas undan.  
 

Bild 32: Audio centrat med ett flertal funktioner 

Bild 33: iPod dockad i Audi centrat, sett från förarplats 

Bild 34: USB- och 3,5 mm kontakt 
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4.6.5 DVD-manöverpanelen 
 
Ett utav ursprungskoncepten var en liten plastbil som kan kunde 
”ploppa” ut från baksidan av tunnelkonsolen, tänkt för barn att leka med 
under långa resor. Konceptet gillades av Volvo, men med en önskan om 
att utveckla konceptet vidare till att vara något mer än enbart en liten 
plastbil. Detta gjordes och resultatet blev en DVD-manöverpanel i form 
av en bil. I hjulen finns plats för hörlursurtag och 12V anslutning, 
medan själva bilen är uppdelad i nödvändiga knappar, se  
 

 
 
 

4.6.6 Förvaringsfacken 
 
Ett av de starkaste önskemålen från Volvo var 
att få in mer förvaringsutrymme i 
tunnelkonsolen. För att tillmötesgå detta 
önskemål finns det ett antal lösningar 
 
Med en jalusi mellan det stora facket under 
armstödet och det öppna facket med fällbara 
mugghållaren som går att dra ned får man 
tillgång till ett ca 26 cm. långt fack att fylla 
med saker, vilket bilden till höger visar. 
 
Främre förvaringsfack bakom centre stacken 
har även skapats. Dessa utgör ett idag annars 
dött område som enkelt kan förvandlas till 
förvaringsfack.  
 

Bild 35: Markerskiss över 
DVD-manöverpanelen 

Bild 36: Rendering över färdiga DVD-manöverpanelen 

Bild 37: Jalusi här neddraget för utökat förvaringsutrymme 
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När man fäller upp armstödet finns där ett utrymme med nätficka för mindre föremål.  
 

4.6.7 Justerbart armstöd 
 
För att ge långa såväl som korta personer möjligheten att avlasta högerarmen på ett armstöd 
har ett justerbart armstöd i längdled skapats. Armstödet är tänkt att glida likt lådorna på en 
byrå på glidskenor med flera olika fasta lägen att välja mellan. 
 

   
 

Bild 38: Främre förfaringsfack bakom Centre Stacken Bild 39: Nät i armstödet ger än mer förvaring 

Bild 40: Armstödet i sitt bakre läge Bild 41: Armstödet i sitt främre läge 
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5. Diskussion 
 
Vår planering var bra utförd och kunde följas utan större bekymmer hela vägen fram till dess 
att prototypen skulle utvecklas. Vårt modellbygge tog betydligt längre tid än vad vi hade 
planerat vilket resulterade i ett häktiskt schema inför utställning och slutredovisningen.  
 
Projektets research anser vi var mycket givande och väl utförd. Genom studiebesök, 
mässbesök och möten med ett antal key-persons kunde vi skapa en tydlig bild av problemet. 
Researchen klargjorde vad som har varit, vad som finns i dagsläget och vad som kommer 
framöver.  
 
Möten med key-persons gav ovärderlig information samt en bra bild om hur personalen tänker 
och resonerar inom företaget. Dessa möten fungerade även som bra diskussionsforum där 
olika idéer kunde lyftas fram och diskuteras. Att på detta sätt söka information, genom 
personer med gedigen erfarenhet och spetskompetens inom ämnet, anser vi vara ett överlägset 
sätt jämfört med att försöka finna samma information genom litteratur.  
 
Besök hos olika bilhandlare och att fysiskt känna på lösningar i ett stort antal olika 
bilmodeller var även ett mycket bra sätt att ta reda på vad som finns på marknaden idag samt 
vilka brister som föreligger. Vi blev många gånger förvånade över att problem som t.ex. 
svårigheter att dra handbromsen då armstödet är nedfällt faktiskt förekommer hos vissa 
bilmärken. Ju längre projektet gick insåg vi vilket gigantisk organisation bilindustrin är samt 
att lösningar som går i produktion oftast är kompromisser av ett antal olika 
företagsavdelningars önskemål och krav.  
 
Den kreativitetsteknik som användes mest under projektet och som vi uppfattade som den 
mest givande var Random input. Tekniken bjöd in till livliga diskussioner vilket genererade 
ett stort antal idéer. Den teknik som å andra sidan ansågs bidra minst var As easy as 536, 
troligen hade detta att göra med att övningen utfördes med endast en extra medlem utöver 
projektgruppens två medlemmar. Om övningen utförts med fler personer vilket skall göras 
enligt teknikbeskrivningen hade troligen bättre idéer arbetats fram då fler synsätt bidragit till 
lösningar.  
 
Att projektets konceptval utfördes tillsammans med personer från olika avdelningar på Volvo 
PV gjorde att vi kunde få åsikter från många olika synvinklar. Detta anser vi var mycket 
givande eftersom vi då kunde rikta vårt slutresultat mot en lösning som tillgodoser många 
avdelningars krav och önskemål. Detta i sig innebär dock en risk om att inte tillgodose allas 
önskemål, vilket var något vi fick uppleva när slutresultatet presenterades.  
 
Att vi fick ta del av Volvos egna CAD-filer var till stor hjälp för visualiseringen av idéer 
under projektet. Framförallt märktes detta då det slutgiltiga konceptet togs fram digitalt 
genom animationer, renderingar och bildredigeringar. CAD-filerna bidrog även med mått då 
den fysiska modellen formades. De fysiska originaldelarna vi erhöll från Volvo var till stor 
hjälp i slutfasen av projektet. Konsoldelarna sparade åtskilliga arbetstimmar i verkstaden samt 
bidrog till ett snyggare resultat.  
 
Men vi har även lärt oss en viktig läxa. Vid konceptvalet nämnde uppdragsgivaren om 
möjligheten att ändra positionen på handbromsen, till detta inflikade industridesignern som 
närvarade att han önskade att denna handbroms skulle integreras i Centre Stacken på ett 
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”snyggt sätt”. För att blidka dessa två önskemål formgav jag (Martin Westerlund) 
handbromsen såsom den ser ut i vårt resultat, med tanken just att tillgodose båda dessa 
önskemål som kom upp vid konceptvalet. När handbromsen sedan presenterades för dessa 
personer föll den ej väl ut hos någon och vart mer eller mindre sågad. En viktig läxa har lärts 
från detta, förmodligen hade båda dessa personer en rätt klar idé i huvudet om hur 
handbromsen skulle se ut och när vårt resultat presenterades såg det ej ut som dem tänkt sig 
med följden att designen ej gillades. Det jag har lärt mig från detta är att man skall akta sig 
väldigt noggrant för att i alla lägen försöka blidka uppdragsgivaren, utan istället gå sin egen 
väg och våga stå på sig. I detta projekt kände vi det som väldigt viktigt att just 
uppdragsgivaren i alla lägen skulle bli nöjd, och detta gick ut över det resultat vi presenterade.  
 
Hade vi gjort hela projektet runt en specifik detalj, såsom handbromsen, hade vi vid 
konceptvalet kommit med flera olika former på denna och på så sätt kunnat finna den 
optimala formen som gillas av båda parter. Men i detta projekt vart handbromsen bara en del 
av alla olika idéer och tekniska lösningar vilket gjorde att vi utrustade med enbart det 
muntliga önskemålet om en handbroms placerad till vänster som skulle vara integrerad i 
Centre stacken fick som uppgift att formge den. Sett från ett visst perspektiv kan man tycka 
att det var väl naivt att tro att vi kunde blidka allas önskemål, för det fanns gott om åsikter och 
önskemål från uppdragsgivarens sida i detta examensarbete.  
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6. Slutsats 
 
Det slutgiltiga konceptet av tunnelkonsolen består av flera lösningar, där var och en möter ett 
behov som finns idag eller skapar ett hos framtida kunder som de inte visste att de hade. Det 
av Volvo PV önskade nytänket har resulterat i flera lösningar som idag ej finns på marknaden 
och som Volvo PV ej tidigare tänkt på, bland dessa det utdragbara brickbordet för 
baksätespassagerarna samt det justerbara djupet på mugghållaren.  
 
Projektets resultat kommer att användas som underlag till ett kommande projekt gällande 
utveckling av framtida bilmodell. Huruvida några lösningar faktiskt går i produktion är i 
dagsläget ej klart, men var ej heller något mål från början.  
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Gruppen har även kommit i kontakt med flertalet personer på Volvo PV som på ett 
inspirerande sätt bidragit med sin kunskap till projektet. Till alla dessa personer som har tagit 
sig tid och visat sitt engagemang och intresse för projektets slutresultat vill vi säga tack.  
 
Tacka vill gruppen även göra Annika Olsson på 3D-Tech i Arvika som hjälpt studenterna med 
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Bilaga 1   Avtal 
 

 
 

Avtal Examensarbete Karlstads universitet och Volvo Personvagnar 
 

 
§ 1 Parter 
Följande avtal gäller å ena sidan studenterna vid Karlstads universitet (Martin Karlsson 
830828-5512) nedan kallad Studenten, samt å andra sidan företaget (Volvo Car Cooperation, 
org nr 556074-3089) nedan kallat Företaget. 
 
§ 2 Sekretess 
Studenten förbinder sig att hantera och använda sådan information som fås i samband med 
projektet och som inte är offentlig eller på annat sätt är att anse som allmän eller allmänt känd, 
konfidentiellt. 
Studenten har rätt att diskutera projektet med lärare och studenter som ingår i projekt. 
All annan redovisning av projektet till personer som ej ingår i projektet får endast göras efter 
skriftligt godkännande av handledaren på Företaget. På skriftlig begäran av Företaget kan 
rapporten hemligstämplas i maximalt fem år. Företaget förbinder sig å sin sida att behandla 
information som fås från Studenten konfidentiellt. Speciellt gäller detta information som kan 
göra att nyhetshinder uppstår vad gäller immaterialrättsligt skydd. 
 
 
§ 3 Immaterialrätt 
Alla av Studenten framtagna nya uppfinningar, inkluderat produkter, processer, tekniker, 
förbättringar eller annat, som uppstår ur arbetet och som skulle kunna vara föremål för 
immaterialrättsligt skydd, patentskydd eller annat immaterialrättsligt skydd, ska 
tillfalla Företaget. För det fall Företaget saknar intresse för uppfinning/uppfinningar som uppstått 
under projektets gång och som kan vara föremål för immaterialrättsligt skydd, patentskydd 
eller annat immaterialrättsligt skydd skall detta meddelas Studenten inom sex månader efter 
det att uppfinningen blev känd för Företaget för att möjliggöra för Studenten att själv söka 
immaterialrättsligt skydd för och exploatera eventuell uppfinning. 
 
§ 4 Ansvar 
Studenten ska bedriva arbetet självständigt. Studenten bär inte ansvar för projektet rent 
resultatmässigt, och har inte något ansvar ekonomiskt för projektet. 
Företaget ska avsätta rimliga resurser, vari ingår en kontaktperson, för att projektet ska kunna 
bedrivas enligt uppgjort tidsplan. Kostnader, i enlighet med bilagd budget, för inköp av 
material för projektets genomförande betalas av student eller skola och ersätts mot uppvisande av 
originalkvitton i enlighet med § 5 nedan. 
 
§ 5 Resultat och rapportering 
När projektet är avslutat ska Studenten till Företaget lämna en muntlig och en skriftlig rapport 
av projektarbetet, tillsammans med en kostnadsredovisning med originalverifikat. 



 

 
§ 6 Ändringar 
Samtliga ändringar av och tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av båda 
parter för att anses giltiga. 
 
§ 7 Tvist 
Tvister angående detta avtals tolkning ska avgöras av allmän svensk domstol. Av detta avtal 
har Studenten och Volvo PV tagit var sitt exemplar. 
 
 
 
  
 
Göteborg den .......................................... 
 
 
..................................................       .................................................. 
 
 
..................................................       .................................................. 
 
Underskrifter (av Studenten och Företagets firmatecknare) 
 
 
..................................................       .................................................. 
 
 
..................................................       .................................................. 
 
Namnförtydligande



 

 

 
 

Avtal Examensarbete Karlstads universitet och Volvo Personvagnar 
 

 
§ 1 Parter 
Följande avtal gäller å ena sidan studenterna vid Karlstads universitet (Martin Westerlund 
840429-0374) nedan kallad Studenten, samt å andra sidan företaget (Volvo Car Cooperation, 
org nr 556074-3089) nedan kallat Företaget. 
 
§ 2 Sekretess 
Studenten förbinder sig att hantera och använda sådan information som fås i samband med 
projektet  och som inte är offentlig eller på annat sätt är att anse som allmän eller allmänt 
känd, konfidentiellt. 
Studenten har rätt att diskutera projektet med lärare och studenter som ingår i projekt. 
All annan redovisning av projektet till personer som ej ingår i projektet får endast göras efter 
skriftligt godkännande av handledaren på Företaget. På skriftlig begäran av Företaget kan 
rapporten hemligstämplas i maximalt fem år. Företaget förbinder sig å sin sida att behandla 
information som fås från Studenten konfidentiellt. Speciellt gäller detta information som kan 
göra att nyhetshinder uppstår vad gäller immaterialrättsligt skydd. 
 
 
§ 3 Immaterialrätt 
Alla av Studenten framtagna nya uppfinningar, inkluderat produkter, processer, tekniker, 
förbättringar eller annat, som uppstår ur arbetet och som skulle kunna vara föremål för 
immaterialrättsligt skydd, patentskydd eller annat immaterialrättsligt skydd, ska 
tillfalla Företaget.  För det fall Företaget saknar intresse för uppfinning/uppfinningar som uppstått 
under projektets gång och som kan vara föremål för immaterialrättsligt skydd, patentskydd 
eller annat immaterialrättsligt skydd skall detta meddelas Studenten inom sex månader efter 
det att uppfinningen blev känd för Företaget för att möjliggöra för Studenten att själv söka 
immaterialrättsligt skydd för och exploatera eventuell uppfinning. 
 
§ 4 Ansvar 
Studenten ska bedriva arbetet självständigt. Studenten bär inte ansvar för projektet rent 
resultatmässigt, och har inte något ansvar ekonomiskt för projektet. 
Företaget ska avsätta rimliga resurser, vari ingår en kontaktperson, för att projektet ska kunna 
bedrivas enligt uppgjort tidsplan. Kostnader, i enlighet med bilagd budget, för inköp av 
material för projektets genomförande betalas av student eller skola  och ersätts mot uppvisande av 
originalkvitton i enlighet med § 5 nedan. 
 
§ 5 Resultat och rapportering 
När projektet är avslutat ska Studenten till Företaget lämna en muntlig och en skriftlig rapport 
av projektarbetet, tillsammans med en kostnadsredovisning med originalverifikat. 
 
 



 

§ 6 Ändringar 
Samtliga ändringar av och tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av båda 
parter för att anses giltiga. 
 
§ 7 Tvist 
Tvister angående detta avtals tolkning ska avgöras av allmän svensk domstol. Av detta avtal 
har Studenten och Volvo PV tagit var sitt exemplar. 
 
 
 
  
 
Göteborg den .......................................... 
 
 
..................................................       .................................................. 
 
 
..................................................       .................................................. 
 
Underskrifter (av Studenten och Företagets firmatecknare) 
 
 
..................................................       .................................................. 
 
 
..................................................       .................................................. 
 
Namnförtydligande 
 
 



 

Bilaga 2  Brief 
 
 
Bakgrund 
För Volvo PV är det viktigt att ha ett nära samarbete med skolor och universitet. Genom att 
erbjuda studenter, med olika bakgrund, ex-jobb säkras detta samarbete samtidigt som det 
innebär att företaget utvecklas och går framåt. Studenter bidrar med nya kunskaper och idéer 
och i gengäld erbjuder vi en spännande och krävande miljö. I detta examensarbete deltar två 
innovations & designingenjörsstudenter (Martin Westerlund och Martin Karlsson) från 
Karlstads universitet. 
 
Uppdrag 
Projektets syfte är att ta fram ett koncept på hur en ny tunnelkonsol kan se ut. Ytterligare 
avgränsning och specificering kommer att presenteras av uppdragsgivaren vid projektstart den 
24 januari 2007.  
 
Genomförande 
Projektarbetet utförs i huvudsak på Karlstads Universitet, men även under kortare perioder 
hos Volvo PV då projektet kräver detta. Kostnader i enligt tidigare bifogad budget kommer att 
ersättas mot uppvisande av originalkvitto. Tidsplan framtagen av projektgruppen kommer att 
presenteras för uppdragsgivaren inom 2 veckor från projektstart. Tidsplanen kommer att 
innehålla viktiga milstolpar, ungefärliga tidpunkter för regelbundna möten mellan 
projektgruppen och uppdragsgivaren och ett datum för slutredovisning. Uppdragsgivaren 
bistår fortlöpande med handledning och viss teknisk support vid behov. Uppdragsgivaren 
bistår även om möjligt med kontorsplats och tillgång till modell och presentationsmaterial vid 
Volvo PV. Projektgruppens två medlemmar kommer att ha skrivit under sekretessavtal för att 
få del av tekniska underlag som behövs för att genomföra projektet.  
 
Projektmöten  
Regelbundna projektmöten där projektgruppen ansvarar för agenda kommer att äga rum. 
Tidpunkten för dessa kommer att slås fast i tidsplanen, med reservation för ev. ändringar.  
 
 
Kontaktpersoner på Volvo PV 
Bernt Lahneljung blahnelj@volvocars.com 
tel 031 3252197 
alt 0709 309805 
 
Projektgrupp 
Martin Westerlund martwest02@student.kau.se 
0704-815596 
054-181504 
 
Martin Karlsson martkarl08@student.kau.se 
0704-618173 
054-181504 



 

Bilaga 3   Kravspecifikation 
 
 
 
En kort introduktion 
Ett koncept av en tunnelkonsol skall tas fram. Beställare Bernt Lahneljung vill ha nya fräscha 
idéer kring hur man kan formge och utnyttja tunnelkonsolen för framtida bilar. Arbetet är rent 
konceptuellt men är avgränsat till en kommande bilmodells mått. Vårt mål är att formge en 
tunnelkonsol med ett funktionellt och estetiskt tilltalande språk i linje med Volvos övriga 
formspråk. 
 
Funktionskrav 
Tunnelkonsolen skall ha möjlighet till förvaring 
Tunnelkonsolen skall innefatta växelspak, handbroms, 2 st. mugghållare, armstöd och 
förvaring.  
Tunnelkonsolen skall ligga i linje och/eller vara inspirerat av Volvos övriga formspråk. 
Tunnelkonsolen skall måttmässigt ligga inom samma mått som tunnelkonsolen för av Volvo 
given kommande bilmodell (sekretess). 
 
Kostnadskrav 
En kostnadsuppskattning skall göras av konceptet. Det är endast en uppskattning av vad vårat 
koncept skulle kosta om det skulle sättas i produktion jämfört med dagens lösningar. Med 
reservation för att det kan vara svårt att få fram en vettig kostnadsuppskattning eftersom det ej 
kan utföras av oss två utan endast med hjälp utifrån.  
 
Kostnaden för utförande av projektet är bestämd enligt tidigare visad och godkänd budget.  
 
Produktionskrav 
Det ligger inga direkta krav på att konceptet skall vara produktionsbar, dock ligger det i vårat 
intresse att ha dem tankarna med oss då det är en del av våran utbildning.  
 



 

Bilaga 4  GANTT-schema 

 



 

Bilaga 5  WBS-schema 
 
 
 
 

WBS- Work Brake down Structure

Inledning Research Idégenerering Idébearbetning Prototyp/modell Presentation

Projektstart Volvo Genevésalongen Kreativa metoder Funktionsanalys CAD-modell Flash?

Tidsplan Konkurentanalys Skisser Dummies Prototyp Förberedelse

WBS Historia Modeller Animation

Brief Andra fordonstyper

Avgränsningar Intervjuer med "key-persons"
*Ergonom

*Tillverkare

*Försäljare

*Material och kulör  



 

 

Bilaga 6  Funktionsanalys 

Funktion Klass Kommentar 

      

      

Medge applicerbarhet i angiven bilmodell HF Sekretessbelagt 

Inneha nyhetsvärde N   

Medge ergonomianpassning N   

Uttrycka elegans Ö   

Uttrycka kvalitet  Ö Premiumkänsla 

Underlätta tillverkning Ö   

Medge montering  Ö   

Tåla slitage Ö   

Inneha förbättringsgrad Ö   

Medge rengöring Ö   

Inneha tvåsidighet  Ö Mer än en funktion i varje lösning 

Medge spegelvändhet Ö Applicerbar på både höger- resp. vänsterstyrd bil  

      



 

Bilaga 7  Mötesprotokoll 
 
 
SAMMANSTÄLLNING AV MÖTE 24/1 2007  MARTIN KARLSSON 
     MARTIN WESTERLUND 
 
 
Följande punkter är en sammanställning av diskussioner som hölls på Volvo PV, Göteborg 
onsdagen den 24 januari 2007 angående examensarbetets omfattning och begränsningar. 
Deltagande var Martin Karlsson, Martin Westerlund och Bernt Lahneljung.   
 
Utformning av:  
 
Armstöd 

- Ergonomiska aspekter  
- Justerbarhet, längs- och höjdled. 

 
Växelspak och handbroms 

- Fri yta krävs runt växelspaken för att föraren ej ska stöta i mittkonsolen vid 
växling 

- Finns annan lösning på hur växelspaksdamasken kan utformas?  
- Måste handbromsen vara en spak, finns andra lösningar?  
- Mekanisk kontra elektrisk handbroms  

  
Personifiering 

- Vad finns det för lösningar för att personifiera mittkonsolen? 
- Färger, fronter.  
- Moduler och tillbehör som tillval, t.ex. askkopp  

 
Askkopp och mugghållare 

- Kopphållarens placering bör vara placerad så att elektronik inte skadas med 
tanke på spillrisken 

- Behöver askkoppen ingå som standard eller kan den ersättas och istället 
finnas som tillval? 

 
Tillverkning 

- Tillverkningssätt  
- Toleranser 
- Montering 

 
Materialval 

- Materialval på konsolen 
- Slitstarkt material på konsolens sidor då bältesspännarna sliter. 

 
Måttbegränsningar  

- Konsolen skall ha samma bredd som en tunnelkonsol i en Volvo v50 
- De ergonomiska aspekterna skall uppfyllas oavsett förarens kroppslängd och 

fysiska förutsättningar. 
- Kan samma lösningar användas oavsett om bilen är höger- eller 

vänsterstyrd? 



 

Frågor som diskuterades angående researchens utförande var: 
 

- Träff med personal på avdelningen för kulör och klädsel  
- Möjlighet att besöka bilmässa  
- Besök i fabrik, montering.   

 
Övriga överenskommelser som beslöts på mötet: 
 

- Kostnadsredovisning skall skickas från studenterna till Bernt Lahneljung en 
gång i månaden. 

- Projektplaneringen skall skickas via e-post innan nästa träff i Göteborg.  
- Nästa träff äger rum 8-9 februari 2007 

 



 

SAMMANSTÄLLNING AV MÖTE 8-9/2 2007  MARTIN KARLSSON 
     MARTIN WESTERLUND 
 
 
Följande punkter är en sammanställning av diskussioner som hölls på Volvo PV, Göteborg 
torsdagen den 8 februari 2007 angående examensarbetets utformning ur ett ergonomiskt och 
futuristiskt perspektiv. Deltagande var Martin Karlsson, Martin Westerlund, Bernt 
Lahneljung, en representant från produktplanering och Lennart Liedberg.   
 
Ergonomisk utformning av:  
 
Handbroms 

- Handbromsen är det enda i bilen som inte visar när dess funktion är 
uppnådd, föraren drar därmed som oftast ”allt han/hon förmår”.   

- Dragpunkten bör vara långt fram samt nära intill föraren. 
- Ju längre fram handbromsen sitter, desto högre kan den sitta. 
- En handbroms som är placerad för långt bak är inte att rekommendera. 
- Axelledens position varierar 300-350mm beroende på stolens position.  
- Trend att mekanisk handbroms ersätts med elektrisk. Spak ersätts av knapp. 

Även den ersättande knappen bör vara placerad ur ett ergonomiskt 
perspektiv. Knappen ska liksom spaken utstråla säkerhet och stabilitet. 

- Handbroms placerad vid ratt är en bra lösning.  
- Fotmanövrerad ”handbroms” är även ett alternativ. 

 
Armstöd 

- Armstödet är viktigt för vila under lång färd. 
- Ställbart armstöd i diagonalt läge en bra lösning. 
- Även sliding-funktionen är en bra lösning. 

 
Övrig diskussion 

- Vet kunderna hur de ska anpassa stolens och rattens läge för att sitta korrekt 
och ergonomiskt försvarbart under färd? 

- Avstånd växelspak till panel, föraren ska kunna växla utan att stöta i panelen 
oavsett förarens fysiska storlek. 

- Mugghållarens maximala diameter utgår från en bestämd variation på 
muggar. 

- Det anses acceptabelt att en mugghållare täcks av ett överdraget armstöd. 
- Området bakom nuvarande panel är svårt att komma åt.  
- Höftpunktens läge täcks av ett område där den kan förekomma beroende på 

personens storlek.  
 
Koordinater, rymdvärde för höftpunktens läge är: 
X: 3114,4 
Y: -360 
Z: 689,5 
 
 
 
 
 
 



 

Produktplanering av interiör: 
Generellt kan sammanfattas att interiören skall utformas utifrån tre faktorer: 
 

1. Tillverkas till en vettig kostnad 
2. Vara estetiskt tilltalande 
3. Vara praktiskt utformat  

 
Även materialval på interiörens delar är av yttersta vikt för att framhäva den premiumkänsla 
som eftersträvas. 
 
Förvaring 

- Förvaring av småprylar saknas. 
- Myntförvaring bör erbjudas. 
- Fack för solglasögon är svårt att utforma eftersom storleken på glasögon 

varierar med modet. 
- Upphängningsmöjligheter. 
- Möjlighet till förvaring i stolryggens sidor?  
- Mobiltelefonsförvaring? 
- Lösning att vrida fram saker bakifrån frontpanelen när de ska användas och 

dölja dem när de inte används. 
- Fack på sidorna av mittkonsollen för förvaring av saker som inte används 

lika frekvent. 
- Insynsskyddade fack för att förhindra inbrott och dölja värdesaker.  
- Låsningsmöjlighet av fack och lådor efterfrågas i högre grad desto större 

lådan är. Om den bärbara datorn går ner är efterfrågan större osv.  
 
Tekniska lösningar 

- Läsare för memorystick och andra minneskortstyper. 
- USB-ingång för uppspelning av film i monitor resp. laddning av mp3-

spelare och dylikt.  
- Möjlighet till moduler för laddning av mobiltelefoner? 
- Shift by wire frigör utrymme i tunnelkonsollen. 
- Moduluppbyggnad för tekniska delar en valbarhet för kunden? DVD-spelare 

etc. 
- 230V uttag i bilen. Framtida ersättare till dagens 12V? 
- Vad finns det för lösningar för att dölja sladdar vid laddning av mobiltelefon 

resp. användning av egen GPS-mottagare? 
 
Frågor som diskuterades angående researchens och det fortsatta arbetets utförande var: 
 

- Träff med Corin Pompe på avdelningen för kulör och klädsel kommer att 
ske vid nästa träff i Torslanda.  

- Besök i fabrik, montering skall troligen ske vid nästa träff. 
 
Övriga överenskommelser som beslöts på mötet: 
 

- Research kommer att ske på Genèvesalongen den 7-9 mars 
- Nästa träff äger rum 1-2 mars 2007 



 

SAMMANSTÄLLNING AV MÖTE 1-2/3 2007  MARTIN KARLSSON 
     MARTIN WESTERLUND 
 
 
Följande punkter är en sammanställning av diskussioner som hölls på Volvo PV, Göteborg 
fredagen den 2 mars 2007 angående examensarbetets formgivning, funktionella design och 
formspråk. Deltagande var under två olika möten summerat: Martin Karlsson, Martin 
Westerlund, Bernt Lahneljung, Daniella Rothkeg och Lars Falk.   
 
Kulör, klädsel och belysning:  
 
Tekniska lösningar 
 

- Pressure sensitive device 
- Optical sensitive device- svep med handen  
- Displayer upplysta från baksidan. 
- Omprogrammerbara knappar, flera funktioner på samma knapp.  
- Ljusslingor runt mittkonsol som lyser svagt, varseblivning vid körning i 

mörker.  
 
Övriga diskussionspunkter  
 

- För vem är bilen? Vad skiljer användarna och vad de har med sig beroende 
på köparen av examensarbetets bil respektive en S80 eller XC90? 

- Mittkonsolens användbarhet på dagen kontra på natten. 
- Möjligheter att göra rent, hur utformar man det på bästa sätt? 
- Tygdetaljer går enligt Daniella mest hem i dyrare bilmodeller. 
- ABS-plasten är oftast mörk i förvaringsfacket, anledningen är att spara 

pengar eftersom utsidan av facket är gjord av samma material och där är 
mörkt att föredra pga. stor risk för nedsmutsning. 

- Andra plaster än ABS som är prisvärda finns att tillgå. 
- Litet flyttbart myntfack i stora förvaringsfacket är en idé, att tänka på är att 

man ska kunna komma åt sakerna oavsett personens fysiska storlek.  
- Idén med självlysande varningsblinkersknapp har inte så stor funktion 

eftersom blinkerslamporna ändå inte kan blinka när strömmen gått, däremot 
ansågs självlysande material vara en bra tanke.  

 
Design/formgivning:  
 
Tänkbara lösningar 
 

- Mugghållarens utformning, tekniska utförande samt design. 
- Armstödets utformning, hur kan man variera höjd och längd? 
- Delat armstöd för förare och passagerare för rätt inställning för respektive 

person.  
- Kan man växla på något annat sätt än det sätt som är standard?  
- Vad kommer människor att använda sig av i framtiden, vad kommer de ha 

med sig?  
- Flytta om allt! ”växelspaken kan väl sitta någon annanstans”  

 
 



 

 
Övrigt:  
 

- Vid nästa träff sker konceptvalet. Till dess ska skisser och idéer vara 
genomarbetade och klara för att presenteras.  

- Försök att få så många av dem vi har träffat till konceptvalsmötet för att få 
olika åsikter om idéerna, ur olika perspektiv.  

- Besök på mässan i Genève sker 7-9 mars.  
- Nästa träff i Göteborg äger rum i vecka 13 2007 

 
 



 

SAMMANSTÄLLNING AV KONCEPTVALET 29/3 2007  MARTIN KARLSSON 
     MARTIN WESTERLUND 
 
 
Följande punkter är en sammanställning av konceptvalet som hölls på Volvo PV, Göteborg 
torsdagen den 29 mars 2007.  
 
Deltagande under konceptvalet var:  
Martin Karlsson, Martin Westerlund – studenter Karlstads Universitet 
Bernt Lahneljung – Senior Studio Engineer, projekthandledare 
Björn - Avdelningschef, Studio Engineers 
Lennart Liedberg - Ergonom 
Lars Falk – Industridesigner 
Magnus Bäckelie – Produktplanerare 
Anders Polheimer – Varification Leader 
 
Valda koncept för fortsatt utveckling i projektet var: 
 

- Uppblåsbart armstöd- hur kan uppblåsningen styras?  
- Laddställ för mobiltelefoner och mediaspelare. 
- Mugghållare med varierbart djup 
- Mugghållare som kan omformas till att bli ett förvaringsfack. 
- Ingångar AUX/USB 
- Integrering av handbromsen, om möjligt utforma den så att den kräver ännu 

mindre plats i mittkonsollen 
- Tygfickor på sidan om mittkonsollen. 
- USB-applikationer; laddning, koppvärmare osv. 
- Utdragbart bord till baksätet. 

 
Övriga önskningar om den slutgiltiga produktens utformning 
 

- Sträva efter tvåsidighet i varje idé 
- Väggar mellan olika förvaringsfack i mittkonsollen bör ej finnas alternativt 

bör kunna fällas bort för att möjliggöra att flera fack blir ett enda stort fack.  
- Handbromsen bör integreras i mittkonsollens form. 
- Modifiering av dagens centerstack. 
- Multimediacenter placerat framför växelspaken för mobiltelefon och 

mediaspelare, snygg utformning som snarare framhäver än gömmer 
apparaterna.  

- Handbromsen placerad i höger ben på centerstacken även möjligt ur ett 
ergonomiskt perspektiv.  

 



 

Bilaga 8  Sammanställning från idégenereringen 
 

Säkerhet 

• Airbag för personen som sitter i mitten i baksätet. 
• Leksak som poppar ut 
• Möjlighet att fälla undan tunnelkonsolen. 
• Mittkonsol som följer stolens justeringar 
• Spegel som går att ta loss 
• Utdragbar skyddsplast för att skydda säten när man åker i skitiga kläder, även tänkte 

för golvmattan 
• Byta ut kudden i armstödet 
• Ställbar kudde med luft (ballong stil) 
• Möjlighet att ställa bilbarnstolen över mittkonsolen så bägge föräldrarna kan sitta fram 
• Dra ut mittkonsolen så den ut mellan sätena i bak. 
• Överfallslarm, larmet kan aktiveras från insidan med ett himla liv på utsidan som 

följd, man drar en sprint (som en brandsläckare) så man inte aktiverar larmet av 
misstag 

• Brandvarnare 
• Självdiagnos av bilen, glapp i bärarm, instruktioner. 
• Instruktionsfilm/röst för självservice, oljebyte ect. 
• Demofilm visar hur stolen ska ställas in ergonomiskt korrekt (typ som säkerhetsfilmen 

på flygplan) 
• Lönnfack 
• Jalusi för att dölja värdesaker 
• Rutor som blir mörka när bilen låses. 
• Pistolgrepp på handbromsen 
• Namngravering 
• Tryck in ciggtändaren i låset och det värmer upp och smälter isen. 

 

Fritid  

• Knapp som en Volvo-logo  
• Logo på mittkonsolen 
• Oljemätare 
• Mätare av filternas skitighet 
• Nätfickor i designertyg 
• Aktiv kol som neutraliserar dåliga dofter 
• Head-up display 
• Man belyser CS bakifrån med laser och får på så sätt fram knappar som går att variera 

(baseras på det där lasertangentbordet som säljs) 
• Bensinkortshållare, i locket förslagsvis 
• Mätare för att visa etanolkoncentrationen i tanken, hur miljövänlig är du eg?? 
• Utfällbar kudde, förvaring i passagerarstolen när ingen sitter där. 
• Indikator för rök i motorrum.  
• Flyttbar växelspak och handbroms 



 

• Identitetskontroll av körkortet, även om nycklarna blir stulna kan man inte starta bilen 
• Floating tunnelkonsol 
• Programerbara färger beroende på förare på tunnelkonsolen 
• Hängare av Colaflaskor alá barglashängare 
• Syreboosting (när du gäspar för mycket) 
• Bowlingblås i tunnekonsolen 
• Det valbara mörka glaset som hindrar insyn reflekterar även ljuset så bilen inte blir så 

himla varm på sommaren. Möjlighet att enbart tona bakrutorna under färd. 
 

Datum 

• Bilkalender, synka bilreparationer/service med din Palm eller mobiltelefon, 
påminelser om födelsedagar och namnsdagar osv. 

• Val av tunnelkonsolens utformning vid beställning, ”2 mugghållare, 1 tidningshållare 
och ett pennfack tack” 

• Glas som går att tina i toppen på locket av tunnelkonsolen 
 

Plast 

• Friktionsyta –tandborste 
• Gummifriktion –styrspakar 
• Omformbar plast/gummi –pjäxor 
• PlayDo som återformas –skjuttavlor 
• Massage i armstödet –kulor som rullar 
• Snusdosfack 
• Snusaskopp, tömbart och tvättbart 

 

Laboratoriet 

• Resårband, så att saker ej åker runtomkring 
• Magnethållare 
• Glasögonfack 
• Vätskesugande material i botten 
• Kardborreband 
• Varierande djup på kopphållare 
• Klädhängaren 
• Tygfickor 
• 12V/230V uttag 
• GPS -12V- uttag högt satt på CS 
• Dammsugare (som papperskorg, byte i bagagerummet?) 
• Baksug för att hålla grejer på plats 
• Möjlighet till modifiering med egna grejer/foton (som vissa Nokia mobiler) 
• Skärmsläckare i färddatorn 

 

Pensioner 

• Picnincbord alá flygplansmodell 
• Armstöd i olika ”fluff”material, tempur? 



 

• Greppvänligt på växelspak 
• Cykelbroms som handbroms, sitta på växelspaken? 
• Lukta gott spray 
• Spel i färddatorn 
• Stabil tunnelkonsol 
• Ljudisolerade fack 
• Lås så saker sitter fast när det smäller 
• Mugghållare som blir hård (sluter om) när man sätter ner muggen 
• Lågbudget (hyrbilen) 3 nivåer på tunnelkonsolen 
• Handbromsassistens, servostyrd? 
• Lampa i mittfacket, från två håll 
• Ljusa material i själva facket 
• Tydliga grafiska symboler istället för förkortningar (t.ex. ”Här-går-man”) istället för 

förkortningar. 
• Vippreglage(som i Mini) 
• Känslan av att saker verkligen är på eller avslagna 
• Köspel/underhållning 

 

Hårddisk 

• USTS-ingång, laddning/överföring 3,5 mm ingång 
• Plats för inte bara CD utan även för DVD-fodral 
• Bra flyt i rörelser, öppnande och stängande av lyckor ska ej smälla 
• Dämpning när man fäller ner locket 
• Reseguide/kunskapsprogram till färddator 
• LCD-display i baksätet, kunna byta låt även där bak 
• Information om hur mycket hästkrafter/vridmoment som används momentant 
• Kraftigare material på gångjärn och dyl., bättre kvalité, gärna gjorda i metall. 
• Luftfuktare 
• Integrerad USB-ingång i lådan? 
• Repfria material 
• Keramer i kupén, färgad bakgrun 
• Få in laptop någonstans (bakom CS?) 
• Avtorkbara ytor 
• Stöldskyddade fack 
• Låsbart utrymme, låsa upp med startnyckeln (perfekt för CD-spelarefronten) 
• ”James Bond intro”, en sån slutare som mugghållare. Vrid till och muggen kläms åt 

från sidan 
• Papperskorg, utbytbara påsar 
• Knappar för stereo etc. på mittkonsolen 
• Sportknappen på växelspaken 

 

Matlagning 

• Kylning av dricka 
• Grovt material/textil, avbrytande material på sömmar och tyg 
• Hållare för saker man bara behöver i bilen (isskrapa osv.) 



 

• Justeringsknapparna för stolen  
• Justering av höjd och längd på tunnelkonsolen 
• Kopphållare som kan användas som fack om man fäller bort hållaren 
• Ribbor på handbromsen 
• Kurvgrepp på handbromsen 
• Ventilering av lådan 
• Smart lösning av lock över fack 
• Mugghållare i locket 
• Löstagbara tyger som går att tvätta 

 

Barometer 

• Material som förändras av värme 
• USB-koppvärmare 
• Exklusivt ur/klocka 
• Lägen på handbromsen och armstöd ändras som stolen beroende på förprogrammerad 

inställning 
• Plast i samma färg som lacken 
• ”See trough” lock/sidor så man ser mekanism 
• Videokamera som man kan se i skärmen 
• Visare för sätesvärmen – hur långt kvar innan de blir varmt? 
• Visare för aktuell maxvikt 
• Metaller –båtkänsla 
• Sarger, lister 
• Aktuell växel lyser upp i växelspaken  

 

Resultat från kreativitetsövningen Slipwriting 
 

• Innerbelysningen tänds när man stänger av larmet 
• Dold handbroms 
• Handbromsen placerad under sätet 
• Värmeslingor i armstöd 
• Vändbara ytor i facket, gör möjligt för plats för både CD och DVD 
• Utbytbar växepaksdamask, sitter fast med kardborreband, sportiga material såsom 

Gore-Tex eller Neoprene 
• Olika damasker för olika sorters utrustningpaket 
• Info om koppens temp i info displayen (så man inte bränner sig resp dricker kallt 

kaffe) 
• Kanppytryme runt växelspakens fot 
• Sladdgömmare, nån slags ficka? 
• Roterbar fotoplats 
• Mugghållare vid AC-utblås 
• Genomskinnligt golv så man ser vägen 
• Växelspaksdamasken genomskinnlig 
• Ferrari stil på växelpakskulissen 
• Frostat glas som blir genomskinligt vid knapptryckning 



 

• Flyttbar/storleksändrande papperskorg, sväller upp för att rymma mer 
• Mosaik 
• Konstverk 
• Hylla/plats för egen utsmyckning 
• Flytta knapparnas funktioner, omprogrammerbara 
• Utbytbara vippreglage, välj din stil på inredningen 
• Magneter som repellerar 
• Mugghållare som inte påverkas av direkt stötar i bilen 
• Hål där man kan välja vad man vill ha kvar – extra mugghållare etc. 



 

Bilaga 9  Fördjupning av ergonomin för handbroms 
 
Av: Martin Westerlund. Fördjupningsuppgift om 5 p inom ergonomi runt handbromsen. 
Resultatet ligger till grund för utformningen av handbromsen i resultatet. 

Bakgrund 
 
Ergonomi handlar om att anpassa miljön efter människans förutsättningar. Människans kropp 
har i stort sett varit densamma i ca 20 000 år medan vi på bara de senaste 100 åren har ändrat 
det sätt vi rör på oss drastiskt. Tack vare den industriella revolutionen finner vi oss i 
situationer där vi tvingas använda vår kropp på sätt som den inte är skapt. I bilen finns flera 
sådana situationer. Det faktum att man sitter helt still med få möjligheter till att ändra 
sittposition när man kör är en av de största fällorna man kan hamna i ergonomiskt. Istället bör 
man  konstant ändra sittposition för att ”utmana” kroppen och på så sätt få igång cirkulationen 
(Ergonomi Sammanfattning, Ingmarsson Per). Men även genom knapptryckningar och lyft 
sätter vi onödig stress på ligament och leder när vi kör bil, . Jag har valt att fokusera på hur 
ergonomin ter sig kring handbromsen i en förarmiljö då den ingår i vårt examensarbete som 
omfattar hela tunnelkonsolens utformning.  

Problemet 
 
Problemet är att man med dagens placering och utformning av handbromsen inte kan 
tillgodose en tillräckligt ergonomisk utformning och placering av handbromsen för både långa 
som korta människor, enligt Lennart Liedberg, ergonom på Volvo Car Corporation. Det stora 
problemområdet är de korta förarna som måste sitt nära ratten för att nå ratt och pedaler, 
vilket innebär att man får handbromsen för nära sig och man får på så sätt en onaturlig 
belastning på axelpartiet som skall lyfta handbromsen. Detta problem har inte långa förare 
som sitter längre ifrån handbromsen och därför får mer kraft då de kan använda hela kroppen i 
rörelsen.  
 
Utöver detta så har man ett packningsproblem med tunnelkonsolen då armstödet ofta är i 
vägen för handbromsen och dess rörelse, något som kom fram under vår research. Tack vare 
kundens önskan om att ha ett armstöd så ger dess placering en konflikt med handbromsen då 
man får en väldigt onaturlig och ansträngande vinkel på handleden när man skall använda 
handbromsen.  

Handbromsen - en beskrivning 
 
Först ut måste man bestämma till vilken kategori handbromsen faller in, är det en spak, ett 
vrid, en vippomkopplare eller ratt? Alla dessa kategorier har egna användningsområden och 
egenskaper. En handbroms faller under kategorin ”handspak” då dens fria längd överstiger 5 
cm..  
 
Sedan måste man ta hänsyn till s.k. kodning, dvs. att man lätt skall känna igen manöverdonet. 
”Manöverdonen som kan förväxlas utformas på sådant sätt att man utan svårighet kan 
identifierad dem”. Detta kan underlättas genom följande åtgärder:  
 



 

- Placering: Här handlar det om inbördes ordningsföljd (vad använder man oftast, först i 
en arbetsgång) och sedan skall även placering visa på donets manövermönster 
(horisontell, vertikal). Ska handbromsen sitta på tunnelkonsolen där den som vanligast 
sitter, eller ska det vara en spak vid sidan om ratten, eller en fotpedal bredvid 
kopplingspedalen. 

 
 

- Färgsättning och påskrifter. Det gäller att man som användare känner igen donet direkt 
och förstår dess användning utan att först behöva testa. Häri ligger självklart mycket 
historia som påverkar. Men det gäller även att formge manöverdonet så att man 
omisskinnerligen känner igen det som en handbroms, och inte t.ex. förväxlar med en 
huv-öppnare eller växelspak.  

 
Att detta är viktigt visar studien An ergonomic study on compatibility of controls of overhead 
cranes…1999. Den visade att kranförare som frekvent bytte mellan flera olika kranar, där 
utplacering av manöverdonen varierade sig från olika modeller och fabrikat, ökade risken för 
att allvarliga tillbud skulle ske. Eftersom placeringen av reglagen och manöverdonen skilde 
sig mellan modellerna kunde förarna i en pressad situation dra i fel spak, vilket kunde få 
ödesdigra konsekvenser om man t.ex. hade för avsikt att höja lasten men istället vred kranen 
till vänster. Utifrån detta lär vi oss att om man flyttar placeringen av handbromsen från det 
idag vanligaste stället (på tunnelkonsolen, utmed höften) måste man göra den så pass synlig 
att användaren inte tvekar på vart handbromsen är placerad i en nödsituation. Detta står i sin 
tur i strid med Volvos önskemål om en ”snyggt integrerad” handbroms i Centre stacken där 
man önskade en handbroms som inte syntes när den var infälld.  

Utformning 
 
En normal handbroms hanteras genom ett s.k. ”klammergrepp” där omfattningsdiametern för 
vara som minst 30-40 mm i diameter. Greppets längd för uppgår till minst 100 mm enligt 
Etienne Grandjean (Arbete, Människa, Miljö 1982). Volvo har egna mått för dimensionerna 
på handbromsen, 25-40 mm, detta för att ge formgivaren större frihet till att utforma 
handspaken. (Ergonomics (FKB Complete Vehicle), utgåva 006, sida 62, Volvo Car 
Corporation)Man ger även råd till hur utformningen av tvärsnittet bör vara, där man tillåts att 
ha ett elliptiskt tvärsnitt som står på sin smala kant. När det gäller själva handtaget ges även 
riktlinjer som säger att handtaget bör vara ”smooth” men inte halt. Man bör ha hög friktion på 
materialet för att på så minska mängden kraft som krävs för att inte tappa taget om spaken. 
Intressant är att veta att man säger att handtaget ej skall ha urgröpningar för fingrarna, något 
som annars ofta ses typiskt ergonomiskt att ha.   
 

Avstånd 
 
Olika typer av reglage har olika behov av avstånd till närvarande reglage utan att störningar 
samt oavsiktlig beröring av närliggande reglage skall störa. Enligt. Tabell 22 i Arbete, 
människa, miljö har en spak som regleras med en hand (som handbromsen gör) ett 
miniavstånd på 50 mm, med ett optimalt avsånd på 100 mm. Dessa krav kan nära nog vara 
omöjliga att uppnå i en bils tunnelkonsol där krav på innehåll och förpackninggrad är extrem. 
Redan den minimala gränsen om 50 mm är en stor utmaning och kan mycket väl sättas som 
ett tufft mål att uppnå.  



 

 

Motstånd 
 
Även känslan är viktig, manöverdonet skall utöva ett visst mekaniskt motstånd vid 
användning. Det är genom detta motstånd vi får information om att funktionen är fungerande 
och aktiv. Moderna lösningar såsom elektrisk handbroms som styrs via en enkel knapp likt 
byta kanal på bilradion ger inte samma information om att man faktiskt har aktiverat 
handbromsen, utan man tvingas lita till att elektroniken fungerar. Tankar om att kunna göra 
handspaken servostyrd föddes efter att ha läst rapporten Integrating vehicle design and human 
factors: minimizing elderly driving constraints 1999 av Susan Shaheena och Debbie Niemeier 
vid University of California. Fördelen med en servostyrd handbroms är att handbromsen blir 
mer lättanvänd för äldre som saknar fullständig styrka och rörlighet i kroppen. En annan 
fördel är att man genom servostyrning kan minska storlek både på spak och på konstruktion 
inuti tunnelkonsolen. Tekniken med servostyrning tas även upp i rapporten Advanded 
Concepts in Autmobile Driver Controls av David Harden och David Tenniswood. I denna 
rapport beskrivs hur tekniken med avancerad servostyrning av bilens alla förarkontrollerade 
styrsystem (däribland handbromsen) gör att man på så sätt även möjliggör för gravt 
rörelsehindrade att köra bil. Tekniken, som inte på något sätt är ny, togs upp i samtal med 
Volvo, och de fann den intressant men i verkligheten praktiskt ogenomförbar. För dyrt och 
komplicerat löd domen. Utöver Volvos ointresse står fördelarna med servostyrning i klar 
kontrast mot de ergonomiska aspekter som ergonomins lära tar upp. Ergonomiskt sätt gäller 
det för en vanlig manuell handbroms att bibehålla sitt mekaniska ”klickande” för varje steg 
som handbromsen dras åt ytterligare. Gör man en helt tyst och motståndslös handbroms måste 
man se till att användaren får bekräftat från annat håll att handbromsen är aktiverad till sitt 
yttersta läge. Handbromsen måste därför utformas så att användaren får ett ”artificiellt” 
motstånd för att få ”kvitto” på att handbromsen är aktiverad. Det räcker inte med att en lampa 
lyser på instrumentpanelen, utan man skall känna att det blir trögare desto mer man drar tills 
man kommer till ett komplett stop. (Grandjean, Etienne, kap. 9.4). Skulle man konstruera en 
servostyrd handbroms, anpassad för de äldre, måste man alltså ändå bygga in ett mekaniskt 
motstånd vilket motsäger hela idén med att ha en servostyrd handbroms.  

Rörelse 
 
Den som kör en bil förväntar sig att bilen svänger till höger när man vrider ratten till höger, på 
samma sätt förväntar sig en bilförare att handbromsen aktiveras genom att man drar spaken åt 
sig och inte genom att skjuta den ifrån sig. Detta kallas stereotypa reaktioner, erfarenheten 
har lätt till en ingravering av schabloner. I början måste vi lära oss och tänka till för att dra 
handbromsen åt rätt håll, men med ökande träningsgrad avtar den medvetna styrningen 

Bild 1: Ergonomiska måttbegränsningar, Volvo Car Corporation Ergonomics (FKB Complete Vehicle),  
utgåva 006, sida 62, Volvo Car Corporation 
 



 

successivt och i takt med att hjärnan kopplar om sker en förflyttning av styrningen till lilla 
hjärnan. (Grandjean, Etienne kap. 9.5 / 8.1) 
 
Det gäller även att handbromsen är placerad inom räckhåll för föraren. Med detta menas att 
man som förare inte bör sträcka sig eller hamna i en onaturlig position.  

Knappen 
 
På handbromsen har man även en knapp som är till 
för att släppa på spärren för att på så sätt lösgöra 
bromsen. Även denna knapp måste vara utformad ur 
ett ergonomsikt perspektiv. Viktigast här är att kraften 
som krävs för att släppa på bromsen inte får vara för 
stor, mellan 2,5-5 N rekommenderas. Diametern bör 
ligga mellan 30-40 mm och kontaktvägen mellan 3-10 
mm, se bild.  

Diskussion med Lennart Liedberg, ergonom på Volvo Car Corporation 
 
Det finns ytligare en aspekt på handbromsen, det gäller handbromsens placering. Genom 
samtal med Lennart Liedberg, ergonom på Volvo PV, kom det fram många intressanta 
aspekter. Den viktigaste han ville lyfta fram var att få fram handbromsen, detta pga. av två 
anledningar. Den första handlar om armens position, för att får maximal styrka bör armen 
vara lätt böjd, vilket även styrks av Per Ingmarsson, (leg. sjukgymnast, taget från föreläsning). 
Det andra handlar om att täcka in även de kortaste av kunder, de som ligger på gränsen till 
den undre 5:e persentilen som Volvo följer. Dessa kunder måste skjuta stolen långt fram för 
att få en bra förarposition vilket i sin tur innebär att man får handbromsen väldigt nära 
kroppen, och för att då inte få en onaturligt stor belastning på axelpartiet, vill man ha 
handbromsen så långt fram som möjligt. De långa som har stolen långt bak drabbas ej av att 
flytta fram handbromsen då de har längre armar och utan problem når handbromsen.  

Resultat 
 
Resultatet av denna information kan ses i slutresultatet för examensarbetet. Handbromsen har 
där flyttats till höger om växelspaken, vilket medgivit att den kunnats flytta fram ca 10 cm, 
med alla de fördelar som nämnts tidigare i bilagan. För att kompensera det faktum att 
handbromsen sitter på ”fel” sida om växelspaken har spåret i vilken handbromsen löper i när 
den används riktats något mot föraren. Tack vare detta drar föraren handbromsen emot sig 
snarare än längs med sig. På grund av detta aktiverar föraren större muskelgrupper (rygg och 
mage) istället för bara axelpartiet. Knappen för frigöring av 
handbromsen har flyttats så den nu aktiveras med 
pekfingret istället för tummen. Handbromsen är helt 
mekanisk länkad till bromsarna bak, alltså ej servostyrd. 
Utöver detta var det viktigt att formge handbromsen så att 
den av användaren uppfattas som en handbroms. Detta är 
en viktig ergonomisk aspekt, att handbromsen ska se ut 
som en handbroms och inte som något annat, därför är den 
ej helt integrerad i Centre stacken, men aluminiumprofilen 
löper genom handtaget för att ändå visa att den är en 
förlängning av Centre stacken.  

Bild 2: Utformning av knapp enligt Grandjean Etienne 

Bild 3: Resultat, handbroms 
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Bilaga 11  Kostnadsredovisning Ex-jobb Volvo PV
  
 

Januari 
 
Redovisning av kostnader  
  

Bilresa ToR Torslanda fredagen den 24 november 2006 780 
(60 mil á 13 kr/mil)  

Bilresa ToR Torslanda onsdagen den 24 januari 2007 780 
(60 mil á 13 kr/mil)  

Totalt januari 1560 
 

Februari 

Bilresa till Torslanda torsdagen 7 februari,   

hemresan fredag 8 februari 2007 780 

  

Inträde Volvomuseet 2 personer 60 

  

Flyg ToR Genève 7-9 mars SwissAir, 2 personer 3888 

Hotell Windsor i Genève 2 nätter 2 596,67 

Inträde Genèvesalongen 159 

Totalt februari 7483,67 
  

Mars 

Bilresa till Torslanda torsdagen 1 mars,   

hemresan fredag 2 mars 2007 780 
  

Inträde Götebors Motorshow 2 personer á 130kr/st 260 
  

Bilresa ToR Stockholm 780 

(60 mil á 13 kr/mil)  
  

Arlanda Express ToR 2 personer a´100 kr/st 400 

SL rabattkupong 2 resor med 2 personer a´20kr st 80 

Taxiresa i Genève 180 
  

Utskrift i färg 57 
  

Material från Matton i Sthlm 257 
Material från Clas Ohlsson 129 

Material från Bokia 29 
CD-R skivor 99 



 

Kopiepapper 35 
  

Bilresa till Torslanda torsdagen den 29 mars ToR 780 

Totalt mars 3866 
 

April 

Resa till Kristinehamn (10 mil ToR) 130 
Kapa-kartong, 2 ark 80*100 cm á 120 kr/ark 240 

Stift till kartongen 35 
  

Bilresa ToR till Torslanda torsdagen den 26 april 780 

Totalt april 1185 
 

Maj och Juni 
Bilresa till Torslanda torsdagen den 3 maj ToR 780 
Färg, spacke, nät från Biltema 180 
Lädertyg till armstödet 100 
Mugghållare från Volvo Helmia 200 
Färg, 3.5 mm kontakt från Biltema 90 
Centre Stack från Volvo Helmia 1000 
3D-utskrift från 3D-tech 1875 
Visitkort 292 
Utställningsgodis 222,5 
Tyg för montern 258 
Tyg för borden vid montern 157,5 
Bilresa till Torslanda torsdagen den 7 juni ToR 780 
Flygbiljett Landvetter-Arlanda torsdagen den 7 Juni  490 
Totalt maj 6425 
 
 
 

Totalt hela ex-jobbet 20519,67 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


