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Sammanfattning 
Ett	  produktutvecklingsprojekt	  som	  behandlar	  hur	  problemen	  kring	  
en	  förarmiljös	  formspråk,	  reglage	  och	  kombinationen	  av	  dessa	  i	  
högre	  grad	  kan	  utformas	  på	  ett	  kognitivtergonomiskt	  och	  estetiskt	  
vis	  med	  anknytning	  till	  varumärke.	  	  

I	  projektet	  utfördes	  en	  omfattande	  studie	  över	  nutidens	  förarmiljöer	  
där	  flera	  tydliga	  trender	  upptäcktes.	  	  I	  parallellkurs	  utfördes	  ett	  kog-‐
nitiv	  ergonomiskt	  praktikfall	  tillsammans	  med	  litteratur	  som	  förank-‐
rat	  arbetet	  i	  att	  forma	  tekniken	  efter	  människan.	  	  Sedan	  har	  pro-‐
jektet	  fördjupat	  i	  estetiska	  principer	  och	  olika	  studier	  kring	  förarmil-‐
jöer	  behandlas.	  	  	  

Konceptframtagningen	  bestod	  av	  tre	  faser.	  Där	  det	  initialt	  togs	  fram	  
en	  mängd	  övergripande	  formspråk.	  Sedan	  lades	  de	  åt	  sidan	  för	  att	  
utforma	  manöverdon.	  Slutligen	  kombinerades	  resulterande	  form-‐
språk	  med	  manöverdon	  till	  en	  helhet	  och	  ett	  slutkoncept	  valdes	  ur	  
dem.	  

Projektet	  leder	  fram	  till	  ett	  konceptförslag	  genom	  formspråk,	  ratt	  
och	  mittreglage	  till	  förarmiljön.	  Konceptförslag	  med	  återkoppling	  till	  
varumärket,	  målgrupp,	  kognitiv	  ergonomi	  och	  estetik.	  

	  

Nyckelord:	  Design,	  kognitiv	  ergonomi,	  estetik,	  koncept,	  semantik,	  
industridesign,	  fordon,	  förarmiljö	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Abstract 
A	  product	  development	  project	  that	  deal	  with	  the	  problem	  of	  how	  a	  
driver	  environment's	  design	  language,	  controls,	  and	  the	  combina-‐
tion	  of	  these	  to	  a	  greater	  extent	  can	  be	  designed	  in	  a	  cognitive	  er-‐
gonomic	  and	  aesthetic	  way	  related	  to	  the	  brand.	  

The	  project	  was	  carried	  out	  a	  comprehensive	  study	  of	  contemporary	  
operator	  environments	  where	  several	  clear	  trends	  were	  detected.	  In	  
parallel	  course	  was	  conducted	  a	  cognitive	  ergonomic	  case	  study	  
together	  with	  literature	  that	  secured	  the	  work	  in	  shaping	  technology	  
for	  humans.	  The	  project	  has	  immersed	  in	  the	  aesthetic	  principles	  
and	  various	  studies	  on	  driver	  environments	  have	  been	  treated.	  

The	  development	  concept	  consisted	  of	  three	  phases.	  Initially	  a	  wide	  
range	  of	  comprehensive	  design	  language	  was	  developed.	  Then	  they	  
were	  put	  aside	  to	  design	  the	  actuators.	  Finally	  the	  resulting	  design	  
with	  actuators	  combined	  into	  a	  whole	  which	  an	  end	  concept	  was	  
chosen	  from.	  

The	  project	  leads	  to	  design	  documentation	  through	  form-‐language,	  
steering	  wheel	  and	  center	  controls	  for	  a	  driving	  environment.	  De-‐
sign	  documentation	  with	  feedback	  to	  the	  brand,	  audience,	  cognitive	  
ergonomics	  and	  aesthetics.	  

	  

Keywords:	  Design,	  cognitive	  ergonomics,	  aesthetics,	  concepts,	  
semantics,	  industrial	  design,	  vehicle,	  driving	  environment	  
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Ordlista 
Moodboard Sammanställning av bilder som uttrycker 

känslor som önskas beskriva. 
Benchmark Marknadsstudie över trender och konkurre-

rande teknik. 
Demografi Information kring folkgrupper. 
OEM Original Equipment Manufacturer, företag 

som tillverkar en slutgiltig produkt för mark-
naden. 

SUV Sport Utility Vehicle, större fordon som även 
benämns som stadsjeep.  

Crossover Två eller fler uttryckningssätt möts. 
Semantik Studie av teckensystems betydelse. 
Koncept Grundläggande idé. 
Ergonomi Läran om hur produkter påverkar människan. 
Återladdnings 
källa 

Källa som kan lagra energi. 

Top-down  
metodik 

Tillvägagångssätt som statar med en helhet 
som leder till lägre dellösningar. 

GPS Global Positioning System. Positions mot-
tagning genom satelliter. 

Pulsmöte Kort möte med syfte att kolla upp projektets 
status nuvarande och utföra en kortsiktig 
planering. 

Early adopters Användargrupp som är mer benägen att kon-
sumera nya tekniker och trender. 

HUD Headsup Display, en display som visas i 
normalt synfält. 
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1  Inledning 
Projektet	  är	  ett	  examensarbete	  på	  22,5	  högskolepoäng	  för	  högskoleingenjörsutbildningen	  i	  innovat-‐
ionsteknik	  och	  design	  vid	  fakulteten	  för	  hälsa,	  natur-‐	  och	  teknikvetenskap	  på	  Karlstads	  universitet	  
utfört	  av	  Jonatan	  Tågerud.	  Ett	  projekt	  som	  handlar	  om	  att	  ta	  fram	  ett	  konceptförslag	  till	  en	  förarmiljö	  
med	  fokus	  på	  estetik	  och	  kognitiv	  ergonomi.	  

Bakgrund 
Projekts	  uppdragsgivare	  Martin	  Larsson1,	  har	  idén	  att	  skapa	  konceptfordon	  för	  att	  marknadsföra	  
Precers	  patenterade	  hybriddrivlina.	  Under	  produktutvecklingen	  av	  konceptfordonen	  genomförs	  ett	  
flertal	  examensarbeten	  som	  detta.	  Förväntat	  att	  ge	  ett	  utökat	  och	  nytänkande	  konceptförslag	  för	  
vidareutveckling	  och	  framtagningen	  av	  konceptfordon	  2,	  som	  skall	  lanseras	  2017.	  Ett	  tvådörrars	  for-‐
don	  med	  ett	  väl	  tilltaget	  lastutrymme	  som	  i	  stort	  sett	  är	  i	  storlek	  med	  en	  kompakt	  SUV	  eller	  crosso-‐
ver.	  Dock	  kommer	  den	  vara	  registrerad	  som	  en	  fyrhjulig	  motorcykel,	  där	  det	  krävs	  A	  eller	  B	  körkort	  
för	  att	  köra	  detta	  fordon.	  Måtten	  är	  ungefär	  4,3	  m	  lång,	  1,8	  m	  bred	  och	  1,75	  m	  hög	  från	  mark	  till	  tak	  
med	  en	  hjulbas	  på	  2,6	  m	  [1].	  Drivlinan	  som	  ses	  i	  Figur	  1	  består	  av	  sex	  huvuddelar.	  Första	  ingången	  är	  
pelletstanken	  där	  den	  matas	  in	  i	  förbränningsrummet	  [2].	  Förbränningen	  driver	  värmemotorn,	  Den	  
driver	  generatorn	  som	  genererar	  ström	  för	  lagring	  i	  batterierna.	  I	  systemet	  är	  bromskraftsåtergivning	  
inbyggt	  som	  utnyttjas	  till	  återladdnings	  av	  batterierna	  [2].	  Kopplat	  till	  batteriet	  sitter	  elmotorn	  med	  
en	  maximal	  effekt	  på	  15kW	  [1],	  [2].	  Bränsleförbrukningen	  uppskattas	  vara	  0,34	  kg/10km2	  [1].	  	  

	  

Figur 1 Precers patenterade hybrid drivlina. Medgivande av Precer Group. 

Några	  fördelar	  med	  detta	  fordonen	  är	  minskad	  miljöpåverkan	  genom	  ett	  CO2	  neutralt	  bränsle	  med	  
låga	  emissioner	  [2].	  Den	  har	  en	  låg	  drivmedelskostnad	  genom	  enkel	  framställning	  och	  distribution	  av	  
bränsle	  [2].	  Ljudnivå	  hålls	  låg	  genom	  en	  tystgående	  motorer	  med	  ren	  förbränning	  [2].	  

Syfte 
Utforma	  ett	  konceptförslag	  till	  en	  förarmiljö	  genom	  formspråk	  och	  utvalda	  reglage	  i	  estetisk	  och	  kog-‐
nitiv	  ergonomisk	  tappning.	  Detta	  genom	  ingenjörs-‐	  och	  industridesignsmässiga	  metoder	  och	  tillämp-‐
ning	  av	  kunskaper	  som	  förvärvats	  under	  studietiden	  på	  ett	  självständigt	  vis.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  VD	  på	  PRECER	  Group	  
2	  Enligt	  nya	  europeiska	  körcykeln.	  
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Mål 
Utforma	  ett	  konceptförslag	  på	  utvalda	  delar	  till	  en	  förarmiljö.	  De	  valda	  delarna	  är	  formspråk,	  ratt	  och	  
mitt	  reglage.	  Dessa	  skall	  utformas	  med	  tanke	  på	  estetik,	  kognitiv	  ergonomi,	  målgrupp	  och	  varumärke	  
med	  stöd	  av	  dagens	  konventioner	  av	  förarmiljöer.	  Detta	  skall	  presenteras	  genom	  rapport	  skriven	  på	  
svenska,	  skisser,	  renderingar	  och	  CAD-‐filer	  i	  formatet	  step.	  

Resultatet	  skall	  dessutom	  presenteras	  skriftligt,	  muntligt	  och	  genom	  utställning	  anpassad	  för	  mål-‐
gruppen.	  Granska	  och	  ge	  synpunkter	  på	  ett	  produktutvecklingsprojekt	  eller	  ett	  produkt-‐	  och	  tjänste-‐
utvecklingsprojekt	  samt	  kunna	  bedöma	  motsvarande	  synpunkter	  på	  eget	  arbete.	  

Problemformulering 
Genom	  projektet	  framgick	  de	  viktigaste	  problem	  till	  tre	  formuleringar	  enligt	  följande:	  

Hur	  skall	  förarmiljöns	  formspråk	  utformas	  med	  koppling	  till	  varumärke	  på	  ett	  estetisk	  och	  funktionellt	  
sätt?	  

Hur	  skall	  förarmiljöns	  viktiga	  reglage	  utformas	  med	  koppling	  till	  varumärke	  på	  ett	  estetisk	  och	  kogni-‐
tivt	  ergonomisk	  sätt?	  

Hur	  skall	  förarmiljöns	  formspråk	  och	  reglage	  kombineras	  för	  en	  sammanfallande	  enhet	  med	  koppling	  
till	  varumärke	  på	  ett	  estetisk	  och	  kognitivt	  ergonomisk	  sätt?	  

Avgränsningar 
Projektet	  kommer	  inte	  att	  innefatta	  utformning	  av	  säte,	  dörr,	  aerodynamiska	  analyser	  för	  klimatsy-‐
stem	  eller	  ljudåtergivning	  från	  musikanläggning.	  Sofistikerade	  lösningar	  av	  elektrisk	  karaktär	  eller	  det	  
digitala	  gränssnittet	  kommer	  ej	  att	  utvecklas.	  

	   	  



8	  
	  

2  Metod 
2.1 Process 
Strukturen	  som	  valdes	  till	  projekt	  grundar	  sig	  i	  produktutvecklingens	  faser	  [3].	  Den	  består	  av	  tre	  hu-‐
vud	  faser,	  förstudie,	  koncept	  och	  layoutkonstruktion	  som	  ses	  i	  Figur	  2	  [3].	  Förstudien	  bestod	  fram-‐
förallt	  av	  informationshämtning	  kring	  estetik	  och	  kognitiv	  ergonomi	  men	  även	  en	  benchmark	  och	  
analys	  av	  varumärke.	  Till	  förstudien	  krävs	  förhållandevis	  låga	  resurser	  samtidigt	  som	  den	  starkt	  på-‐
verkar	  vad	  projektet	  kommer	  att	  kosta,	  då	  fel	  i	  senare	  delar	  av	  projektet	  blir	  mer	  kostsamt	  är	  det	  
viktigt	  med	  en	  genomarbetad	  förstudie	  [3].	  	  

	  

Figur 2 Projekts struktur med kärnpunkter ur dess innehåll. Illustrerad av Jonatan Tågerud. 

Konceptfasen	  utfördes	  stegvis,	  där	  första	  steget	  var	  att	  ta	  fram	  en	  helhetsbild	  och	  formspråk	  för	  för-‐
armiljön	  som	  följdes	  av	  att	  utvalda	  reglage	  gestaltades.	  I	  sista	  steget	  kombinerades	  helheten	  med	  
utvalda	  reglage,	  genom	  urval	  togs	  ett	  koncept	  vidare	  till	  layoutkonstruktionen.	  Projektet	  avslutades	  
med	  layoutkonstruktionen	  där	  utvalt	  koncept	  dimensioneras,	  material	  valdes	  och	  en	  konkret	  produkt	  
tog	  form	  genom	  renderingar.	  Projektet	  var	  en	  produktutveckling,	  karaktäriserad	  av	  iteration,	  integ-‐
ration	  och	  innovation	  [3].	  

Planeringen	  gjordes	  i	  flera	  lager.	  Yttersta	  lagret	  var	  en	  holistisk	  bild	  över	  hela	  projektet	  genom	  ett	  
GANTT	  schema	  [4].	  Under	  det	  gjordes	  en	  detaljplan	  för	  veckans	  uppgifter	  med	  en	  översikt	  om	  vad	  
varje	  dag	  skall	  innehålla	  [4].	  De	  kunde	  under	  tiden	  förändras	  genom	  oväntade	  händelser	  eller	  miss-‐
bedömning	  av	  resursbehov.	  Vid	  lägsta	  nivån	  av	  planering	  hölls	  dagliga	  pulsmöten	  vid	  uppstart	  [4].	  En	  
snabb	  kontroll	  av	  projektets	  status,	  vad	  som	  genomförts,	  risker,	  resursläget	  och	  hur	  läget	  ser	  ut	  i	  
förhållande	  till	  GANTT	  schemat	  och	  kommande	  deadlines	  [4].	  Genom	  pulsmötet	  formulerades	  da-‐
gens	  uppgifter	  i	  form	  av	  en	  checklista,	  som	  alltefter	  de	  utförts	  kryssades	  av.	  

	  

2.2 Förstudie 
Till	  förstudien	  gavs	  en	  riklig	  del	  av	  projektets	  resurser.	  Där	  informationssökning	  gjordes	  mot	  kognitiv	  
ergonomi	  och	  estetik.	  Studier	  av	  marknaden,	  varumärket,	  demografi	  och	  benchmark	  har	  även	  ut-‐
förts.	  Detta	  utmynnade	  sedan	  i	  en	  produktspecificering	  i	  form	  av	  en	  kravspecifikation,	  moodboard	  
och	  en	  funktionsanalys.	  
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Benchmark 
För	  att	  få	  en	  bild	  av	  samtidens	  fordon	  och	  vilka	  trender	  som	  var	  aktuella	  gjordes	  analys	  av	  konkurre-‐
rande	  produkter	  [3].	  Den	  gjordes	  i	  två	  steg,	  med	  en	  modellspecificering	  och	  en	  analysdel.	  	  

Premisserna	  för	  fordonsmärkena	  som	  valdes	  ut	  var	  att	  de	  nått	  stor	  uppmärksamhet	  och	  bekräftelse,	  
men	  framförallt	  märken	  som	  antogs	  vara	  av	  intresse	  för	  konceptutvecklingen.	  Ur	  utvalda	  märken	  har	  
storleken	  kallad	  ”kompakt	  SUV”	  eller	  ”crossover”	  valts	  som	  liknar	  det	  tänkta	  fordonets	  storlek.	  Det	  
skall	  vara	  deras	  senaste	  modell	  från	  år	  2014	  eller	  äldst	  2013.	  Då	  det	  mer	  sannolikt	  ger	  en	  bra	  bedöm-‐
ning	  av	  samtidens	  marknad	  som	  kan	  vara	  en	  vägledning	  för	  vad	  som	  kan	  vara	  intressant	  2017.	  

Analysen	  utgjordes	  av	  en	  lista	  med	  för	  och	  nackdelar	  samt	  en	  kolumn	  för	  ytterligare	  utrustning	  av	  
intresse.	  Det	  var	  för	  att	  ge	  en	  översiktlig	  bild	  på	  vad	  som	  tidigare	  utvecklats	  väl	  men	  även	  vad	  som	  
bör	  undvikas.	  Kolumnen	  för	  saker	  av	  intresse	  var	  en	  valbar	  del	  att	  fylla	  i	  om	  något	  under	  analysen	  
önskades	  tilläggas.	  

Varumärke genom logotyp 
Precer	  är	  ett	  mindre	  etablerat	  varumärke	  som	  egentligen	  inte	  tillverkar	  egna	  fysiska	  produkter.	  De	  är	  
ett	  utvecklingsföretag	  som	  utvecklar	  tekniska	  system	  som	  understödjer	  större	  tekniska	  sammanställ-‐
ningar.	  Därav	  har	  de	  inte	  en	  så	  bred	  uppfattning	  från	  omgivningen	  av	  vad	  Precers	  varumärke	  är.	  De-‐
ras	  främsta	  relationer	  är	  till	  deras	  kunder	  som	  är	  tillverkare.	  Genom	  detta	  projekt	  görs	  dock	  ett	  kon-‐
cept	  med	  syfte	  att	  ge	  ökad	  uppmärksamhet,	  därför	  gjordes	  en	  analys	  av	  deras	  logotyp	  och	  vad	  före-‐
taget	  vill	  utrycka	  undersökts.	  

Logotypen	  erhölls	  i	  vektorgrafik	  och	  har	  studerats.	  För	  att	  göra	  det	  utfördes	  en	  intervju	  med	  företa-‐
gets	  VD,	  Martin	  Larsson.	  Där	  presenterades	  hans	  åsikt	  om	  vad	  varumärket	  uttrycker	  och	  identifierar	  
sig	  med.	  Som	  grundare	  och	  högsta	  ansvarig	  antogs	  han	  vara	  den	  som	  starkast	  står	  för	  Precers	  vision.	  
Till	  det	  har	  en	  egen	  analys	  gjorts	  och	  djupare	  undersökning	  av	  symbolernas	  betydelse.	  

Demografi 
För	  att	  ringa	  in	  individerna	  som	  potentiellt	  önskar	  att	  använda	  kommande	  konceptfordonen	  och	  ef-‐
fektivisera	  produktutvecklingen	  togs	  en	  målgrupp	  fram	  [5].	  Den	  togs	  fram	  genom	  en	  erfarenhets-‐
grundad	  diskussion	  med	  uppdragsgivare	  kring	  dagens	  användare	  och	  konceptfordonens	  för-‐	  och	  
nackdelar.	  

När	  målgruppen	  var	  fastlagt	  intervjuades	  tre	  individer	  som	  representerar	  användarna.	  En	  gift	  man	  på	  
55	  år	  som	  bor	  i	  villa	  och	  har	  ungefär	  27	  km	  till	  arbete,	  som	  framförallt	  kör	  en	  Hyundai	  i40	  kombi.	  	  En	  
ensamstående	  man	  på	  49	  år	  som	  bor	  på	  en	  gård	  och	  arbetar	  hemifrån,	  där	  han	  kör	  olika	  typer	  av	  
fordon,	  framförallt	  person-‐	  och	  lastbilar	  men	  även	  arbetsredskap.	  En	  kvinna	  på	  50	  år	  som	  är	  gift	  med	  
4	  barn	  och	  bor	  i	  villa	  som	  har	  ungefär	  15	  km	  till	  arbete	  och	  kör	  framförallt	  en	  Golf	  kombi.	  	  

Intervjuerna	  var	  av	  riktat	  öppen	  karaktär	  och	  tog	  ungefär	  20-‐30	  min	  [6].	  Genom	  öppna	  frågor	  under-‐
söktes	  hur	  intervjupersonen	  upplever	  förarmiljöer	  och	  vilka	  kvalitéer	  de	  uppskattar,	  men	  även	  struk-‐
turerade	  frågor	  där	  erkända	  kvalitéer	  i	  förarmiljöer	  undersöktes	  mot	  målgruppen.	  

En	  semantisk	  ordskala	  lånades	  från	  Wikströms	  resultat	  i	  studien	  av	  bilinteriörer	  mot	  en	  bred	  mål-‐
grupp	  som	  användes	  till	  de	  riktade	  frågorna	  [7].	  Ordskalan	  användes	  som	  avslutande	  fråga	  där	  de	  fick	  
från	  dessa	  egenskaper	  välja	  ut	  tre	  egenskaper	  som	  passade	  bäst	  in	  i	  deras	  drömbild	  av	  en	  förarmiljö.	  
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Sedan	  rangordnades	  de	  från	  ett	  till	  tre,	  där	  ett	  är	  ”stämmer	  bäst”	  med	  sjunkande	  rangordning.	  Uti-‐
från	  de	  intervjuade	  sammanställdes	  deras	  önskemål	  och	  preferenser,	  som	  blev	  vägledande	  under	  
konceptutvecklingen.	  

Simpel funktionsmodell 
För	  att	  understödja	  konceptgenereringen	  gjordes	  en	  enkel	  funktionsmodell	  med	  hjälp	  av	  en	  kontors-‐
stol,	  soffa	  och	  en	  cirkulärt	  lock	  och	  ett	  piedestalbord	  med	  anpassningsbar	  höjd.	  De	  anordnades	  på	  ett	  
sätt	  för	  att	  simulera	  en	  förarmiljö	  ur	  en	  förares	  perspektiv.	  Soffryggen	  representerar	  främre	  förarmil-‐
jön	  där	  ratt	  och	  reglage	  är	  placerade	  på,	  locket	  stod	  för	  ratten,	  bordet	  representerar	  mittdelen	  och	  
stolen	  är	  naturligtvis	  sätet.	  Genom	  denna	  sammanställning	  med	  hjälp	  av	  ett	  måttband	  kunde	  en	  
känsla	  skapas	  för	  hur	  långt	  en	  individ	  kan	  nå	  från	  sittande	  position.	  Detta	  gjordes	  endast	  för	  att	  skapa	  
en	  känsla	  och	  styra	  konceptgenereringen	  utan	  att	  ta	  fram	  exakta	  avgränsningar.	  

Informationssökning 
För	  att	  komma	  djupare	  in	  i	  ämnet	  letades	  studier	  och	  artiklar	  fram	  kring	  förarmiljöer	  med	  avseende	  
på	  estetik	  och	  kognitiv	  ergonomi.	  Det	  var	  eftertraktat	  att	  dessa	  studier	  eller	  artiklar	  var	  relativt	  nya	  
då	  de	  fortfarande	  skall	  kännas	  relevanta	  och	  att	  de	  citeras	  av	  andra	  forskare	  för	  att	  kännas	  trovär-‐
diga.	  Kopplat	  problemformuleringarna	  togs	  information	  fram	  kring	  hur	  design	  av	  förarmiljöer	  upp-‐
fattas,	  estetik	  och	  hur	  detaljer	  i	  förarmiljöer	  upplevs.	  

	  

2.3 Produktspecificering 
Moodboard 
Moodboard	  som	  är	  ett	  bildkollage	  som	  summerade	  de	  attribut,	  miljöer,	  stämningar	  och	  värderingar	  
som	  tilltalar	  målgruppen	  och	  uppdragsgivare,	  men	  även	  färger	  och	  detaljer	  för	  att	  styra	  idéskapandet	  
[5].	  Bilderna	  var	  ett	  resultat	  av	  demografi,	  benchmark,	  varumärke	  och	  uppdragsgivares	  önskemål.	  	  

Kravspecifikation 
De	  tekniska	  kraven	  och	  önskemålen	  summerades	  upp	  i	  en	  kravspecifikation.	  Den	  grundade	  sig	  i	  en	  
matris	  byggd	  på	  produktens	  livscykler	  satt	  mot	  dess	  inverkande	  aspekter	  enligt	  Olsson	  efter	  Johan-‐
nesson	  et	  al.	  [3].	  Genom	  att	  korsa	  matrisens	  celler	  togs	  en	  grund	  fram	  för	  resonemanget	  kring	  krav-‐
specifikationen.	  Alla	  kriterier	  har	  bedömts	  som	  krav	  eller	  viktats	  som	  önskemål	  på	  en	  skala	  från	  1-‐5.	  1	  
är	  oviktigt	  och	  5	  är	  högst	  viktigt.	  [3]	  

Kraven	  togs	  fram	  ur	  de	  fem	  aspekterna,	  fysiskergonomi,	  estetik,	  vikt,	  layout,	  kognitiv	  ergonomi	  satt	  
mot	  livscykelsfaserna	  utveckling	  och	  användning.	  Miljön	  är	  en	  egen	  aspekt	  som	  faller	  utanför	  matri-‐
sen	  då	  den	  handlar	  framförallt	  om	  elimineringsfasen.	  Dock	  är	  den	  med	  i	  den	  slutliga	  kravspecifikat-‐
ionen.	  

Funktionsanalys 
Översikt	  av	  förarmiljöns	  funktioner	  är	  viktigt	  för	  att	  veta	  vad	  som	  skall	  tas	  med	  vid	  konceptgenere-‐
ringen.	  Analys	  av	  befintliga	  fordon	  gjordes	  vad	  de	  erhåller	  för	  funktioner	  tillsammans	  med	  vad	  som	  
kan	  önskas	  vara	  med	  och	  inte	  [3].	  Då	  förarmiljöer	  inom	  den	  fordongrupp	  som	  var	  av	  intresse	  ofta	  är	  
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invecklade	  gjordes	  en	  aning	  förenklad	  funktionsanalys	  ur	  ett	  holistiskt	  perspektiv.	  Funktionslistan	  
klassificerades	  i	  tre	  nivåer	  huvudfunktion,	  subfunktioner	  och	  underfunktion	  [3].	  Huvudfunktion	  är	  
fordonets	  mest	  fundamentala	  funktion.	  Subfunktionerna	  är	  de	  som	  deriverats	  från	  huvudfunktionen	  
som	  mestadels	  är	  grundläggande.	  Underfunktioner	  är	  funktioner	  som	  ligger	  under	  och	  springer	  ur	  
subfunktioner.	  Då	  funktionerna	  placeras	  i	  en	  sådan	  hierarki	  kan	  kopplingar	  ses	  mellan	  funktionerna.	  

	  

2.4 Koncept 
Koncepten	  utvecklades	  i	  flera	  stadier	  som	  följer	  problemformuleringarna.	  Inledningsvis	  vid	  varje	  kon-‐
ceptgenerering	  togs	  en	  större	  mängd	  idéer	  fram,	  där	  kvantitet	  gick	  före	  kvalitet	  enligt	  idémetoden	  
[8].	  Första	  stadiet	  togs	  koncept	  för	  en	  helhet	  och	  formspråk	  fram.	  Följt	  av	  en	  sållning	  där	  de	  oöns-‐
kade	  formspråken	  togs	  bort	  [8].	  	  Nästa	  stadie	  togs	  detaljerna	  fram	  som	  ledde	  till	  en	  generering	  av	  
olika	  varianter	  av	  rattar	  och	  en	  praktisk	  framtagning	  av	  reglage	  för	  klimat-‐	  och	  mediepaneler.	  Ratt-‐
koncepten	  valdes	  ut	  med	  hjälp	  av	  en	  beslutsmatris.	  Dock	  valdes	  den	  slutliga	  lösningen	  pragmatiskt	  
där	  de	  bästa	  koncepten	  jämfördes	  sinns	  emellan.	  Sista	  stadie	  kombinerades	  formspråket	  för	  helhet-‐
en	  med	  ratt	  och	  mittreglage	  där	  en	  övergripande	  layout	  klarlagdes.	  Slutligen	  valdes	  projektets	  favorit	  
ut	  som	  skulle	  gå	  vidare	  för	  layoutkonstruktion	  [8].	  Idegenereringen	  utfördes	  individuellt	  av	  projektä-‐
garen	  med	  anledning	  att	  det	  setts	  att	  brainstorming	  i	  grupp	  är	  mindre	  effektivt	  ur	  kvalitet	  och	  kvanti-‐
tets	  synpunkt	  [9].	  

Idégenerering 
De	  olika	  idégenereringarna	  utfördes	  med	  hjälp	  av	  tre	  metoder.	  

Visuell	  konfetti	  är	  en	  idégenereringsmetod	  som	  grundar	  sig	  i	  att	  en	  stor	  mängd	  bilder	  tas	  fram	  rö-‐
rande	  fokusområdet	  eller	  är	  inspirerande	  [8].	  I	  detta	  fall	  utnyttjades	  moodboarden.	  Tanken	  var	  att	  
genom	  association	  och	  visuell	  stimulans	  generera	  nya	  idéer	  [8].	  

Zooma	  ut	  handlar	  om	  att	  gå	  in	  i	  ett	  holistiskt	  eller	  ”ut	  zoomat”	  perspektiv	  på	  produkten	  [8].	  Obser-‐
vera	  objektets	  egenskaper,	  funktioner	  och	  identifiera	  vad	  som	  är	  i	  behov	  av	  utveckling	  [8].	  För	  att	  
understödja	  denna	  metod	  användes	  funktionsanalysen	  som	  ses	  i	  Figur	  9.	  

Värdeordsassociation	  som	  genom	  värdeord	  styr	  den	  mentala	  processen	  mot	  önskad	  riktning	  och	  ger	  
incitament	  för	  nya	  idéer.	  Värdeorden	  valdes	  ur	  demografin,	  varumärket	  och	  moodboarden.	  Idégene-‐
reringen	  gjordes	  kopplat	  till	  det	  ordet	  som	  just	  nämnts	  och	  fortsatte	  sedan	  med	  nästkommande	  ord.	  

Urval 
Elimineringsmatrisen	  gjordes	  efter	  Paul	  och	  Beitz	  enligt	  Johannesson	  et	  al.	  [3].	  Där	  aspekterna	  säker-‐
het,	  inom	  kostnadsramen	  och	  tillräcklig	  info	  ströks	  ur	  matrisen.	  Anledningen	  var	  att	  det	  inte	  fanns	  en	  
klar	  budget	  och	  kostanden	  var	  initialt	  inte	  en	  avgränsning.	  Säkerhet	  var	  problematiskt	  att	  identifiera	  i	  
de	  tidiga	  skisserna.	  Tillräcklig	  info	  upplevdes	  redundant	  och	  allmänt,	  speciellt	  då	  ett	  elimineringskri-‐
terium	  utrycks	  med	  ett	  ”?”	  som	  står	  för	  ”mer	  info	  krävs”.	  	  

Relativ	  beslutsmatris	  användes	  och	  utformades	  efter	  Pugh	  enligt	  Johannesson	  et	  al.	  [3].	  Grundad	  på	  
utvalda	  önskemål	  och	  krav,	  men	  även	  aspekter	  som	  tagits	  fram	  ur	  förstudien.	  Önskemålen	  härrör	  
från	  formspråk	  ur	  kognitivtergonomiskt	  och	  estetiska	  önskemål	  som	  kommer	  ur	  informationssök-‐
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ning,	  demografin,	  benchmark,	  kognitivtergonomiskt	  praktikfall	  och	  varumärke.	  Beslutmatrisen	  gjor-‐
des	  i	  tre	  utföranden.	  En	  för	  den	  andra	  sållning	  av	  huvudkoncept,	  en	  för	  rattkoncepten	  och	  slutligen	  
en	  för	  det	  slutgiltiga	  konceptvalet	  som	  innehöll	  flest	  kriterier.	  

Semantiken	  kommer	  från	  parametrar	  från	  förstudien	  som	  analyserats	  genom	  produktsemantikens	  
fyra	  funktioner	  beskriva,	  uttrycka,	  uppmana	  och	  identifiera	  [10].	  	  

Semantiska	  funktionen	  att	  beskriva	  handlar	  om	  produktens	  ändamål	  och	  hur	  den	  används.	  Individer	  
kan	  känna	  igen	  karaktäristiska	  detaljer	  genom	  gestaltning,	  färg,	  form,	  yta	  och	  struktur	  som	  är	  signa-‐
ler.	  Genom	  dessa	  signaler	  förklaras	  dess	  ändamål	  som	  är	  dess	  funktion.	  [10]	  

Att	  uttrycka	  är	  egenskaper	  och	  funktioner	  som	  handlar	  om	  hur	  en	  produkts	  egenskaper	  beskrivs.	  
Skillnaden	  mot	  beskriva	  är	  att	  det	  inte	  handlar	  om	  objektet	  huvudsyfte,	  utan	  hur	  den	  gör	  det.	  T.ex	  
snabbt,	  stabilt,	  flexibelt,	  tyst	  etcetera.	  [10]	  

Hur	  vi	  skildrar	  en	  person	  påminner	  om	  hur	  vi	  skildrar	  en	  produkt,	  men	  även	  vice	  versa.	  Dock	  kan	  pro-‐
dukten	  ibland	  gå	  emot	  eller	  inte	  uppnå	  det	  uttrycket.	  Då	  kan	  produkten	  upplevas	  som	  förförisk	  eller	  
missledande.	  [10]	  

Att	  uppmana	  är	  att	  en	  produkt	  väcker	  till	  reaktion.	  Det	  kan	  vara	  likt	  en	  retorisk	  fråga.	  Istället	  för	  ett	  
verbalt	  svar	  (retoriska	  frågor	  skall	  ej	  ges	  svar)	  uppmanar	  det	  till	  handling.	  

Kunskap	  om	  hur	  våra	  sinnen	  fungerar	  och	  utnyttja	  det	  i	  produktdesignen	  kan	  vara	  effektivt.	  Därige-‐
nom	  kan	  uppmaning	  göras	  tydligare	  eller	  naturligare.	  

Det	  kan	  ibland	  vara	  otydligt	  vad	  produkten	  uppmanar	  när	  subtila	  indikationer	  ges,	  men	  även	  väldigt	  
tydlig	  med	  ett	  starkt	  ljus	  eller	  i	  test	  skriva	  ut	  uppmaningen.	  [10]	  

I	  den	  fjärde	  semantiska	  funktionen	  att	  identifiera	  introduceras	  produktens	  ursprung,	  plats,	  kultur	  och	  
segment.	  Som	  en	  individ	  har	  en	  identitet	  har	  även	  en	  produkt	  en.	  Genom	  logotyper	  kan	  identifiering	  
med	  varumärket	  eller	  kopplingar	  till	  grupper	  av	  produkter	  och	  produktfamiljer	  göras.	  [10]	  

	  

Reglageutformning 
Manöverdonen	  för	  media-‐	  och	  klimatpanel	  utformades	  genom	  praktiskt	  tillämpning.	  Ett	  antal	  funkt-‐
ioner	  av	  intresse	  eller	  behov	  av	  vidareutveckling	  valdes	  utifrån	  benchmark	  och	  kognitiv	  ergonomiska	  
praktikfallet.	  De	  utvalda	  funktionerna	  kategoriserade	  vidare	  om	  lösningen	  skall	  vara	  en	  del	  av	  det	  
fysiska	  eller	  digitala	  gränssnittet.	  Projektet	  är	  avgränsat	  från	  det	  digitala	  gränssnittet,	  därav	  blev	  end-‐
ast	  de	  som	  valdes	  för	  fysisk	  utformning	  aktuella	  för	  utveckling.	  Därigenom	  genomgicks	  ingen	  idége-‐
nerering	  eller	  något	  urval,	  utan	  en	  slutsats	  togs	  pragmatiskt	  fram.	  Slutledningen	  baserades	  på	  det	  
kognitiv	  ergonomiska	  praktikfallets	  analys,	  ergonomiska	  designprinciper	  och	  genom	  observation	  av	  
de	  fördelar	  olika	  reglagelösningar	  i	  benchmarkens	  modeller	  erhöll.	  Grunden	  för	  den	  inre	  överlägg-‐
ningen	  av	  reglageval	  baserades	  på	  funktionsanalysen.	  De	  tre	  ergonomiska	  principerna	  som	  applice-‐
rades	  var	  [11]:	  

”Donen	  bör	  vara	  placerade	  i	  bestämd	  ordning	  efter	  hur	  de	  används,	  från	  vänster	  till	  
höger”.	  	  
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”Don	  som	  har	  viktig	  funktion	  bör	  placeras	  nära	  användaren”.	  	  

”Don	  med	  gemensam	  funktion	  bör	  placeras	  tillsammans	  i	  grupper”.	  	  

Vidare	  för	  att	  uppnå	  god	  ergonomi	  i	  ett	  människa	  och	  tekniksystem	  är	  det	  viktigt	  att	  tänka	  på	  helhet-‐
en	  och	  undvika	  att	  fastna	  i	  detaljer.	  Användarergonomi	  handlar	  främst	  om	  två	  saker,	  funktionalitet	  
och	  användarvänlighet.	  För	  att	  göra	  detta	  är	  viktigt	  att	  alla	  handlingar	  och	  funktioner	  är	  utforskade	  
och	  redovisade.	  Hur	  användarkompetensen	  ser	  ut	  är	  också	  viktigt	  att	  ta	  med	  men	  även	  att	  de	  skall	  
acceptera	  tekniken	  för	  att	  lära	  sig	  den.	  [11]	  

	  

2.5 Layoutkonstruktion 
Den	  slutgiltiga	  skissen	  togs	  in	  i	  programvaran	  Creo	  23.	  Skissen	  var	  gjord	  skalenligt	  och	  gav	  möjlighet-‐
en	  att	  utforma	  förarmiljöns	  stomme	  baserad	  på	  skissens	  kontur.	  Stommen	  gjordes	  genom	  en	  modul	  i	  
programmet	  kallad	  freestyle4.	  Därefter	  följde	  resterande	  konstruktion	  enligt	  traditionell	  top-‐down	  
metodik	  [3].	  

Materialval 
Först	  gjordes	  en	  översiktlig	  analys	  av	  förarmiljöns	  geometri,	  önskvärda	  materialegenskaper	  och	  hur	  
de	  skall	  tillverkas	  [3].	  Från	  den	  avgränsningen	  togs,	  med	  hjälp	  av	  materiallitteratur,	  några	  få	  material	  
fram	  [12].	  Slutligen	  genom	  internetbaserade	  materialdatabaser	  togs	  specifika	  material	  fram	  med	  
tillhörande	  data.	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  CAD	  programvara.	  
4	  Friformsmodul	  baserat	  på	  ett	  nätverk	  av	  trådar	  och	  noder.	  
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3  Resultat 
3.1 Förstudie 
Benchmark 
Resultat	  av	  analysen	  av	  förarmiljöer	  presenteras	  sammanfattat	  här	  där	  hela	  konkurrenten	  analysen	  
ses	  i	  Bilaga	  A-‐1.	  

Trender 
Ungefär	  tre	  fjärdedelar	  av	  objekten	  hade	  en	  mjuk	  övergång	  mellan	  huvuddel	  och	  mittdel	  som	  kunde	  
se	  ut	  som	  i	  Figur	  3.	  Där	  resterande	  hade	  en	  öppen	  delning	  istället.	  	  

	  

Figur 3 Mjuk övergång mellan huvuddel och mittdel. Carscoop under Creative Commons Attribut-
ion-Noncommercial License. 

Fordon	  med	  stor	  eller	  mer	  återhållsamt	  mängd	  reglage	  var	  ungefär	  jämnt	  fördelat.	  Det	  fanns	  dock	  de	  
modeller	  som	  gick	  väldigt	  långt,	  med	  stora	  matriser	  av	  reglage	  som	  t	  ex	  Porsche	  Macan	  S	  som	  ses	  i	  
Figur	  4.	  

	  

Figur 4 Reglagematris i Porsche Macan S. Carscoop under Creative Commons Attribution-
Noncommercial License. 

De	  observerade	  rattarna	  kunde	  kategoriseras	  till	  två	  olika	  typer.	  Stagens	  utformning	  men	  även	  cen-‐
terdelen	  var	  det	  som	  framförallt	  varierades.	  Ena	  kategorin	  där	  de	  två	  nedre	  stagen	  gick	  ner	  från	  cent-‐
rum	  med	  en	  svag	  lutning	  inåt	  till	  ytter	  ringen	  som	  ses	  i	  Figur	  5	  (b),	  där	  hela	  uttrycket	  kan	  liknas	  vid	  ett	  
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T.	  Det	  var	  den	  klart	  vanligaste	  rattutformningen,	  hela	  18	  av	  21	  fordon.	  Utformningen	  kan	  påminna	  av	  
en	  välbyggd	  persons	  överkropp	  med	  armarna	  horisontellt	  ställda.	  Den	  andra	  kategorin	  var	  de	  där	  de	  
nedre	  stagen	  med	  ungefär	  45	  graders	  vinkel	  från	  de	  längsgående	  mittre	  stagen	  som	  ses	  i	  Figur	  5	  (a).	  
Endast	  3	  fordon	  använde	  denna	  form,	  som	  upplevdes	  stabil	  om	  än	  lite	  klumpig.	  

	  

Figur 5 (a) Utåtgående stag, (b) vinklat nedgående stag. Carscoop under Creative Commons Attribut-
ion-Noncommercial License. 

Fläktarna	  placerades	  naturligt	  även	  de	  i	  två	  kategorier,	  av	  rektangulär	  och	  cirkulär	  utformning.	  Ut-‐
märkande	  visade	  den	  rektangulära	  formen	  sig	  vara	  där	  19	  av	  de	  21	  observerade	  fordonen	  använde	  
detta.	  Återstående	  var	  då	  endast	  två	  fordon	  som	  använde	  rund	  karaktär.	  

Fördelar 
Genom	  formspråk	  och	  detaljer	  utryckte	  förarmiljöerna	  i	  Audi	  Q3,	  Jeep	  Cherokee	  och	  GMC	  Terrain	  
Denali	  robusthet.	  Robustheten	  skapades	  genom	  en	  rad	  olika	  detaljer	  och	  formval.	  Ett	  väl	  tilltaget	  
centerdel	  av	  ratten	  och	  en	  stor	  inramad	  del	  av	  reglage	  och	  fläkt	  utblås	  som	  ses	  i	  Figur	  6	  (a),	  (b).	  Grov	  
växelspaks	  knopp	  som	  ses	  i	  Figur	  6	  (b).	  Bred	  plansida	  av	  främre	  förarmiljön,	  alltså	  ytan	  som	  skapas	  
mellan	  ytorna	  ovanför	  till	  frontsidan	  av	  förarmiljön	  som	  ses	  i	  Figur	  6	  (a).	  	  

	  

Figur 6 (a) Robust ratt och stor plan yta, (b) Väl tilltagen växelspak och ratt. Carscoop under Crea-
tive Commons Attribution-Noncommercial License. 

Ergonomisk	  placering	  av	  display	  där	  den	  lagts	  i	  en	  mer	  anpassat	  vinkel	  för	  förarens	  synspann.	  De	  som	  
visade	  detta	  var	  BMW	  X1,	  Lexus	  RX450	  och	  Tesla	  Model	  X.	  Tesla	  kvalificerar	  dock	  endast	  partiellt	  in	  
här,	  då	  dess	  ovanligt	  stora	  display	  ligger	  delvis	  under	  gränsen	  utanför	  en	  god	  ergonomisk	  synvinkel.	  



16	  
	  

BMW	  X1	  och	  Lexus	  RX450	  kännetecknas	  av	  att	  displayen	  ligger	  högt	  upp	  en	  bit	  inskjuten	  emot	  resten	  
av	  förarmiljöns	  kontur.	  

Tydlig	  kategorisering	  av	  reglage	  sågs	  hos	  Ford	  Escape,	  Acura	  RDX,	  Hyundai	  ix35	  och	  KIA	  Sportage.	  
Kategorisering	  utgjordes	  av	  att	  förarmiljön	  delats	  upp	  olika	  segment.	  Delningen	  gjordes	  genom	  
trappstegs	  liknande	  platåer	  som	  representerande	  varje	  område,	  konturändringar	  i	  formspråk	  eller	  ett	  
generöst	  avstånd	  mellan	  de	  olika	  panelerna.	  

Utryckshöjande	  detaljer	  påvisades	  starkt	  hos	  Cadillac	  och	  Jeep	  Cherokee.	  Genom	  genuina	  trädetaljer	  
och	  ett	  mittparti	  i	  pianolacksfinish.	  

Följsam	  form	  mellan	  främre	  förarmiljö	  till	  dörr	  gav	  ett	  bättre	  helhetsintryck	  som	  kan	  ses	  i	  Figur	  7.	  
Hela	  förarmiljön	  uppfattades	  högre	  grad	  i	  harmoni	  genom	  kontinuiteten.	  	  

	  

Figur 7 Cadillacs mjuka övergång mellan dör och främre förarmiljö. Carscoop under Creative Com-
mons Attribution-Noncommercial License. 

Nackdelar 
Stor	  mängd	  reglage	  i	  närliggande	  region	  som	  Audi	  Q3,	  Acura	  RDX,	  Mercedes	  M350	  och	  Porsche	  
Macan	  S	  visade.	  Dock	  var	  Porsche	  de	  som	  tagit	  detta	  allra	  längs,	  mängden	  reglage	  kan	  accessioneras	  
med	  reglagen	  i	  en	  cockpit.	  Tros	  resultera	  i	  svårigheter	  för	  användaren	  att	  utnyttja	  och	  på	  ett	  enkelt	  
sätt	  tolka	  manöverdonen.	  	  

Mittdelen	  i	  rattet	  var	  ovanligt	  stort	  i	  GMC	  Terrain	  Denali	  och	  Volvo	  XC60.	  Rattens	  utformning	  gav	  ett	  
klumpigt	  eller	  rigitt	  uttryck.	  En	  förarmiljöns	  huvudfunktion	  från	  funktionsanalysen,	  var	  att	  manövrera	  
fordon.	  Ur	  detta	  upplevdes	  ett	  klumpig	  och	  rigid	  uttryck	  där	  förarmiljöns	  huvudfunktion	  hämmas	  och	  
därför	  bör	  undvikas.	  

Ljus	  ton	  på	  förarmiljöns	  underrede	  användes	  av	  Acura	  RDX,	  Maserati,	  Toyota	  Venza	  och	  Infiniti	  QX50.	  
En	  tydlig	  nackdel	  var	  ytans	  förhöjda	  ljusreflektion.	  Detta	  gjorde	  att	  förarmiljöns	  underdel	  blev	  mer	  
synligt	  och	  gav	  en	  känsla	  av	  ett	  mindre	  benutrymme.	  	  
	  
En	  tydlig	  markering	  genom	  formspråket	  som	  delar	  förarens	  och	  passagerarens	  sida	  åt,	  sågs	  strax	  
efter	  reglagens	  slut	  vid	  mittre	  partiet.	  Detta	  misskrediterade	  och	  kan	  leda	  till	  olust	  hos	  passageraren	  
att	  understödja	  föraren	  eller	  av	  eget	  intresse	  utnyttja	  manöverdonen.	  Det	  sågs	  tydligt	  i	  BMW	  X1	  och	  
Mitsubishi	  ASX	  
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Varumärke genom logotyp 
Logotypen	  för	  Precer	  har	  stark	  anknytning	  till	  tre	  nordiska	  rovdjur,	  som	  ses	  i	  Figur	  8.	  Björnen,	  lodjuret	  
och	  gråvargen	  specifikt	  som	  kort	  presenteras	  nedan:	  

Lodjuret	  är	  även	  kallad	  lynx	  är	  en	  del	  av	  familjen	  kattliknande	  rovdjur	  kattdjur.	  Det	  är	  Europas	  tredje	  
största	  rovdjur	  [13].	  	  

Gråvargen	  är	  del	  av	  familjen	  av	  rovdjur	  av	  hund	  karaktär.	  De	  kan	  i	  norden	  och	  kännetecknas	  för	  dess	  
skarpa	  sinnen	  med	  stora	  hundaktiga	  tänder	  och	  kraftiga	  käkar.	  En	  framstående	  förmåga	  är	  att	  de	  kan	  
jaga	  sitt	  byta	  i	  upp	  till	  60	  km/h.	  [14]	  

Björnen	  är	  med	  i	  den	  breda	  familjen	  för	  stora	  rovdjur.	  I	  allmänhet	  en	  allätare,	  som	  får	  sin	  föda	  från	  
växtriket	  och	  byten.	  De	  är	  goda	  simmare	  med	  adekvata	  klättringsegenskaper	  trots	  deras	  extra	  vikt.	  
Vanligen	  äter	  de	  upp	  sig	  för	  att	  sova	  genom	  vintern.	  [15]	  	  

	  

Figur 8 Precers logo. Med tillstånd av Precer Group. 

Symboliken	  till	  de	  tre	  köttätarna	  kommer	  från	  den	  stiliserad	  klon	  som	  täcker	  större	  delen	  av	  emble-‐
met	  som	  ses	  i	  Figur	  8.	  Klon	  som	  är	  den	  utstickande	  förhårdnaderna	  som	  går	  i	  en	  nedåt	  gående	  kurva	  
[16].	  Användningsområdet	  är	  framförallt	  för	  att	  greppa	  tag,	  rispa,	  klättra	  eller	  gräva	  [16].	  	  

Under	  klon	  står	  PRECER	  tydligt	  med	  inramning	  av	  en	  svart	  rektangulär	  bakgrund	  som	  ses	  i	  Figur	  8.	  
Bakom	  detta	  ligger	  en	  sköld	  som	  sluter	  samman	  logon.	  Skölden	  tillsammans	  med	  emblemet	  kan	  ge	  
kopplingar	  till	  heraldiken	  som	  är	  väldigt	  anrikt.	  

Undertoner	  till	  varumärket	  är	  att	  företaget	  vill	  utrycka	  ekologi,	  självförsörjande	  och	  att	  göra	  något	  
helt	  nytt.	  
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Demografi 
Målgrupp 
Ur	  diskussionen	  med	  uppdragsgivare	  togs	  några	  riktlinjer	  fram.	  ”Early	  adopters”	  då	  de	  är	  benägna	  att	  
testa	  något	  nytt	  och	  banbrytande.	  Villaägare	  där	  de	  har	  förmånliga	  förutsättningar	  att	  använda	  for-‐
donets	  extra	  fördelar	  och	  tillgång	  att	  placera	  fordonet	  utomhus.	  Speciellt	  de	  som	  är	  ägare	  av	  pellets-‐
kamin.	  Då	  de	  redan	  erhållit	  bränslet	  för	  fordonet	  i	  deras	  hem.	  Generellt	  antogs	  individer	  som	  bor	  på	  
landsbygden	  med	  en	  bit	  till	  närmaste	  samhälle,	  arbete	  eller	  som	  kör	  lite	  längre	  sträckor	  som	  mål-‐
gruppen.	  

Intervjuer 
Det	  som	  var	  mest	  önskat	  var	  en	  funktionell	  och	  enkel	  förarmiljö	  som	  alla	  intervjuade	  önskade.	  Det	  
beskrevs	  som	  enkelt	  att	  utföra	  önskade	  handlingar	  som	  att	  sätta	  på	  musik,	  t.ex.	  att	  ställa	  in	  tempera-‐
tur	  eller	  sätta	  på	  vindrutetorkaren.	  Genom	  en	  snabb	  titt	  få	  en	  känsla	  över	  hela	  förarmiljön	  och	  vad	  
olika	  reglage	  sitter	  och	  dess	  användningsområden,	  det	  skall	  inte	  behövas	  en	  manual	  för	  detta.	  Att	  
den	  skall	  vara	  bekväm	  och	  rymlig	  önskades	  även	  av	  samtliga.	  Det	  beskrevs	  som	  gott	  om	  benutrymme	  
och	  plats	  att	  röra	  armar	  och	  möjlighet	  att	  variera	  sittposition.	  Bekväm	  genom	  sköna	  följa	  säten	  och	  
en	  komfortabel	  sittställning	  där	  man	  inte	  behöver	  sträcka	  sig	  till	  önskat	  reglage.	  Andra	  egenskaper	  
som	  kom	  upp	  var	  miljövänlighet,	  att	  fordonets	  utsläpp	  till	  omvärlden	  var	  så	  liten	  som	  möjligt.	  Ett	  
elegant	  och	  tilltalande	  utseende	  samtidigt	  vara	  säker	  och	  utstråla	  kvalité.	  Elegant	  beskrevs	  som	  snygg	  
och	  stilren	  design.	  

Av	  det	  användarna	  ville	  ha	  i	  sitt	  fordon	  var	  någon	  typ	  av	  surfplatta	  önskvärt.	  Med	  tillgång	  till	  internet,	  
GPS	  och	  söktjänst5.	  Utöver	  det	  trodde	  de	  att	  en	  funktion	  som	  kan	  läsa	  upp	  epost	  eller	  sms	  kan	  vara	  
bra.	  Anledningen	  var	  att	  de	  ansåg	  att	  uppmärksamheten	  stannar	  kvar	  på	  vägen	  bättre	  gentemot	  att	  
ta	  upp	  telefon	  eller	  läsa	  den	  på	  en	  integrerad	  skärm	  i	  fordonet.	  

Några	  saker	  hade	  intervjugruppen	  delade	  meningar	  om.	  Röststyrning	  lät	  bra	  i	  teorin	  med	  deras	  erfa-‐
renheter	  var	  fyllda	  av	  problem	  som	  missuppfattning	  och	  frustration	  som	  ledde	  till	  att	  handlingen	  
utfördes	  på	  konventionellt	  vis.	  HUD	  projicering	  på	  rutan	  gav	  en	  positiv	  inställning,	  där	  ögonen	  stan-‐
nar	  så	  nära	  vägbana	  som	  möjligt.	  Dock	  fanns	  en	  orolighet	  att	  det	  skall	  störa	  eller	  utgöra	  ett	  hinder	  för	  
det	  som	  faktiskt	  önskas	  ses	  genom	  fönsterrutan.	  	  

Kognitiv ergonomiskt praktikfall  
Hela	  praktikfallsrapporten	  ses	  i	  Bilaga	  A-‐3.	  

I	  Audi	  Q3	  upptäcktes	  ett	  manöverdon	  som	  låg	  långt	  ifrån	  den	  naturliga	  synvinkeln.	  I	  detta	  fall	  klimat-‐
tangenterna.	  	  

Vid	  ändring	  av	  temperaturen	  fanns	  både	  en	  display	  som	  visade	  ändringen	  och	  ett	  vred	  som	  med	  vag	  
information	  var	  till	  för	  att	  utföra	  ändringen.	  Detta	  gav	  två	  steg	  till	  att	  utföra	  handlingen.	  Förstå	  och	  
utföra	  handling	  och	  hitta	  var	  återkoppling	  ges	  adderat	  på	  dess	  mycket	  uppmärksamhets	  krävande	  
placering.	  Otydliga	  knappar	  med	  endast	  ett	  plus	  eller	  minus	  tecken	  bland	  flera	  manöverdon	  som	  
utför	  en	  handling	  av	  att	  höja	  eller	  sänka	  värden.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  T.ex.	  Google.	  
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Två	  runda	  vriddon	  bredvid	  varandra	  utan	  tydlig	  symboler	  eller	  tecken	  kan	  skapa	  missförståelse.	  Som	  
sågs	  på	  Audi	  Q3s	  mediapanel.	  Som	  var	  fylld	  med	  långt	  fler	  knappar	  än	  vad	  individen	  samtidigt	  kan	  ta	  
in.	  	  

De	  använder	  gestaltningslagen	  närhet	  på	  ett	  missvisande	  sätt.	  Där	  de	  sätter	  en	  tillbaka	  knapp	  (som	  är	  
en	  global	  knapp)	  bredvid	  musikreglage.	  Tar	  bort	  uppmärksamhet	  på	  att	  göra	  den	  önskade	  handling-‐
en.	  

Långsamt	  att	  lägga	  in	  telefonnummer	  då	  det	  måste	  göras	  med	  ett	  vred,	  likt	  den	  gamla	  bakelit	  telefo-‐
nen.	  Där	  önskad	  numer	  vrids	  fram	  som	  godkänns	  för	  att	  sedan	  upprepas	  för	  nästkommande	  num-‐
mer.	  Tids	  och	  uppmärksamhetskrävande.	  	  

Från	  diskussion	  kom	  förslag	  fram	  till	  återcirkuleringsknappen	  som	  upplevdes	  komplicerad	  att	  förstå	  
för	  den	  ännu	  ej	  invigde.	  Utöver	  det	  kom	  det	  fram	  att	  den	  i	  många	  fall	  skulle	  kunna	  vara	  bättre	  läm-‐
pad	  för	  automatisering.	  Dock	  kvarstår	  problemet	  med	  hur	  systemet	  skall	  fungera	  i	  tunnlar	  där	  ytter	  
luften	  ej	  är	  önskvärd.	  Eller	  kan	  tydligare	  förklaring	  av	  knappen	  göras,	  kanske	  tecken	  skulle	  göra	  det	  
enklare	  att	  förstå,	  t	  ex	  ”recycle	  air”.	  

Informationssökning 
Hur design av förarmiljöer uppfattas 
Audi	  säger	  att	  produkt	  design	  står	  för	  60	  %	  av	  kundens	  beslut	  att	  köpa	  en	  specifik	  bilmodell	  [17].	  Det	  
gör	  att	  utformningen	  av	  en	  tilltalande	  förarmiljö	  viktig.	  En	  förarmiljö	  är	  till	  viss	  del	  styrd	  av	  tekniska	  
funktioner,	  men	  har	  utöver	  det	  en	  stor	  frihet	  i	  hur	  de	  kan	  utformas.	  Från	  en	  studie	  av	  14	  personer	  
mellan	  18-‐40	  år	  sågs	  det	  att	  kurvade	  former	  var	  mer	  attraktivt	  är	  raka	  former	  [18].	  Dock	  är	  frågan	  om	  
detta	  gäller	  även	  om	  det	  är	  applicerat	  i	  en	  förarmiljö.	  Vilket	  sågs	  i	  en	  studie	  av	  olika	  utformningar	  av	  
förarmiljöer	  på	  24	  personer	  i	  snitt	  25,6	  år	  med	  en	  jämn	  könsfördelning	  att	  kurvade	  förarmiljöer	  upp-‐
skattades	  mer	  mot	  raka	  [19].	  Dock	  finns	  det	  mer	  som	  spelar	  in	  i	  en	  förarmiljö	  som	  dess	  innovations-‐
grad.	  En	  studie	  av	  48	  personer,	  i	  snitt	  28,8	  år	  med	  jämn	  könsfördelning	  sågs	  det	  att	  en	  låg	  nivå	  av	  
innovation	  med	  kurvad	  utformning	  av	  förarmiljöer	  var	  särskilt	  attraktivt	  [19].	  Att	  något	  är	  innovativt	  
ses	  ofta	  som	  någonting	  nytt	  eller	  annorlunda	  mot	  det	  som	  redan	  finns.	  Låg	  innovation	  kan	  innebära	  
att	  en	  förarmiljö	  som	  använder	  reglage	  och	  dess	  placeringen	  med	  en	  helhet	  som	  kan	  kännas	  igen	  
mot	  tidigare	  fordon.	  	  

En	  förarmiljös	  komplexitetsnivå	  är	  även	  en	  intressant	  faktor.	  Från	  studien	  av	  4	  förarmiljöer	  genom	  
SMB6	  av	  69	  personer,	  varav	  23	  var	  externa	  kunder	  och	  45	  var	  Volvo	  anställda,	  sågs	  det	  att	  en	  balans	  
mellan	  komplexitet	  och	  enhetlighet	  kan	  påverka	  trivseln	  [20].	  Komplexitet	  är	  enligt	  Kuller,	  miljöns	  
livfullhet	  och	  komplexitet	  [20].	  Det	  har	  de	  positiva	  effekterna	  att	  ge	  en	  blandad,	  livfull	  eller	  samman-‐
satt	  uttryck	  som	  kan	  vara	  negativ	  korrelerad	  med	  den	  kurvade	  utformningen	  [20].	  Enhetlighet	  är	  
enligt	  kuller	  hur	  väl	  en	  variation	  av	  komponenter	  i	  en	  miljö	  ser	  ut	  att	  passa	  ihop,	  som	  uttrycks	  i	  mest	  
positiva	  adjektiv	  som	  funktionell,	  ren	  stil,	  konsistens	  och	  hel	  [20].	  Dock	  är	  balansen	  viktig,	  då	  en	  hög	  
andel	  enhetlighet	  och	  lite	  komplexitet	  kan	  anses	  tråkig[20].	  	  

Olika	  färger	  kan	  ha	  olika	  associationer.	  Från	  en	  studie	  av	  137	  européer	  mellan	  18-‐65	  år	  såg	  det	  att	  
olika	  förger	  hade	  en	  viss	  betydelse	  för	  en	  grupp	  individer	  som	  ses	  nedan	  [21]:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Semantic	  environment	  desciption.	  
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	   Svart:	  elegant,	  verkställande,	  lugn	  

	   Marin	  blå:	  lugn/sober/fridfull,	  tråkig	  

	   Rödbrun:	  glad/glädjefull,	  sportig	  

	   Dov	  grå:	  tråkig,	  lugn/sober	  

	   Beige:	  Tråkig,	  gammal,	  lugn	  

Dessa	  associationer	  kan	  vara	  av	  intresse	  vid	  val	  av	  färger	  i	  förarmiljön	  för	  att	  uppnå	  önskad	  effekt.	  
Det	  viktigt	  att	  etablera	  en	  bra	  bild	  över	  produktens	  målgrupp	  och	  vad	  de	  har	  för	  önskemål	  då	  fordon	  
måste	  vara	  utformade	  för	  dess	  marknads	  segment	  [21].	  Ur	  nämnd	  studie	  beskrevs	  elegant	  som	  lyxig,	  
klassisk,	  sofistikerad,	  gammal,	  tidlös	  och	  robust	  som	  gammal,	  positiv,	  robust,	  solitt,	  stor	  och	  pålitlig	  
[21].	  Elegans	  visas	  tydligast	  genom	  dess	  form	  och	  näst	  av	  vald	  färg	  och	  robusthet	  sågs	  tydligast	  ge-‐
nom	  dess	  form	  och	  näst	  dess	  materialval	  [21].	  

Estetik 
Produkt	  estetik	  är	  huvudanledningen	  till	  att	  design	  har	  en	  sådan	  positiv	  effekt	  på	  företags	  prestanda	  
där	  estetiska	  tilltalande	  produkter	  ger	  en	  positiv	  effekt	  på	  varumärket	  [17].	  Estetik	  är	  ett	  brett	  be-‐
grepp	  som	  kommer	  från	  grekiskan,	  aesthesis,	  som	  refererar	  till	  sensorisk	  perception	  och	  förståelse	  
[22].	  Genom	  våra	  sinnen,	  syn,	  hörsel,	  smak,	  lukt,	  känsel	  och	  tanke	  kan	  vi	  uppleva	  estetik	  [22].	  Detta	  
härrör	  från	  evolutionen	  och	  primalmänniskan	  [22].	  Det	  som	  ofta	  anses	  estetisk	  är	  till	  fördel	  för	  re-‐
produktion	  eller	  överlevnad	  [22].	  Sen	  spelar	  naturligtvis	  även	  individen	  och	  dess	  erfarenheter	  in	  som	  
är	  kopplat	  till	  perceptionen	  [22].	  	  

Ur	  evolutionen	  och	  psykologin	  har	  4	  principer	  tagits	  fram	  för	  att	  uppnå	  estetik.	  Den	  första	  principen	  
är	  ”största	  effekten	  av	  små	  medel”.	  Människan	  är	  lat	  av	  natur	  därför	  vill	  med	  så	  liten	  ansträngning	  nå	  
så	  stor	  effekt	  som	  möjligt.	  Människan	  uppskattar	  det	  som	  med	  små	  resurser	  ger	  stor	  vinst.	  Resurser	  
kan	  vara	  ansträngning,	  tid,	  svårighet.	  Ett	  exempel	  är	  en	  teori	  som	  är	  applicerbar	  på	  en	  mängd	  feno-‐
men	  ofta	  upplevs	  som	  estetiskt.	  För	  att	  uppnå	  detta	  finns	  två	  verktyg.	  Ambivalent	  upplevelse	  där	  ett	  
objekt	  kan	  tolkas	  på	  flera	  olika	  sätt.	  Det	  kan	  antingen	  ge	  ytterligare	  en	  nivå	  eller	  så	  kan	  de	  vara	  oför-‐
enliga	  då	  endast	  det	  en	  eller	  det	  andra	  upplevs.	  Det	  andra	  är	  genom	  en	  metafor	  kan	  det	  som	  är	  svåra	  
att	  beskriva	  som	  t	  ex	  en	  känsla	  förklaras.	  En	  produkt	  kan	  även	  trigga	  till	  en	  metafor.[22]	  

Applicerat	  på	  en	  förarmiljö	  kan	  det	  innebära	  att	  genom	  en	  liten	  handling	  nå	  stora	  resultat,	  t	  ex	  ge-‐
nom	  enkla,	  tillgängliga	  reglage	  som	  kan	  utföra	  många	  handlingar	  eller	  utföra	  handling	  på	  ett	  ännu	  
enklare	  sätt.	  

Andra	  principen	  ”enhetlighet	  i	  variation”.	  Att	  manövrera	  sig	  i	  världen	  som	  är	  full	  av	  exponering	  av	  	  
information	  och	  undvika	  att	  drunkna	  behövs	  sållning	  av	  vad	  som	  är	  av	  värde	  och	  inte	  med	  förmågan	  
att	  kunna	  koppla	  ihop.	  Genom	  att	  skapa	  kopplingar,	  kategorisering	  kan	  hjärnans	  kapacitet	  användas	  
mer	  effektivt.	  Sedan	  är	  det	  viktigt	  att	  inte	  lämna	  ut	  allt	  på	  en	  gång	  så	  åskådare	  fortfarande	  har	  något	  
att	  klura	  ut,	  vilket	  är	  något	  individen	  uppskattar	  och	  som	  höjer	  estetiken.	  [22]	  

Från	  en	  studie	  av	  bildesign	  studenter	  visade	  att	  en	  hög	  andel	  ordning	  höjde	  känslan	  av	  estetik	  [23].	  I	  
en	  förarmiljö	  kan	  det	  visa	  på	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  göra	  den	  spännande	  med	  variation	  av	  t	  ex	  funktion-‐
er,	  reglage	  eller	  designdetaljer	  men	  även	  att	  skapa	  en	  sammanhängande	  helhet	  i	  variationen.	  
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Tredje	  principen	  ”maximalt	  av	  avancerat,	  samtidigt	  acceptabelt”.	  Individen	  gillar	  saker	  som	  vi	  har	  
testat	  innan	  och	  är	  bekant	  vid.	  	  Samtidigt	  kan	  detta	  påstående	  leda	  till	  uttråkning,	  vilket	  gör	  nya	  ori-‐
ginella	  saker	  blir	  attraktiva.	  Denna	  princip	  handlar	  om	  en	  balansgång	  mellan	  dessa	  två.[22]	  

Det	  kan	  i	  en	  förarmiljö	  t	  ex	  vara	  att	  integrera	  nya	  tekniska	  finesser	  men	  som	  fortfarande	  är	  bekanta	  
eller	  som	  användaren	  känner	  sig	  bekväm	  med	  att	  använda.	  

Fjärde	  principen	  ”optimal	  matchning”.	  Sinnena	  samverkar,	  vilket	  lyfter	  vikten	  av	  en	  bra	  helhet.	  Något	  
som	  inte	  sammanfaller	  upptäckts	  lätt	  och	  drar	  stark	  ner	  den	  estetiska	  upplevelse.	  Genom	  att	  helhet-‐
en	  sammanfaller	  höjs	  identiteten	  som	  ofta	  eftersträvas	  hos	  åskådare.	  [22]	  

Form	  bör	  följa	  funktion.	  Dock	  behöver	  inte	  funktion	  alltid	  vara	  av	  praktisk	  sort.	  Den	  kan	  ge	  individen	  
starkare	  identitet,	  glädje	  eller	  inspirera	  m.m.	  [22]	  

Att	  undvika	  att	  skapa	  detaljer,	  som	  kanske	  I	  sig	  är	  estetiskt	  tilltalande,	  men	  inte	  alls	  passar	  in	  i	  hel-‐
heten	  av	  en	  förarmiljö	  bör	  undvikas.	  Om	  så	  är	  fallet	  bör	  en	  annan	  lösning	  tas	  fram	  som	  passar	  in	  i	  
helheten	  för	  att	  skapa	  en	  men	  tilltalande	  produkt.	  

Hur detaljer i förarmiljöer upplevs 
En	  studie	  av	  30	  manliga	  personer	  i	  snitt	  28,7	  år	  togs	  ett	  antal	  föredragna	  material	  fram	  på	  olika	  de-‐
signs	  variabler	  för	  olika	  delar	  till	  förarmiljöer	  [24].	  Krockkuddsytan	  utformad	  med	  en	  cirkulär	  konvex	  
prägling	  som	  sticker	  ut	  mellan	  0,3-‐0,5	  cm	  av	  väldigt	  mjukt	  material	  [24].	  Ratten	  klädd	  i	  läder	  i	  ljus	  
eller	  mörk	  ton	  med	  distinkt	  prägling	  på	  minst	  0,5	  cm	  [24].	  Växelknopp	  klädd	  i	  läder	  utan	  prägling	  med	  
ett	  hårt	  material	  [24].	  Metalinlägg	  som	  läggas	  in	  t	  ex	  vid	  mittdelen	  av	  matt	  omättad	  kromyta	  utan	  
prägling	  [24].	  Träfiberinlägg	  av	  ljus	  ton	  och	  glatt	  yta	  med	  distinkt	  prägling	  [24].	  	  

En	  studie	  av	  98	  personer	  mellan	  34-‐65	  år	  från	  Storbritannien	  undersöktes	  fem	  olika	  typer	  av	  intrycks-‐
knappar	  i	  lyxbilar	  [25].	  Det	  som	  tydligt	  kunde	  ses	  var	  att	  ett	  sparsamt	  val	  av	  knappar	  tillsammans	  
med	  en	  relativt	  stor	  display	  var	  mest	  uppskattat	  [25].	  	  

	  

3.2 Produktspecificering 
Moodboard 
Ur	  varumärket	  har	  de	  tre	  nordiska	  rovdjuren	  och	  ekologi,	  tagits	  med.	  En	  bild	  för	  respektive	  rovdjur	  
togs	  med	  och	  placerades	  centralt	  i	  moodboard.	  Känslorna	  de	  uttrycker	  är	  komplexa	  och	  inte	  speciellt	  
rena	  i	  sitt	  utryck.	  Björnen	  uttrycker	  robusthet,	  allätare	  och	  en	  varm	  bullig	  axel	  att	  luta	  sig	  mot	  vid	  
behov	  av	  förtröstan.	  Gråvargen	  som	  är	  alert	  och	  kvick	  som	  vakar	  över	  sin	  omgivning	  med	  familje-‐
kopplingar	  till	  hunden	  som	  kan	  anses	  som	  lojal	  och	  välmenande.	  Lodjuret	  som	  nästan	  aldrig	  syns	  till,	  
men	  då	  den	  förunnar	  omgivningen	  med	  sin	  närvaro	  är	  det	  ofta	  sensationell.	  Ett	  mäktigt	  elegant	  katt-‐
djur.	  Ekologin	  visas	  genom	  en	  handfull	  till	  synes	  näringsrik	  jord	  med	  ett	  ungt	  och	  frodigt	  grön	  planta	  
som	  sticker	  upp	  ur	  jordhögen.	  

Uppdragsgivarens	  önskemål	  av	  en	  förarmiljö	  som	  är	  högteknologisk,	  väcker	  känslor	  och	  är	  ergono-‐
misk	  togs	  med.	  Högteknologis	  visualiseras	  genom	  en	  knippe	  fiberoptik	  som	  i	  mörkret	  lyser	  oceanblått	  
och	  ett	  tunt	  chip	  med	  otaliga	  kretsar	  som	  alla	  går	  mot	  dess	  kärna.	  Bilder	  på	  en	  mindre	  grupp	  av	  indi-‐
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viders	  konturer	  som	  hoppar	  i	  solnedgången	  vid	  en	  strand	  representerar	  glädje.	  En	  stilla	  bild	  på	  en	  
tidig	  kväll	  där	  vattnet	  står	  alldeles	  stilla	  utrycker	  harmoni	  och	  närhet	  till	  naturen	  och	  dess	  kraft.	  

Ur	  demografin	  togs	  tre	  egenskaper	  ut	  som	  var	  enkel,	  miljövänlig	  och	  kvalité.	  Ett	  halvnaket	  och	  väldigt	  
ungt	  barn	  iförd	  endast	  en	  blöja	  sittandes	  vid	  en	  laptop	  där	  han	  ser	  ut	  att	  vara	  djupt	  koncentrerad	  och	  
utföra	  något	  slag	  av	  arbete.	  Det	  symboliserar	  enkelhet	  genom	  att	  ett	  barn	  utför	  något	  en	  äldre	  eller	  
vuxen	  gör.	  Symbolen	  för	  återvinning	  i	  grön	  ton	  representerar	  miljövänlighet	  och	  bättre	  resurs	  ut-‐
nyttjning.	  Kvalité	  ses	  genom	  två	  fordon	  som	  kolliderar,	  där	  den	  det	  mindre	  fordonet	  är	  förväntat	  
kollapsa,	  men	  så	  sker	  det	  motsatta.	  

Kravspecifikation 
Kravspecifikationen	  samlar	  in	  alla	  krav	  som	  tagits	  fram	  under	  förstudien	  som	  ses	  i	  Bilaga	  A-‐2.	  	  

Under	  utvecklingen	  har	  sju	  krav	  tagits	  fram	  för	  att	  skapa	  konceptförslaget	  ur	  ett	  ergonomiskt	  per-‐
spektiv,	  som	  handlar	  om	  hur	  förarmiljön	  rent	  fysiskt	  bör	  se	  ut.	  Först	  och	  främst	  skall	  viktiga	  manö-‐
verdon	  finnas	  inom	  räckvidd	  [11].	  	  Manöverdon	  placerade	  efter	  ergonomiska	  principer.	  [11].	  Rattax-‐
eln	  skall	  ligga	  50-‐60	  grader	  gentemot	  underlaget	  [11].	  Rattens	  diameter	  skall	  ligga	  mellan	  400-‐
450mm	  [11].	  

Estetiken	  i	  utvecklingens	  fasen	  föll	  ut	  i	  ett	  krav	  och	  inkorporering	  av	  varumärke.	  Precer	  vill	  genom	  
projektet	  nå	  ut	  till	  OEM	  inom	  bilindustrin	  och	  nå	  uppmärksamhet.	  Därför	  att	  det	  ett	  krav	  att	  varu-‐
märke	  arbetas	  in	  i	  förarmiljön	  så	  en	  association	  skapas.	  

Vikten	  av	  fordonet	  får	  ej	  överstiga	  550	  kg	  som	  är	  ett	  krav	  under	  utvecklingen.	  Bättre	  förståelse	  kan	  
ges	  om	  vikten	  jämföras	  med	  ett	  fordon	  i	  liknande	  storlek	  som	  Audi	  Q3	  med	  tjänstevikten	  1660kg	  
[26].	  Dock	  koncept	  fordonets	  vikt	  utan	  förare	  som	  tas	  bort	  från	  vikten.	  Vilket	  fall	  kan	  vi	  se	  att	  fordo-‐
net	  som	  utvecklas	  här	  endast	  får	  väga	  ungefär	  en	  tredjedel.	  Projektet	  gäller	  dock	  endast	  förarmiljön,	  
därför	  sätts	  kravet	  att	  minimera	  vikt.	  

Huvudmåtten	  är	  inte	  fastställda,	  men	  ungefärlig	  mått	  har	  antagits	  för	  att	  skapa	  ett	  ungefärligt	  layout.	  
Höjd	  från	  underlag	  till	  tak	  är	  1880mm	  och	  förarmiljöns	  bredd	  i	  axelhöjd	  är	  ungefär	  1500mm.	  Dock	  
har	  fordonet	  en	  annorlunda	  drivlina	  mot	  många	  konventionella	  fordon.	  Detta	  leder	  till	  en	  stor	  ”kar-‐
dantunnel”.	  Denna	  har	  en	  diameter	  på	  300mm	  och	  måste	  ges	  utrymme.	  Förutom	  ett	  stort	  lastut-‐
rymme	  baktill	  i	  fordonet	  önskas	  plats	  för	  en	  inte	  allt	  för	  skrymmande	  väska	  eller	  två.	  Därför	  togs	  kra-‐
vet	  fram	  att	  erbjuder	  extra	  förvaring	  	  

Utöver	  dessa	  krav	  kom	  ett	  antal	  önskemål	  av	  olika	  vikt	  fram.	  De	  med	  högst	  efterfråga	  handlar	  främst	  
om	  ergonomi	  och	  miljö.	  Under	  kognitiv	  ergonomi	  i	  utvecklingsfasen	  togs	  intuitiva	  manöverdon,	  pla-‐
cera	  donen	  efter	  viktighet	  grad	  och	  användnings	  frekvens	  fram	  som	  viktiga	  önskemål	  [11].	  Ur	  miljö	  
synpunkt	  skall	  miljövänligt	  material	  i	  möjligaste	  mån	  används.	  

Funktionsanalys 
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En	  schematisk	  bild	  över	  förarmiljöns	  tänkta	  funktioner	  ses	  i	  Figur	  9.	  Där	  huvudfunktionen	  är	  att	  ma-‐
növrera	  fordonet	  som	  är	  det	  föraren	  i	  huvudsak	  utför	  i	  förarmiljön	  som	  inbegriper	  en	  rad	  olika	  funkt-‐
ioner.	  Dessa	  är	  subfunktionerna	  är	  förflyttning,	  komfort,	   ljud,	  klimat,	  säkerhet,	  sikt,	  drivmedel,	  väg-‐
visning	  och	  förhöjd	  körupplevelse	  som	  alla	  skall	   förklaras	   lite	  närmare.	  Förflyttning	  är	  fordonets	  rö-‐
relse	  och	  kontroll	  över	  denna.	  För	  att	  göra	  det	  behövs	  funktionerna	  att	  accelerera	  och	  decelerera	  så	  
att	  fordonet	  skall	  komma	  i	  rörelse	  samt	  kunna	  stoppa	  rörelsen.	  För	  att	  styra	  fordonet	  i	  önskad	  rikt-‐
ning	  behövs	  adekvat	  styrning	  i	  dessa	  riktningar.	  Sikt	  från	  förarmiljön	  ut	  på	  vägbana	  för	  att	  överskåda	  
kommande	  händelser,	  men	  även	  erbjuda	  ljus	  på	  vägbana	  vid	  dygnets	  mörkare	  delar.	  Skydd	  åt	  föraren	  
mot	   fara	   erhålls	   genom	   säkerhet,	   detta	   kan	   uppnås	   genom	   varningar	   för	   kritiska	   lägen	   angående	  
fordonet,	  omgivningen	  eller	  föraren.	  Något	  i	  rörelse	  kan	  kollidera	  mot	  andra	  objekt	  eller	  komma	  ur	  
kurs.	  Därför	  finns	  behovet	  av	  skydd	  åt	  förarens	  vitala	  kroppsdelar.	  Komfort	  för	  att	  minska	  risken	  för	  
utmattning	  genom	  avlastning	  och	  möjlighet	  till	  variation	  för	  att	   inte	  belasta	  kroppen	  statiskt	  alltför	  
länge.	   En	   arbetstemperatur	   som	   passar	   ändamålet	   uppnås	   genom	   funktionerna	   att	   höj	   och	   sänka	  
temperaturen	  i	  förarmiljön,	  då	  årets	  olika	  årstider	  kan	  ge	  stora	  variationer	  i	  temperatur.	  Ljudhante-‐
ring	  kan	  erbjuda	  flera	  tjänster,	  så	  som	  uppspelning	  av	  olika	  förinspelade	  ljud	  men	  även	  upptagning	  av	  
ljud	  för	  t	  ex	  röststyrning	  eller	  inspelning	  av	  ljud.	  Om	  föraren	  skall	  ta	  sig	  till	  ännu	  okända	  platser	  kan	  
behovet	  av	   vägvisning	  uppstå	   som	  därför	  bör	  erbjudas.	   Förhöja	   körupplevelsen	  genom	  att	  erbjuda	  
produktivitetsökande	   funktioner,	   information	   kring	   omvärlden	   genom	   nyheter	   och	   möjlighet	   att	  
kommunicera	  med	  omvärlden.	  	  

Figur 9 Funktionsanalys som beskriver huvudfunktion, subfunktioner och underfunktioner. Illu-
strerad av Jonatan Tågerud. 
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3.3 Koncept 
I	  tre	  faser	  togs	  olika	  typer	  av	  koncept	  fram	  och	  urval	  gjordes	  tills	  endast	  ett	  koncept	  återstod	  för	  lay-‐
outkonstruktion.	  Först	  togs	  ett	  gytter	  av	  formspråkskoncept	  med	  en	  bred	  ingång	  fram.	  Sedan	  utfor-‐
mades	  manöverdonen.	  En	  mängd	  rattkoncept	  togs	  fram	  tillsammans	  med	  en	  praktisk	  utformning	  av	  
klimatpanel	  och	  mediareglage.	  Avslutningsvis	  kombinerades	  formspråk	  med	  manöverdon	  till	  en	  skal-‐
enlig	  helhet	  där	  ett	  slutkoncept	  valdes.	  	  

Helhet genom formspråk 
Koncept generering 
Initialt	  genererades	  en	  större	  mängd	  koncept	  på	  helhetsidéer,	  sammanlagt	  sexton	  stycken	  som	  ses	  i	  
Figur	  10.	  Numrering	  i	  figuren	  representerar	  benämningen	  av	  varje	  koncept	  och	  kommer	  hädanefter	  
att	  refereras	  till.	  Genereringen	  utmynnade	  i	  en	  mängd	  olika	  uttryck	  och	  formspråk	  med	  mjuka	  eller	  
hårda	  former,	  men	  även	  variation	  av	  utryckande	  detaljer,	  t	  ex	  delar	  av	  trä	  eller	  i	  pianolacksfinish.	  Grå	  
varg	  och	  björnen	  inspirerade	  några	  skisser	  kopplat	  till	  varumärket	  som	  ses	  i	  Figur	  10	  (2),	  (5).	  (9).	  Olika	  
modeller	  av	  ventilations	  fläktar	  testades.	  Runda,	  fyrkantiga	  och	  rektangulär	  med	  en	  avsmalnad	  sida	  
insatta	  i	  olika	  typer	  av	  placeringar	  och	  ibland	  använd	  för	  inramning.	  En	  kort	  summering	  om	  vartdera	  
konceptet	  ses	  nedan:	  

Koncept	  1	  har	  ett	  mjukt	  kurvigt	  formspråk	  som	  ses	  i	  Figur	  10	  (1).	  Övre	  linjen	  går	  upp	  över	  ratten	  ner	  
under	  mittdel	  och	  åter	  upp	  igen	  vid	  passegarsidan,	  men	  inte	  lika	  starkt.	  Övre	  linjens	  kontur	  är	  ner-‐
sänkt	  under	  mittre	  delen	  till	  förmån	  av	  en	  display.	  Undre	  linjen	  avslutas	  relativ	  rakt	  som	  har	  ett	  hårt	  
avslut	  mot	  mittdel.	  Runda	  ventilations	  fläktar	  valdes	  som	  är	  placerade	  i	  linje	  och	  av	  samma	  storlek.	  	  

Koncept	  2	  visar	  ett	  mjukt	  och	  bulligt	  formspråk	  som	  ses	  i	  Figur	  10	  (2).	  Både	  övre	  och	  undre	  linjen	  är	  
relativt	  raka	  med	  en	  mjuk	  övergång	  till	  mittdelen.	  Trä	  detaljerna	  i	  mitten	  skapar	  ett	  sensationellt	  
uttryck	  som	  är	  inspirerat	  från	  vargen.	  Två	  olika	  ventilationers	  fläktar	  har	  valts,	  runda	  i	  mitten	  med	  
rektangulära	  mot	  kanterna.	  Displayen	  placerades	  högt	  upp	  i	  mitten.	  

Koncept	  3	  har	  ett	  hårt	  öppet	  formspråk	  som	  ses	  i	  Figur	  10	  (3).	  Raka	  linjer	  över-‐	  och	  underdel	  med	  
tydlig	  delning	  mellan	  huvud-‐	  och	  mittdel.	  Displayen	  ligger	  på	  en	  nerfasad	  platå	  täckt	  av	  ett	  ekskikt	  i	  
mittre	  delen,	  samma	  yta	  täcks	  den	  mittre	  reglagepanelen	  av.	  	  Displayen	  är	  placerad	  på	  ett	  ställ	  med	  
rotationsmöjlighet	  för	  variation	  av	  vinkel	  mellan	  förare	  och	  passagerare.	  Nedre	  mittdel	  har	  en	  form	  
som	  går	  efter	  kardantunnels	  utformning.	  

Koncept	  4	  visar	  ett	  kantigt	  formspråk	  som	  ses	  i	  Figur	  10	  (4).	  Övre	  delen	  har	  en	  våg	  liknade	  kurvatur	  
där	  nedre	  delen	  avslutas	  i	  en	  rak	  linje.	  Mittdelen	  har	  en	  hård	  övergång	  i	  en	  mjuk	  och	  avsmalnande	  
kurva.	  Displayen	  är	  inramande	  av	  fläktar	  som	  är	  rektangulära	  med	  avsmalnande	  yttersidor.	  Träpane-‐
len	  vid	  passagerarsidan	  vars	  form	  övergår	  från	  en	  kurvatur	  till	  den	  rektangulära	  fläktens	  form	  vid	  
ytterkanten.	  
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Figur 10 Kollage av resulterande skisser efter första idégenerering. Illustrerad av Jonatan Tågerud. 

Koncept	  5	  har	  ett	  aggressivt	  och	  kantigt	  formspråk	  som	  ses	  i	  Figur	  10	  (5).	  Mittre	  delen	  sticker	  tydligt	  
ut	  genom	  dess	  triangulära	  och	  utstickande	  karaktär.	  Den	  är	  inspirerad	  av	  grå	  vargens	  ansiktsuttryck.	  
Runda	  ventilationsutblås	  mot	  konterna	  med	  parallellogramformade	  i	  mitten.	  I	  mitten	  finns	  även	  ett	  
uttag	  tillägnad	  förvaring.	  Hård	  övergång	  mellan	  övre	  förarmiljö	  och	  kardantunnelnsdelen.	  
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Koncept	  6	  har	  ett	  mjukt	  och	  kurvigt	  formspråk	  som	  ses	  i	  som	  ses	  i	  Figur	  10	  (6).	  Undre	  linjen	  går	  som	  
en	  kurva	  mot	  den	  mjuka	  övergången	  till	  kardantunneln.	  Hela	  formen	  sammanstrålas	  vid	  mittdelen	  
som	  är	  kraftigt	  utgående.	  Ventilations	  fläktar	  med	  rund	  utformning	  och	  placerade	  vid	  ytans	  vardera	  
krökning.	  Några	  manöverdon	  är	  placerade	  vid	  den	  mittre	  väggen	  som	  endast	  nås	  av	  föraren.	  

Koncept	  7	  visar	  ett	  smalt	  och	  kantigt	  formspråk	  som	  ses	  i	  som	  ses	  i	  Figur	  10	  (7).	  Både	  övre	  och	  undre	  
linje	  är	  rak,	  formen	  däremellan	  är	  plant	  koniskt	  mot	  resenärerna	  som	  avslutas	  med	  en	  plan	  yta.	  
Mittre	  delen	  är	  inrammade	  av	  en	  pianolacksyta	  där	  display,	  reglage	  och	  ett	  par	  större	  cirkulära	  venti-‐
lations	  utblås	  är	  placerats.	  Övergång	  mellan	  övre	  förarmiljö	  och	  kardantunnel	  är	  delad,	  där	  kardan-‐
tunneln	  följer	  funktionens	  form.	  

Koncept	  8	  har	  en	  dynamiskt	  och	  varierat	  formspråk	  som	  ses	  i	  Figur	  10	  (8).	  Nedre	  linjen	  är	  rak	  där	  den	  
övre	  går	  i	  en	  svagt	  vågformad	  kurvatur.	  Övre	  förarmiljön	  fortsätter	  ner	  till	  kardantunneln	  genom	  en	  
mjukt	  kurvad	  träbeklädnad.	  Displayen	  är	  inrammad	  av	  två	  rektangulära	  fläktar	  med	  avsmalnandeyt-‐
terkanten.	  Vid	  ytterkanterna	  sitter	  rektangulära	  utblås.	  Passagerarsida	  fortsätter	  en	  form	  efterliknat	  
fläktens	  utformning	  som	  ger	  en	  illusion	  av	  ett	  överdimensionerat	  utblås.	  

Koncept	  9	  är	  stark	  inspirerat	  från	  björnen	  i	  sitt	  formspråk	  som	  ses	  i	  Figur	  10	  (9).	  Hela	  förarmiljön	  är	  
ett	  utryck	  likt	  björnens	  ansikte.	  De	  träbeklädda	  delarna	  vid	  förarmiljö	  och	  ratt	  centrum	  representerar	  
björnens	  bruna	  ögon.	  Övre	  kurvaturens	  form	  följer	  de	  efterliknade	  ögonen	  och	  en	  utstickande	  del	  i	  
mitten	  med	  två	  mindre	  cirkulära	  fläktar	  inplacerade	  att	  anspela	  på	  en	  nos.	  Handledstödet	  i	  mitten	  är	  
bekläd	  av	  artificiell	  björnpäls.	  

Koncept	  10	  ett	  rakt	  formspråk	  med	  sensationell	  mittre	  del	  som	  ses	  i	  Figur	  3.1	  (10).	  En	  träpanel	  som	  
går	  runt	  om	  hela	  förarmiljön	  utom	  i	  mittre	  delen	  som	  är	  formad	  som	  en	  sköld	  likt	  Precers	  varumärke.	  
Alla	  reglage	  och	  fläktar	  är	  placerade	  i	  träpanelen	  eller	  den	  sköldlinkande	  utformningen.	  Övergången	  
mellan	  överdelen	  och	  kardantunnel	  är	  öppen.	  

Koncept	  11	  använder	  sig	  av	  avsatser	  i	  ett	  varierat	  formspråk	  som	  ses	  i	  Figur	  3.1	  (11).	  Övre	  och	  under	  
linje	  är	  rak,	  förutom	  arken	  för	  instrumentpanelen.	  Överst	  i	  mittre	  delen	  ligger	  displayer,	  inramad	  av	  
två	  in	  smalnande	  rektangulära	  fläktar.	  Under	  ingående	  platå	  täckt	  av	  trä	  till	  ännu	  en	  infasning	  för	  en	  
grupp	  reglage.	  Mittre	  delen	  ansluts	  genom	  inåtgående	  avsmalning	  ner	  mot	  kardantunneln.	  

Koncept	  12	  har	  ett	  kantigt	  formspråk	  med	  en	  platå	  som	  ses	  i	  Figur	  3.1	  (12).	  Mittlinjen	  i	  förarmiljön	  
delas	  formen	  abrupt	  där	  platån	  skapas	  som	  har	  en	  bullig	  våg	  som	  går	  in	  vid	  mittre	  delen.	  Där	  ligger	  
displayen	  placerad	  en	  väl	  inskjuten,	  dock	  pga.	  avståndet	  är	  touch	  funktionen	  ej	  möjlig.	  Undre	  linje	  är	  
rak,	  mittdelen	  likaså,	  ansluten	  till	  kardantunneln	  likt	  ett	  L.	  Vid	  display,	  växelspak	  och	  under	  klimatpa-‐
nelen	  finns	  inslag	  av	  en	  träpanel.	  	  

Koncept	  13	  visar	  ett	  kantigt	  formspråk	  som	  ses	  i	  Figur	  3.1	  (13).	  Övre	  och	  undre	  linje	  är	  rak	  med	  en	  
triangulär	  övergång	  går	  från	  undre	  linjen	  till	  mittdelen.	  Hela	  mittre	  panelen	  är	  täckt	  av	  trä	  samt	  en	  
kortare	  avrundad	  panel	  vid	  passagerarsidan.	  Panelen	  är	  placera	  mitt	  emellan	  i	  samma	  linje	  som	  de	  
rektangulära	  fläktarna.	  Displayen	  går	  att	  vrida	  för	  att	  passa	  förare	  eller	  passagerare	  bättre.	  

Koncept	  14	  har	  ett	  mjukt	  och	  detaljrikt	  formspråk	  som	  ses	  i	  Figur	  3.1	  (14).	  Undre	  linjen	  är	  raka	  och	  
övre	  mjuk	  med	  en	  nersänkning	  till	  förmån	  av	  display.	  Övergången	  mellan	  övre	  förarmiljö	  och	  kardan-‐
tunnel	  är	  mjuk	  och	  svagt	  avsmalnande.	  Parallellogram	  formade	  ventilations	  utblås	  används	  i	  mitten	  
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och	  rektangulära	  mot	  sidorna.	  En	  träpanel	  som	  går	  runt	  förarmiljön	  som	  även	  följer	  övre	  linjen	  som	  
sjunker	  vid	  display	  nersänkningen.	  

Koncept	  15	  visar	  ett	  hårt	  formspråk	  med	  stora	  ytor	  som	  ses	  i	  Figur	  3.1	  (15).	  Övre	  linjer	  går	  upp	  vid	  
passagerarsida	  och	  instrumentpanel	  men	  en	  rak	  linje	  undertill.	  Displayen	  är	  placerad	  på	  ett	  uthäng-‐
ande	  fäste	  som	  sitter	  i	  en	  arm	  på	  vänster	  sida.	  Genom	  detta	  kan	  den	  fällas	  upp	  mot	  förare	  och	  an-‐
passa	  vinkeln.	  Fläktarna	  är	  placerade	  tätt	  ihop	  strax	  under	  displayen	  och	  i	  nivå	  med	  de	  vid	  kanterna.	  
Passagerarsidan	  har	  en	  kortare	  träpanel	  som	  följer	  högra	  sidans	  fläkts	  utformning	  som	  fortsätter	  likt	  
förarmiljöns	  form	  tills	  den	  går	  samman.	  En	  nivåskillnad	  mellan	  display	  och	  klimatpanel	  för	  tydligare	  
uppdelning.	  

Koncept	  16	  har	  ett	  platt	  formspråk	  där	  främre	  sidan	  är	  kantigt	  och	  ovan	  sidan	  mjuk	  och	  kurvig	  som	  
ses	  i	  Figur	  3.1	  (16).	  Övre	  linjen	  är	  rak	  vid	  passagerare,	  som	  går	  upp	  vid	  display	  sedan	  rakt	  igen	  föra	  att	  
följa	  instrumentpanelens	  utformning	  och	  sedan	  starkt	  sjunka	  till	  sin	  ursprungliga	  linje.	  Genom	  upp-‐
gången	  vid	  display	  har	  en	  större	  yta	  för	  reglage	  skapats.	  Runda	  cirkulära	  ventilationsutblås	  valts,	  vid	  
sidorna	  valdes	  en	  storlek	  större.	  Ovansidan	  för	  passageraren	  är	  träbeklädd,	  likaså	  det	  mesta	  av	  kar-‐
dantunnelns	  område.	  

Urval 
Sexton	  koncept	  togs	  fram	  och	  genomgick	  en	  elimineringsmatris	  som	  ses	  Tabell	  1.	  Ur	  den	  sållades	  
hälften	  av	  de	  framtagna	  konceptet	  ut.	  Där	  koncept	  1,	  3,	  5,	  10,	  11	  och	  13	  inte	  passade	  in	  i	  företaget.	  
Koncept	  4	  och	  7	  erbjöd	  inte	  tillräckligt	  hög	  ergonomisk	  potential.	  Koncept	  12	  behövde	  mer	  info	  
huruvida	  den	  dess	  ergonomiska	  potential	  uppfylls	  då	  den	  inte	  har	  möjlighet	  för	  en	  berörings	  skärm.	  	  
Dock	  valdes	  att	  tas	  vidare	  med	  tanken	  att	  ge	  ett	  bra	  alternativ	  mot	  de	  andra	  lösningarna	  av	  displayen	  
som	  redan	  tagits	  fram.	  

Tabell	  1	  Elimineringsmatris	  för	  de	  sexton	  ingående	  koncepten.	  
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	   	  Kommentar	   Beslut	  

1	   +	   +	   	  +	   +	   -‐	   	  	   -‐	  

2	   +	   +	   +	   +	   +	   Uppdragsgivares	  favorit	   +	  

3	   +	   +	   +	   -‐	   	  	   	  	   -‐	  

4	   +	   +	   +	   -‐	   	  	   	  	   -‐	  

5	   +	   +	   +	   +	   -‐	   	  	   -‐	  

6	   +	   +	   +	   +	   +	   	  	   +	  

7	   +	   +	   +	   -‐	   	  	   	  	   -‐	  

8	   +	   +	   +	   +	   +	   	  	   +	  

9	   +	   +	   +	   +	   +	   	  	   +	  

+	  	  	  Ja 
-‐	  	  	  Nej 
?	  	  	  Mer	  info 
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10	   +	   +	   +	   +	   -‐	   	  	   -‐	  

11	   +	   +	   +	   +	   -‐	  
	  

-‐	  

12	   +	   +	   +	   ?	   +	   Ej	  touchskärms	  kompatibel	   ?	  

13	   +	   +	   +	   +	   -‐	   	  	   -‐	  

14	   +	   +	   +	   +	   +	   	  	   +	  

15	   +	   +	   +	   +	   +	   	  	   +	  

16	   +	   +	   +	   +	   +	   	  	   +	  
	  

Beslutsmatris 
Åtta	  koncepten	  som	  återstod	  togs	  in	  i	  en	  djupare	  och	  mer	  nyanserad	  sållning	  genom	  en	  beslutsmatris	  
som	  ses	  i	  Bilaga	  B-‐2.	  Ur	  matrisen	  var	  koncept	  2	  den	  starkaste	  kandidaten	  tätt	  följt	  av	  koncept	  14	  och	  
16.	  De	  tre	  förslagen	  låg	  runt	  ett	  nettovärde	  på	  30.	  Det	  gjorde	  att	  de	  låg	  åtminstone	  tio	  poäng	  över	  
resterande	  koncept	  och	  beslut	  gjordes	  att	  vidareutveckla	  dessa.	  Övriga	  koncept	  nådde	  maximalt	  upp	  
till	  ett	  nettovärde	  av	  18.	  

Några	  tankar	  under	  analysen	  var	  att	  koncept	  2	  stack	  ut	  genom	  att	  få	  full	  pott	  i	  estetik	  och	  semantik.	  
Koncept	  14	  likaså,	  men	  inte	  lika	  enkel	  i	  sin	  utformning.	  Dock	  var	  den	  bäst	  i	  formspråket	  där	  den	  var	  
mer,	  exklusiv,	  sensationell	  och	  robust.	  Koncept	  16	  tog	  poäng	  i	  alla	  områden,	  men	  allra	  bäst	  i	  seman-‐
tiken.	  Koncept	  6	  var	  en	  bra	  kandidat	  men	  stack	  tyvärr	  inte	  ut.	  

Detaljer 
Utvalda	  formspråkskoncept	  lades	  i	  följande	  del	  åt	  sidan	  så	  att	  ratt	  och	  manöverdon	  kunde	  utformas.	  
En	  generering	  av	  ratt	  och	  en	  praktisk	  framtagning	  av	  reglage	  togs	  fram.	  Urvalet	  av	  rattar	  gjordes	  och	  
resultatet	  togs	  vidare.	  

Ratt 
Ur	  rattgenereringen	  framgick	  nio	  koncept	  som	  ses	  i	  Figur	  11.	  Inom	  ramarna	  för	  en	  ratt	  har	  uttrycken	  
varieras	  med	  olika	  utseende	  på	  centerdelen	  som	  behövs	  för	  att	  tillgodose	  funktionen	  av	  en	  airbag.	  
Framförallt	  utformades	  olika	  varianter	  av	  stag	  som	  håller	  upp	  mittdelen.	  	  
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Figur 11 Resulterande rattar ur generering. 

Ratt	  1	  utformad	  med	  ett	  horisontellt	  plant	  stag	  och	  ett	  centrum	  inspirerat	  från	  varumärket	  genom	  en	  
sköldliknad	  form	  som	  ses	  i	  Figur	  11	  (1).	  	  Två	  stänger	  av	  magnesium	  går	  från	  centrum	  ner	  till	  ytterring-‐
en	  i	  en	  avsmalnande	  linje.	  

Ratt	  2	  har	  en	  cirkulär	  centerdel	  som	  ses	  i	  Figur	  11	  (2).	  Likt	  koncept	  ett	  har	  den	  två	  horisontella	  stag	  
och	  två	  stänger	  i	  magnesium	  från	  centerdel	  ner	  till	  ytterring.	  

Ratt	  3	  har	  tre	  jämnt	  fördelade	  stag	  som	  går	  mellan	  centerdel	  och	  ytterring	  som	  ses	  i	  Figur	  11	  (3).	  
Centerdelen	  har	  en	  cirkulär	  form.	  

Ratt	  4	  är	  utformad	  med	  en	  oval	  centerdel	  liggandes	  horisontalt	  som	  ses	  i	  Figur	  11	  (4).	  Från	  den	  ovala	  
centerdelen	  finns	  en	  infästning	  likt	  ett	  ”v”	  ut	  mot	  ytterringen.	  

Ratt	  5	  med	  en	  oval	  centerdelen	  liggandes	  vertikalt	  som	  ses	  i	  Figur	  11	  (5).	  Ett	  genomgående	  horison-‐
tellt	  stag	  med	  två	  stag	  ungefär	  45	  grader	  neråt	  från	  respektive	  sida	  som	  sammanfogar	  centerdelen	  
med	  ytterringen.	  
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Ratt	  6	  har	  en	  centerdel	  utformad	  att	  efterliknar	  lodjuret	  eller	  grå	  vargens	  öga	  som	  härrör	  från	  varu-‐
märket	  som	  ses	  i	  Figur	  11	  (6).	  Sedan	  går	  stag	  och	  stänger	  likt	  koncept	  1.	  

Ratt	  7	  är	  utformad	  med	  ett	  extra	  stag	  med	  plats	  för	  reglage	  som	  ses	  i	  Figur	  11	  (7).	  Det	  extra	  tillägget	  
för	  reglage	  avslutas	  i	  en	  ”L”	  formad	  avslutning	  i	  magnesium.	  

Ratt	  8	  har	  ett	  extra	  tillägg	  för	  möjlighet	  av	  mer	  reglage	  som	  sitter	  infäst	  i	  det	  horisontella	  staget	  som	  
ses	  i	  Figur	  11	  (8).	  	  

Ratt	  9	  påminner	  om	  koncept	  två,	  dock	  med	  en	  rund	  centerdel	  som	  övergår	  till	  stagens	  inåtgående	  
lutning	  som	  ses	  i	  Figur	  11	  (9).	  	  

Analysen	  av	  de	  nio	  rattarna	  ses	  i	  Bilaga	  B-‐4.	  Ur	  den	  stack	  koncept	  2,	  8	  och	  9	  ut.	  De	  valdes	  för	  vidare	  
utveckling.	  Dock	  sammanfogades	  koncept	  två	  och	  nio	  med	  anledning	  av	  sin	  snarlika	  karaktär,	  där	  
endast	  deras	  centrum	  visade	  på	  olika	  form.	  Dock	  med	  avgränsningen	  av	  projektets	  tidsrymd	  fanns	  
endast	  utrymme	  för	  en	  ratt	  att	  tas	  vidare.	  Därför	  vägdes	  de	  två	  favoriterna	  mot	  varandra	  och	  ratt-‐
koncept	  8	  blev	  den	  som	  valdes.	  Framförallt	  för	  att	  den	  visade	  på	  störts	  innovationshöjd	  och	  ergono-‐
misk	  potential	  för	  framtida	  reglage.	  	  

Reglage 
Först	  gjordes	  en	  avgränsning	  av	  funktioner	  baserat	  på	  vad	  som	  är	  av	  intresse	  att	  utveckla	  i	  projektet.	  
Övriga	  funktioner	  applicerades	  konventioner	  som	  redan	  används	  i	  dagens	  förarmiljöer.	  Vidare	  valdes	  
funktionerna	  för	  att	  manövrera	  fordonet	  där	  komfort,	  system,	  temperatur	  och	  GPS	  valdes.	  Under	  
förhöjd	  kör	  upplevelse	  valdes	  organisation,	  kommunikation	  och	  musik	  ut.	  Av	  dessa	  funktioner	  valdes	  
komfort,	  klimat	  och	  musik	  tillägnad	  för	  fysisk	  lösning.	  Komforten	  löses	  under	  layoutkonstruktionen	  
med	  väl	  tilltaget	  benutrymme	  och	  ett	  stabilt	  underarmsstöd	  ovanför	  kardantunneln.	  	  

Klimat 
Etablerade	  ikoner	  har	  i	  möjligaste	  mån	  återanvänds	  för	  att	  underlätta	  perception.	  Klimat	  panelen	  
består	  av	  nio	  knappar	  och	  ett	  vriddon	  kombinerad	  med	  en	  intrycksfunktion	  som	  ses	  i	  Figur	  12.	  Det	  
centrala	  vriddonet	  ställer	  in	  temperatur	  som	  visas	  analogt	  på	  vredet	  men	  även	  på	  utvalda	  displayer	  i	  
systemet	  som	  återkoppling.	  Ovanför	  är	  en	  skala	  i	  rött	  och	  blått	  som	  efterliknar	  vattenkranens	  signa-‐
ler.	  Av	  dess	  centrala	  placering	  och	  storlek	  gentemot	  de	  övriga	  reglagen	  stärktes	  intrycket	  av	  att	  det	  är	  
huvudreglaget	  för	  klimat.	  Trycks	  vredet	  in	  så	  ställs	  luftflödet	  in	  som	  innehåller	  tre	  olika	  hastigheter	  
med	  återkoppling	  i	  form	  av	  ljusdioder.	  Inställningen	  sker	  cykliskt,	  alltså	  vid	  tre	  intryck	  börjar	  den	  åter	  
om	  från	  läge	  ett.	  Närmast	  vriddonet	  finns	  tre	  kategorier	  av	  reglage.	  Till	  vänster	  är	  övergripande	  
knappar,	  till	  höger	  luft	  ströms	  inställning	  och	  under	  vriddonet	  finns	  fönster	  uppvärmning.	  Samtliga	  
styrs	  genom	  intryck	  och	  återkopplas	  genom	  lysdioden.	  Vid	  ett	  uppföljande	  intryck	  släck	  lysdioden	  och	  
funktionen	  stängs	  åter	  av.	  Längst	  ut	  till	  vänster	  samt	  höger	  som	  är	  närmast	  förare	  respektive	  passa-‐
gerare	  ligger	  sätesvärme.	  De	  ställs	  in	  likt	  luftflödet	  cykliskt	  genom	  intryck	  med	  tre	  olika	  värmelägen.	  
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Figur 12 Reglage för klimatpanel. Illustrerad av Jonatan Tågerud. 

Media 
Media	  panelen	  utformades	  med	  tre	  knappar	  för	  olika	  menyer	  och	  fem	  för	  styrning	  av	  musik	  som	  ses	  i	  
Figur	  13.	  Symboler	  har	  eftersträvade	  att	  följa	  konventioner	  för	  igenkänning.	  De	  mest	  prominenta	  
reglagen	  vid	  ny	  instigning	  av	  fordonet	  antogs	  vara	  musik	  och	  radio	  som	  underhållning	  och	  GPS	  för	  
vägledning.	  Till	  dessa	  utformades	  tre	  separata	  knappar.	  Reglage	  tillägnad	  snabb	  manövrering	  av	  spe-‐
lande	  musik	  togs	  knappar	  fram	  för	  funktionerna	  att	  spela,	  pausa,	  starta	  nästa	  låt	  och	  föregående	  låt.	  I	  
mitten	  sticker	  ett	  vriddon	  ut	  som	  ställer	  in	  ljudvolymen,	  förtydligat	  av	  symbolen	  av	  en	  högtalare	  och	  
genom	  ”tänderna”	  runt	  om	  uppmanar	  till	  vridning.	  Motiveringen	  till	  placeringen	  av	  vriddonet	  i	  mit-‐
ten	  var	  att	  skapa	  symmetri	  gentemot	  utformningen	  i	  klimat	  panelen.	  Layouten	  av	  snabbknapparna	  är	  
inte	  fastställd,	  utan	  optimeras	  efter	  miljöns	  utseende.	  

	  

Figur 13 Reglage för media panel. Illustrerad av Jonatan Tågerud. 

Integration 
I	  denna	  del	  integrerades	  resulterande	  manöverdon	  med	  de	  ursprungliga	  formspråken.	  Ett	  komplett	  
koncept	  togs	  vidare	  till	  layoutkonstruktionen.	  	  

De	  tre	  koncepten	  två,	  fjorton	  och	  sexton	  kombineras	  med	  rattkoncept	  åtta	  tillsammans	  med	  de	  
framtagna	  reglagepanelerna.	  Vissa	  korrigeringar	  har	  gjorts	  på	  formspråkskoncepten.	  De	  nya	  skisser-‐
na	  har	  nu	  gjorts	  i	  ett	  närmare	  utsnitt	  för	  att	  simulera	  synvinkel	  likt	  den	  förarens	  ser	  på	  ett	  skalenligt	  
sätt.	  En	  system	  display	  har	  lagts	  till	  på	  samtliga	  förarmiljöer.	  Detta	  var	  ett	  krav	  som	  kom	  in	  sent	  från	  
uppdragsgivaren	  som	  behövdes	  för	  att	  täcka	  upp	  fordonets	  grundläggande	  funktion.	  

Slutkoncept 2 
Slutkoncept	  2	  ses	  i	  Figur	  14.	  Skillnaden	  från	  den	  ursprungliga	  skissen	  är	  vargansiktet	  uttryck	  i	  förar-‐
miljön	  har	  förfinats	  och	  gjorts	  mer	  diskret.	  Endast	  en	  träpanel	  används	  likt	  ett	  öga	  vid	  passagerarsi-‐
dan.	  Genom	  korrektion	  efter	  de	  eftersträvade	  måtten	  har	  mugghållaren	  placerats	  höger	  om	  väx-‐
elspaken	  istället.	  Utbuktningen	  från	  övre	  förarmiljö	  till	  mittdel	  drogs	  in	  något	  för	  att	  undvika	  att	  vara	  
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ett	  rörelsehinder	  för	  närliggande	  hand.	  De	  yttre	  fläktarna	  byttes	  ut	  mot	  runda	  för	  en	  mer	  sammanfal-‐
lande	  helhet.	  

	  

Figur 14 Slutkoncept 2. Illustrerad av Jonatan Tågerud. 

Slutkoncept 14 
Slutkoncept	  14	  ses	  i	  Figur	  15.	  Träpanelen	  togs	  bort	  vid	  växelspaken	  då	  det	  blev	  för	  mycket	  när	  det	  
redan	  finns	  en	  träpanel	  som	  går	  runt	  förarmiljön.	  De	  mittre	  fläktarna	  har	  samma	  form,	  men	  följer	  
system	  displayen	  istället	  för	  förarmiljöns	  kontur.	  Resten	  behölls	  enligt	  skissen	  från	  formspråket.	  

	  

Figur 15 Slutkoncept 14. Illustrerad av Jonatan Tågerud. 

Slutkoncept 16 
Slutkoncept	  16	  ses	  i	  Figur	  16.	  Där	  de	  mittre	  fläktar	  som	  var	  runda	  byttes	  ut	  mot	  rektangulära	  med	  
avsmalnade	  ytterkant.	  Med	  anledning	  att	  rama	  in	  display	  området.	  Förvaringsfacket	  längst	  ner	  togs	  
bort,	  det	  fanns	  inte	  plats	  utan	  att	  reglagen	  blev	  hoptränga	  eller	  svåråtkomliga.	  Framflyttningen	  av	  
växelspak	  var	  nödvändig	  då	  förarens	  räckvidd	  skall	  stämma	  överens	  med	  förarmiljön.	  
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Figur 16 Slutkoncept 16. Illustrerad av Jonatan Tågerud. 

 
Konceptval 
De	  slutgiltiga	  koncepten	  sållades	  ner	  till	  ett	  alternativ	  med	  hjälp	  av	  beslutmatrisen,	  se	  Bilaga	  B-‐3.	  
Koncept	  fjorton	  nådde	  det	  högsta	  nettovärdet	  av	  nio.	  Koncept	  två	  var	  referens	  (nettovärdet	  blir	  då	  
noll)	  vars	  nettovärde	  gav	  en	  andra	  placering.	  Sist	  placerades	  koncept	  sexton	  med	  -‐3.	  	  

Koncept	  fjorton	  stack	  ut	  från	  de	  andra	  koncepten	  i	  vissa	  delar	  av	  estetik,	  semantik,	  ergonomi	  och	  
formspråket.	  Den	  var	  mest	  framstående	  i	  kriterierna	  ”maximalt	  avancerat	  samtidigt	  acceptabelt”,	  
”beskriva”,	  ”manöverdon	  som	  hör	  ihop	  placeras	  tillsammans”,	  ”självklar”	  och	  ”exklusiv”.	  Av	  de	  en-‐
skilda	  fördelarna	  koncept	  fjorton	  hade	  tillsammans	  med	  högst	  nettovärde	  valdes	  konceptet	  att	  tas	  
vidare	  för	  layoutkonstruktion	  i	  nästa	  avsnitt.	  

3.4 Layoutkonstruktion 
Helhet 
Layoutkonstruktion	  utformades	  grundat	  i	  underlaget	  från	  resultatet	  i	  koncept	  avsnittet.	  Förarmiljöns	  
huvuddimensioner	  fastställdes	  med	  några	  approximativa	  mått,	  1700	  mm	  bred	  exklusive	  dörrar	  som	  
översiktligt	  kan	  ses	  i	  Figur	  17.	  Längden	  kan	  varieras	  efter	  funktion	  och	  förvaringsutrymmes,	  men	  
minst	  1300	  mm	  mellan	  bakre	  vägg	  och	  avslut	  av	  främre	  förarmiljö.	  Mittdelen	  över	  kardantunneln	  är	  
knappt	  400	  mm.	  
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Figur 17 Topvy över konceptförslag. Renderad av Jonatan Tågerud. 

Höjden	  är	  1300	  mm	  från	  innergolv	  till	  inre	  tak	  som	  ses	  i	  Figur	  18.	  För	  sätena	  togs	  en	  färdig	  modell	  
skapade	  av	  Karan	  Shah,	  då	  det	  egentligen	  är	  avgränsat	  från	  projektet.	  Anledningen	  att	  det	  togs	  med	  
var	  att	  skapa	  en	  rumslighet	  och	  att	  enklare	  anpassa	  förarmiljöns	  utformning.	  	  

	  

Figur 18 Vy över konceptförslaget från höger sida. Renderad av Jonatan Tågerud. 

Av	  den	  komplexa	  formen	  och	  kravet	  att	  minimera	  vikt	  antogs	  plast	  vara	  ett	  bra	  materialval.	  Den	  kan	  
formsprutas	  i	  två	  delar,	  lämpligen	  en	  delad	  vid	  träpanelen.	  En	  återvinningsbar	  variant	  av	  termoplast	  
är	  ABS,	  med	  särskilt	  god	  stryka	  och	  slagseghet	  [12].	  Tillverkad	  som	  gjuten	  form	  med	  densitet	  mellan	  
0,35	  –	  3,5	  g/cm3,	  men	  i	  genomsnitt	  1,06	  g/cm3	  [27].	  

En	  träpanel	  går	  genom	  hela	  förarmiljön	  likt	  en	  väggboard	  som	  följer	  nersänkningen	  vid	  displayen.	  Tre	  
olika	  träslag	  användes,	  ek,	  valnöt	  och	  poppel	  som	  ses	  i	  Figur	  19.	  Som	  representerar	  tre	  nyansområ-‐
den,	  ljust,	  mörkt	  och	  ett	  mellanting.	  	  
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Figur 19 Från vänster ses en poppel, ek och valnötspanel. Illustrerad av Jonatan Tågerud 

Vid	  kardantunneln	  har	  anpassning	  gjorts	  för	  att	  täcka	  över	  dess	  behov	  av	  plats.	  Säten	  har	  höjts	  upp	  
och	  placerats	  så	  långt	  in	  på	  kardantunnel	  som	  möjligt.	  	  Mittdelen	  börjar	  en	  bra	  bit	  upp	  på	  
kardantunneln	  som	  gjorde	  kardantunnelns	  stora	  omkrets	  mindre	  närvarande.	  

En	  lucka	  placerades	  på	  den	  bakre	  väggen	  mot	  lastutrymmet	  mellan	  de	  två	  sittplatserna	  som	  ses	  i	  
Figur	  20.	  Detta	  gav	  åtkomst	  till	  lastutrymmet	  för	  t	  ex	  en	  väska	  eller	  matkasse	  i	  farten.	  Luckan	  öppnas	  
i	  en	  vinkel	  ut	  mot	  passageraren	  där	  gångjärnen	  ligger	  i	  vertikal	  riktning.	  Yttermåtten	  är	  270x170mm.	  

	  

Figur 20 Lucka tillägnad extra förvaring. Renderad av Jonatan Tågerud. 

Formspråk 
Ett	  elegant,	  robust	  och	  kognitiv	  ergonomisk	  uttryck	  genomsyras	  i	  konceptförslaget	  som	  ses	  i	  Figur	  21.	  
Trädetaljer	  som	  gav	  ett	  sensationellt	  intryck	  som	  även	  kan	  ge	  en	  svag	  doft	  av	  trä	  för	  att	  stimulera	  
ytterligare	  ett	  sinne.	  Robustheten	  från	  de	  väl	  tilltagna	  dimensionerna	  av	  reglage	  och	  utblås,	  men	  
även	  den	  fylliga	  rundheten	  likt	  en	  björn	  som	  hela	  förarmiljön	  utger.	  Magnesium	  stagen	  vid	  ratten	  kan	  
liknas	  vid	  lodjurets	  huggtänder.	  Genom	  en	  homogent	  svart	  förarmiljö	  med	  träpaneler	  skapades	  ele-‐
gans.	  Armstödet	  var	  utformad	  likt	  en	  sköld	  som	  påminner	  om	  den	  som	  ramar	  in	  varumärket.	  Precers	  
logo	  finns	  även	  tydligt	  placerat	  på	  ratten.	  
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Figur 21 Ett utsnitt av formspråket i konceptförslaget. Renderad av Jonatan Tågerud. 

Manöverdon 
Mittre	  området	  i	  förarmiljön	  är	  uppdelat	  i	  tre	  delar.	  Längs	  upp	  ligger	  surfplattan	  som	  styr	  all	  media.	  I	  
mitten	  system	  delen	  där	  motor	  och	  batteri	  styrs	  som	  ger	  status	  uppdateringar.	  Längst	  ner	  ligger	  kli-‐
mat	  panelen.	  Efter	  den	  börjar	  kardantunnels	  delen	  där	  växelspak	  och	  mugghållare	  m.m.	  är	  placerade.	  

Surfplatta  
Surfplattan	  sitter	  på	  en	  arm	  som	  är	  placerad	  längst	  upp	  i	  den	  mittre	  delen	  av	  förarmiljön.	  I	  änden	  av	  
armen	  är	  Vogel´s	  lösning	  för	  upphängning	  av	  surfplattor	  som	  ett	  förslag	  som	  ses	  i	  Fel!	  Hittar	  inte	  
eferenskälla.	  (3).	  Den	  baseras	  sig	  på	  ett	  skal	  som	  bygger	  ungefär	  fem	  millimeter	  och	  monteras	  ge-‐
nom	  en	  hålighet	  placerad	  mitt	  i	  skalet	  [28].	  	  Strömförsörjningen	  ges	  genom	  en	  efter	  modells	  nätsladd	  
med	  krökt	  infästning	  som	  manuellt	  sticks	  in.	  Då	  ström	  inte	  är	  av	  behov	  vindas	  den	  upp	  genom	  ett	  
självuppvindande	  hjul	  som	  är	  inkapslat	  av	  förarmiljön	  där	  endast	  sladdskallen	  blir	  synlig.	  
Strömsladden	  	  är	  placerad	  i	  anknytning	  med	  armens	  infästning	  i	  förarmiljön.	  

Klimat  
Klimatpanelen	  där	  allt	  kring	  tempereatur	  och	  och	  luftflöde	  justeras	  ses	  i	  Figur	  22.	  Utformningen	  
gjordes	  likt	  skissen	  från	  koncept	  avsnittet.	  Genom	  vriddonet	  som	  är	  placerad	  i	  mitten,	  ställs	  
temperaturen	  in	  genom	  att	  vrida	  den	  åt	  höger	  höjs	  värmen	  och	  till	  vänster	  sänks	  den.	  Detta	  
förtydligas	  genom	  färgsignaler	  ovanför	  likt	  de	  som	  används	  hos	  vattenkranar.	  Vilken	  temperatur	  som	  
är	  gällande	  återkopplas	  mot	  den	  analoga	  siffra	  som	  står	  rakt	  under	  pilen.	  I	  mitten	  är	  tre	  staplar	  med	  
bakomvarande	  lysdioder	  plcerade.	  Genom	  att	  trycka	  in	  vriddonet	  höjs	  luftflödet	  i	  tre	  steg	  som	  sedan	  
cyklisk	  börjar	  om	  igen.	  Donet	  är	  48	  mm	  i	  diameter	  plus	  den	  yttre	  tandade	  området	  bygger	  1,5	  mm.	  	  	  
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Figur 22 Klimatpanel för styrning av temperatur och luftföde. Renderad av Jonatan Tågerud. 

Närmast	  vardera	  resenär	  är	  sätesvärmen	  placerad.	  Likt	  luftflödet	  har	  den	  tre	  lägen	  som	  cykliskt	  ställs	  
in	  genom	  intryck.	  Inställning	  av	  luftriktingen	  är	  för	  golv,	  rakt	  på	  och	  uppåt.	  På	  och	  av	  knapp	  för	  
luftkonditionssystem	  och	  för	  hela	  klimatsystemet.	  Hela	  panelen	  är	  en	  modul	  som	  sätt	  in	  i	  
förarmiljöns	  gjutna	  form.	  Alla	  rekttangulära	  knappar	  har	  yttermåtten	  25x18	  mm	  

Media  
Media	  panelen	  består	  av	  7	  knappar	  och	  ett	  vriddon	  som	  ses	  i	  Figur	  23.	  De	  yttre	  ovala	  knapparna	  är	  
för	  snabb	  navigering	  i	  gränssnittet	  tillägnad	  musik,	  radio	  och	  GPS.	  	  De	  fyrkantiga	  knapparna	  står	  med	  
början	  från	  vänster	  för	  föregående	  låt,	  paus,	  spela	  och	  nästa	  låt.	  Centralt	  ligger	  vriddonet	  som	  regle-‐
rar	  volymen.	  Genom	  taggarna	  förtydligas	  att	  den	  skall	  vridas	  och	  det	  antogs	  att	  det	  intuitiva	  var	  
medsols	  vridning	  för	  att	  höja	  och	  vice	  versa.	  

	  

Figur 23 Media panel, gränssnitts navigering och musik styrning. Renderad av Jonatan Tågerud. 

System 
Systemdelen	  består	  av	  en	  display	  samt	  tre	  knappar	  för	  gränssnitts	  navigering.	  Systemgränssnitts	  tan-‐
genter	  ”system”,	  ”engine”	  och	  ”battery”	  är	  placerade	  höger	  om	  displayen.	  Vid	  intryck	  av	  ”system”	  
knappen	  ges	  en	  översikt	  av	  hela	  systemet.	  ”Engine”	  visar	  motorns	  status	  och	  inställningar	  kring	  den,	  
t.ex.	  tidsinställd	  start	  och	  stop.	  Ur	  ”battery”	  ses	  laddningsnivå	  men	  även	  i	  realtid	  hur	  den	  återladdas.	  
Samtiliga	  reglage	  har	  dimentionerna	  33x21mm.	  

 
Växelspak  
Området	  kring	  växelspak	  ligger	  två	  knappar	  och	  två	  mugghållare.	  Växelspaken	  var	  utformade	  efter	  
handens	  förväntade	  omslutning	  kring	  handtaget	  med	  ett	  dynamiskt	  utryck	  sammankopplat	  nertill	  
med	  ett	  kort	  stag.	  Reglagen	  placerade	  intill	  är	  parkerings	  broms	  och	  varningstriangeln	  vars	  funktioner	  
är	  efter	  dagens	  konventioner.	  Anledningen	  till	  varningstriangels	  placering	  är	  vid	  nödsituation	  står	  
fordonet	  stilla,	  då	  aktiveras	  parkeringsbromsen	  och	  varningstriangel	  upptäcks.	  Dock	  ses	  den	  vid	  varje	  
start	  och	  stopp	  då	  parkeringsbroms	  behövs	  och	  varningstriangel	  får	  då	  en	  underliggande	  förknipp-‐
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ning	  med	  parkeringsbromsen.	  Genom	  detta	  är	  föraren	  troligtvis	  medveten	  om	  vart	  den	  är	  placerad	  
vid	  en	  nödsituation.	  

Ratt 
Ratten	  är	  470	  mm	  i	  ytterdiameter	  som	  har	  ett	  tvärsnitt	  på	  40	  mm	  som	  ses	  i	  Figur	  24.	  I	  mitten	  är	  Pre-‐
cers	  varumärke	  placerad	  i	  aluminium.	  Ett	  horisontellt	  stag	  som	  ligger	  mellan	  ytterring	  och	  centrum	  är	  
utformad	  för	  potentiella	  reglage	  för	  att	  styra	  gränssnittet	  i	  fordonet.	  Det	  finns	  även	  ett	  extra	  tillägg	  
för	  reglage	  till	  utformningen	  som	  ligger	  under	  sekretess.	  Två	  stag	  som	  går	  mellan	  centrum	  och	  yttre	  
ringen	  gjord	  i	  magnesium	  som	  är	  en	  lättviktsmetall	  med	  hög	  hållfastighet.	  	  

	  

Figur 24 Ratt. Renderad av Jonatan Tågerud. 
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4  Diskussion 
I	  resultatet	  presenterades	  ett	  konceptförslag	  till	  en	  konceptuell	  förarmiljö	  av	  estetisk	  och	  kognitiv	  
ergonomisk	  karaktär	  med	  anknytning	  till	  Precer	  Groups	  varumärke.	  Detta	  genom	  applicering	  av	  va-‐
rumärke,	  demografi,	  benchmark,	  litteraturstudie,	  och	  kognitiv	  ergonomiskt	  praktikfall.	  

Varumärket	  togs	  med	  genom	  detaljer	  på	  ratten	  som	  kan	  associera	  till	  lodjurets	  huggtänder,	  bullig	  
form	  som	  kan	  associera	  till	  en	  björn	  och	  Precers	  logga	  präglat	  på	  ratten.	  Träfiber	  inlägget	  som	  går	  
längs	  frontpanelen	  kan	  ge	  association	  eller	  en	  metafor	  till	  ekologi	  och	  självförsörjning	  tillsammans	  
med	  fordonets	  drivmedel.	  Att	  applicera	  att	  vara	  nytänkande	  var	  svårt.	  Dock	  kan	  det	  eventuellt	  ses	  
genom	  integrationen	  av	  surfplattan	  som	  inte	  gjorts	  i	  så	  många	  fordon	  tidigare.	  Formspråk	  genomsy-‐
ras	  av	  mjuka	  former	  som	  visats	  vara	  uppskattat	  från	  två	  studier	  som	  nämnts	  i	  informationssökningen.	  
Den	  håller	  en	  delvis	  låg	  innovations	  nivå	  genom	  att	  reglage	  kan	  kopplas	  till	  tidigare	  eller	  motsvarande	  
fordon	  som	  också	  anses	  som	  eftertraktat	  enligt	  studie	  från	  informationssökningen.	  	  

Från	  intervjuerna	  av	  målgrupp	  togs	  önskades	  egenskaper	  till	  förarmiljön	  fram.	  Den	  skulle	  vara	  ele-‐
gant	  som	  gjorts	  genom	  det	  avskalade	  svarta	  miljön,	  den	  exklusiva	  träpanelen	  som	  flyter	  genom	  för-‐
armiljön	  med	  den	  integrerade	  nya	  surfplattstekniken.	  Kvalitén	  återstår	  att	  se	  huruvida	  noggrann	  
tillverkningen	  utförs	  och	  har	  varit	  svårt	  att	  konkret	  identifiera,	  då	  det	  inte	  är	  fastställt.	  Dock	  kan	  det	  
sägas	  att	  robustheten	  som	  formspråket	  utrycker	  anspelar	  på	  säkerhet.	  Funktionell	  och	  enkel	  förar-‐
miljö	  visas	  genom	  kategoriseringen	  av	  reglage,	  utformningen	  av	  manöverdon	  kopplat	  till	  designprin-‐
ciper,	  semantik	  och	  den	  kognitiv	  ergonomiska	  praktikfallet	  och	  benchmarken.	  Bekväm	  och	  rymlig	  
genom	  det	  väl	  tilltagna	  utrymmet	  för	  resenärer	  genom	  både	  en	  bred	  sitts	  men	  också	  åtgärder	  på	  
drivlinan	  för	  att	  ge	  mer	  benutrymme	  har	  gjorts.	  En	  inneboende	  miljövänlighet	  infinner	  sig	  i	  förarmil-‐
jön	  då	  fordonet	  drivs	  av	  fasta	  bränslen	  som	  har	  markant	  mindre	  utsläpp	  än	  oljebaserat	  drivmedel.	  

De	  tydliga	  trenderna	  som	  sågs	  i	  benchmarken	  togs	  tillvara.	  Trenden	  med	  mjuk	  övergång	  till	  mittdel,	  
den	  flexibla	  och	  vitala	  utformningen	  av	  ratt	  och	  rektangulära	  ventilationsutblås	  går	  igen	  i	  förarmiljön.	  
Även	  en	  följsam	  form	  som	  visade	  sig	  höja	  uttrycket	  från	  informationssökningen	  och	  är	  en	  viktig	  del	  i	  
utformningen.	  Robusthet,	  genom	  vissa	  väl	  tilltagna	  detaljer	  men	  framförallt	  den	  fylliga	  rundhet	  som	  
går	  genom	  hela	  förarmiljön.	  Många	  reglage,	  ljus	  underdel	  vid	  benutrymmet	  eller	  stor	  center	  del	  i	  ratt	  
har	  undvikits.	  Det	  med	  anledningen	  att	  underlätta	  manövrering,	  ge	  en	  känsla	  av	  generösare	  benut-‐
rymme	  och	  att	  robustheten	  inte	  får	  gå	  över	  till	  klumpighet.	  

Fyra	  estiska	  principer	  presenterades	  i	  informationssökningen.	  Ordning	  i	  kaos	  ges	  genom	  den	  tydliga	  
strukturen	  av	  reglage	  som	  skapar	  ordning	  och	  tillämpningen	  av	  de	  ergonomiska	  principerna.	  Största	  
effekten	  av	  små	  medel	  genom	  att	  utnyttja	  ett	  reglage	  till	  flera	  funktioner.	  Träpanelen	  kan	  skapa	  en	  
metafor	  till	  naturen	  genom	  doft	  och	  utseende.	  Maximalt	  avancerat,	  samtidigt	  acceptabelt	  då	  den	  
både	  är	  originell	  i	  dess	  formspråk	  med	  en	  ovanlig	  integration	  av	  surfplatta	  med	  dess	  infästning.	  En	  så	  
pass	  påtaglig	  träpanel	  som	  gjorts	  central	  och	  en	  placering	  av	  mugghållare	  som	  följer	  formspråket.	  
Samtidigt	  har	  många	  konventioner	  behållit	  från	  samtidens	  fordon	  så	  användaren	  känner	  igen	  sig.	  
Optimal	  matchning	  genom	  elegant	  och	  minimalistiska	  utformning	  med	  mjuka	  formen	  som	  flyter	  ge-‐
nom	  förarmiljön.	  Det	  är	  dock	  inte	  en	  komplett	  förarmiljö,	  men	  tanken	  är	  att	  dörrar,	  tak	  och	  reste-‐
rande	  skall	  följa	  konceptets	  formspråk	  som	  etablerats.	  
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Tre	  designprinciper	  användes	  vid	  utformningen	  av	  reglage.	  Den	  första	  ”Donen	  bör	  vara	  placerade	  i	  
bestämd	  ordning	  efter	  hur	  de	  används,	  från	  vänster	  till	  höger”.	  Mediepanel	  sattes	  snabbknapparna	  
för	  musik	  och	  radio	  till	  höger	  medan	  GPS	  sattes	  på	  vänster	  sida.	  Detta	  för	  att	  musik	  tros	  vara	  mer	  
frekvent	  använd	  än	  GPS.	  Dock	  är	  detta	  individuellt	  och	  har	  varit	  svårt	  att	  bedöma.	  Den	  andra	  ”Don	  
som	  har	  viktig	  funktion	  bör	  placeras	  nära	  användaren”	  appliceras	  genom	  mediepanelen	  som	  är	  
närmast	  förarens	  synvinkel	  och	  tros	  vara	  den	  som	  används	  mest	  frekvent.	  Mycket	  för	  att	  all	  under-‐
hållning	  och	  produktiva	  medel	  styrs	  därigenom	  som	  används	  under	  färd	  enligt	  målgruppen.	  System	  
panelen	  placerade	  näst	  under	  media	  då	  den	  gett	  en	  dålig	  synvinkel,	  då	  displayen	  kräver	  ett	  visst	  mått	  
av	  uppmärksamhet	  skulle	  den	  göra	  sig	  olämplig	  längre	  ner.	  Klimatpanelen	  placerades	  längst	  ner,	  med	  
antagningen	  att	  när	  behaglig	  temperatur	  ställts	  in	  justeras	  det	  sparsamt	  därefter.	  Den	  tredje	  princi-‐
pen	  ”Don	  med	  gemensam	  funktion	  bör	  placeras	  tillsammans	  i	  grupper”	  visas	  på	  medie-‐,	  system	  och	  
klimatdelen.	  Hur	  de	  tydligt	  polariserats,	  med	  ett	  avstånd	  mellan	  panelerna	  men	  även	  genom	  en	  ut-‐
formning	  som	  påvisar	  samhörighet	  med	  närliggande	  don	  inom	  gruppen.	  

Vid	  informationsinhämtningen	  kring	  målgruppen	  utfördes	  endast	  tre	  intervjuer.	  Fler	  hade	  gett	  en	  
bredare	  bild	  av	  målgruppen	  vilket	  är	  eftersträvas	  värt.	  Dock	  var	  intervjuerna	  tidskrävande	  och	  svårig-‐
het	  att	  få	  tag	  i	  lämpliga	  intervjupersoner	  påtaglig,	  därav	  blev	  det	  en	  naturlig	  avgränsning	  så	  att	  tids-‐
ramen	  kunde	  fullföljas.	  

Det	  breda	  underlaget	  av	  fordon	  i	  benchmarken	  gav	  tydliga	  och	  relativt	  tillförlitliga	  trender.	  Från	  
benchmarken	  kunde	  även	  tydligare	  avgränsningar	  göras,	  men	  framförallt	  kunde	  det	  som	  var	  viktigt	  
att	  utveckla	  identifieras.	  Att	  befintliga	  förarmiljöer	  i	  liknande	  klass	  som	  den	  som	  togs	  fram	  kan	  ha	  lett	  
in	  projektet	  på	  ett	  smalt	  spår.	  Förarmiljöer	  av	  andra	  typer	  av	  fordon	  eller	  konceptuella/nytänkande	  
skulle	  kunnat	  ge	  inspiration	  och	  mer	  innovativa	  spår	  till	  projektet.	  	  

För	  koncept	  genereringen	  användes	  tre	  olika	  metoder.	  Association	  var	  ett	  starkt	  verktyg	  för	  att	  kicka	  
igång	  den	  kreativa	  processen	  men	  även	  att	  byta	  perspektiv	  för	  att	  bryta	  invanda	  mönster.	  Detta	  
ledde	  till	  analogier	  eller	  metaforer	  och	  gav	  idéer,	  men	  sen	  gav	  idéer	  nya	  associationer	  som	  ledde	  till	  
en	  kreativ	  resa.	  	  

Relativ	  beslutmatrisen	  är	  en	  metod	  som	  använd	  i	  tidigare	  projekt	  som	  fungerat	  bra	  tillsammans	  med	  
en	  pragmatisk	  analys	  av	  resultat	  och	  erfarenheter	  som	  fungerat	  bra	  även	  i	  detta	  projekt.	  Dock	  kräv-‐
des	  flera	  jämförelser	  med	  förstudien,	  speciellt	  de	  semantiska	  och	  estetiska	  kriterierna.	  Det	  kan	  ha	  
gjort	  att	  urvalsprocessen	  varit	  mer	  resurskrävande.	  

Funktionsmodeller	  hade	  varit	  önskvärt	  för	  att	  se	  hur	  lösningen	  praktiskt	  fungerar.	  Utan	  att	  göra	  detta	  
är	  det	  väldigt	  svår	  att	  utsaga	  om	  konceptförslaget	  fysiskergonomisk	  kvalité.	  Orsaken	  till	  att	  en	  funkt-‐
ionsmodell	  inte	  togs	  fram	  var	  uppdragsgivarens	  önskan	  om	  en	  estetisk	  förarmiljö	  som	  kan	  väcka	  
uppmärksamhet,	  därför	  lades	  mer	  fokus	  på	  detta	  tillsammans	  med	  en	  omfattande	  insats	  för	  att	  till-‐
verka	  en	  bra	  funktionsmodell.	  

Reglagen	  utformades	  på	  ett	  praktiskt	  vis.	  Den	  approachen	  går	  på	  vissa	  sätt	  emot	  produktutvecklings-‐
processen,	  men	  genom	  tidsbrist	  och	  strävan	  att	  uppnå	  målen	  blev	  det	  en	  nödvändig	  avgränsning.	  
Sannolikheten	  att	  bättre	  möjligheter	  missats	  är	  påtaglig	  gentemot	  en	  bred	  grund	  av	  idéer.	  Dock	  är	  
den	  grundad	  i	  den	  kognitiv	  ergonomiska	  praktikfallet	  och	  litteratur.	  
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En	  negativ	  idégenerering	  gjordes	  för	  olika	  varianter	  av	  rattar	  efter	  resultatet	  var	  sammanställt.	  Det	  
materialet	  togs	  inte	  med	  i	  rapporten	  då	  resultat	  redan	  var	  tillfredställande.	  Dock	  fanns	  en	  hel	  del	  
inspiration	  att	  hämta	  därifrån	  genom	  bilder	  på	  nätet	  och	  ett	  annat	  sätt	  att	  vända	  på	  invanda	  tanke-‐
mönster.	  	  

Bättre	  organisation	  och	  struktur	  hade	  underlättat	  det	  dokumenterande	  arbetet	  samt	  en	  enklare	  pla-‐
nering	  hade	  troligtvis	  kunnat	  skapa	  en	  högre	  nivå	  av	  tillfredställelse	  i	  projektets	  medlemmar	  under	  
resans	  gång.	   	  
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5  Slutsats 
I	  projekt	  togs	  ett	  formspråk,	  rattutformning	  och	  mittreglage	  fram	  till	  en	  konceptuell	  förarmiljö.	  Ett	  
formspråk	  som	  genomsyras	  av	  mjuka	  former	  som	  visats	  vara	  uppskattat.	  Den	  håller	  en	  delvis	  låg	  in-‐
novations	  nivå	  genom	  att	  reglage	  kan	  kopplas	  till	  tidigare	  eller	  motsvarande	  fordon	  som	  också	  anses	  
som	  eftertraktat.	  Den	  svarta	  färgen	  som	  täcker	  stora	  delar	  av	  konceptförslaget	  skapar	  en	  elegant	  
känsla	  enligt	  många	  européer	  och	  minimerar	  reflektioner	  som	  kan	  störa	  och	  är	  kopplat	  till	  målgrupp-‐
en.	  Bulligt	  formspråk	  som	  kan	  ge	  associationer	  till	  en	  björn	  med	  många	  väl	  tilltagna	  reglage	  och	  rejäla	  
fyrkantiga	  ventilationsutblås	  som	  ger	  känsla	  av	  robusthet	  som	  önskades	  av	  målgruppen.	  Enkel	  genom	  
tydlig	  kategorisering	  och	  placering	  av	  reglage	  efter	  gestaningslagarna	  där	  även	  integration	  av	  berö-‐
ringsskärmar	  har	  gjort	  det	  möjligt	  att	  markant	  reducera	  mängden	  reglage.	  I	  konceptförslaget	  har	  
stora	  displayer	  med	  sparsamt	  antal	  knappar	  tagits	  fram	  som	  setts	  vara	  det	  mest	  eftertraktade	  sättet	  
för	  intrycksknappar	  enligt	  studie.	  Ratten	  i	  mörk	  ton	  med	  en	  distinkt	  prägel	  av	  Precers	  logga	  som	  är	  
några	  av	  de	  designdetaljerna	  som	  setts	  vara	  uppskattat.	  Även	  detaljer	  som	  påminner	  av	  ett	  lodjurs	  
huggtänder	  som	  associerar	  till	  varumärket.	  Träfiberinlägget	  som	  går	  längs	  frontpanelen	  kan	  ge	  asso-‐
ciationer	  eller	  en	  metafor	  till	  ekologi	  och	  självförsörjning	  tillsammans	  med	  fordonets	  drivmedel.	  

Resultatet	  har	  överträffat	  uppdragsgivarens	  förväntningar.	  Dock	  är	  de	  framtagna	  delarna	  fortfarande	  
i	  ett	  tidigt	  stadie,	  där	  framförallt	  de	  visuella	  och	  kognitiva	  aspekterna	  behandlats.	  Därav	  bör	  ett	  test	  
genom	  t	  ex	  en	  funktionsmodell	  utföras,	  där	  konceptförslaget	  fungerar	  mot	  användaren	  i	  praktiken	  ur	  
fysiskergonomisk	  synpunkt	  kan	  observeras.	  Reduceringen	  av	  reglage	  och	  den	  breda	  användningen	  av	  
beröringsskärmar	  behöver	  också	  praktiskt	  testats.	  	  Det	  för	  att	  se	  om	  de	  ger	  den	  önskade	  säkerheten	  
och	  användarvänligheten.	  Vidare	  finns	  behov	  av	  tillverkningsmässig	  utveckling	  och	  anpassning	  för	  
integration	  med	  övriga	  fordonet.	  	  
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Bilaga A Förstudie 
A-1 Benchmark 
	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Nr    Mo-
dell  Fördelar Nackdelar Intressant 

1	   Audi	  Q3	   Robust.	  	   Många	  reglage.	   Uppfällningsbar	  display.	  

2	   Cadillac	  
Aggressiv	  och	  framträ-‐
dande	  mittdel.	  

Avvikande	  formspråk	  av	  
växelspak	   Mitpart	  av	  pianolack.	  

3	  
Jeep	  
Chero-‐
kee	   Robust.	  	   Klumpig	  växelspak	   Eleganta	  trädetaljer	  

4	   	  Infiniti	  
QX50	  	  

Distinkt	  design	  genom	  
ljusa	  och	  mörka	  avnsitt.	   Känslig	  för	  smut.	  

Förhöjd	  känsla	  av	  djuo	  genom	  
inåtgående	  display.	  

5	  
Tesla	  
Model	  
X	  	   Stor	  tydlig	  Display.	  	   Avsaknad	  av	  reglage.	   Formel,	  black/White	  Färgkod.	  

6	  
Porsche	  
Macan	  
S	   Cockpit	  association.	   Stor	  mängd	  reglage.	   Distinkt	  och	  tudlig	  form.	  

7	  
Merce-‐
des	  
M350	  

	  Mahongnyröda	  detaljer	  
ger	  elegant	  uttryck.	   Stor	  mängd	  reglage.	  

Inramning	  av	  varv-‐	  hasthets-‐
mätare	  får	  Dea	  tt	  stycka	  ut.	  

8	   	  Bmw	  
X1	  

Väl	  tilltagen	  skärm	  i	  
användarvändlig	  vinkel.	  	  

Misskrdidterar	  passagera-‐
ren	  att	  använda	  mittreg-‐
lage.	  

Tydlig	  delning	  mellan	  förare	  
och	  passagerare.	  

9	   Ford	  
Escape	  

Tydlig	  kategorisering	  av	  
reglage.	   Ratten	  ger	  en	  rigid	  känsla.	  	  

Hög	  och	  framskjuten	  place-‐
ring	  av	  växlespak.	  

10	   Mazda	  
CX5	  	  

Elegant	  ratt	  med	  konti-‐
nuerliga	  kurvor.	  

Kantigt	  och	  timid	  utfrom-‐
ning.	  	  

Mittdelmed	  och	  delar	  av	  pas-‐
sagerarens	  i	  pionolack	  finish.	  

11	  
GMC	  
Terrain	  
Denali	  	   Robust.	  	  

Klumpig	  ratt	  med	  stort	  ratt-‐
centrum.	  

Många	  färger,	  brun,	  svart	  ,	  
metall	  och	  flerfärgad	  diplay.	  
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Nr    Mo-
dell  Fördelar Nackdelar Intressant 

12	   Volvo	  
XC60	  	  

Metalliska	  detaljer	  ger	  ele-‐
gant	  uttryck.	   Klumpig	  ratt.	  	  

Mittdel	  som	  egen	  en-‐
het.	  

13	   Acura	  
RDX	  

	  Tydlig	  kategorisering	  av	  
reglage.	   Stor	  mängd	  reglage.	  

Mitt	  del	  kan	  ge	  associ-‐
ationer	  till	  flyg.	  

14	  
	  Chev-‐
rolet	  
trax	  	  

	  Aggresiv	  med	  bibehållen	  
elegans.	   Lågt	  placerad	  display.	  

Stor	  benutrymme	  ge-‐
nom	  smal	  mittdel.	  

15	   Hyun-‐
dai	  ix35	  

Tydlig	  kategorisering	  av	  
reglage.	  

Stora	  plana	  &	  outnyttjade	  
ytor.	   Tydlig	  kategorisering	  

16	  
Masse-‐
rati	  
Levante	  

Brett	  delat	  armstöd	  för	  
både	  passagerare	  och	  fö-‐
rare.	   Display	  smälte	  ej	  in	  i	  miljön.	  	  

Hög	  undre	  mittdel	  täck	  
valnötsfärgat	  trä.	  	  

17	   Toyota	  
Venza	  

Sammanfogning	  mittdelen	  
genom	  valnötsfärgad	  yta.	  

Övrigt	  händelselös	  &	  stora	  gå	  
ytor.	  	  

Valnöts	  finishen	  åter-‐
upptas	  i	  växlespak.	  

18	  
Volks-‐
wagen	  
Taigun	  

Tydlig	  katogorisering	  av	  
reglage.	  

Osammanhängande	  form-‐
språk.	  

Stort	  antal	  luftutblås	  av	  
mindre	  rund	  sort.	  

19	  
Mitschu
bitchi	  
ASX	  

	  Pionolack	  och	  valnöts	  finish	  
av	  paneler.	  	   Saknar	  kontinutet	  iformspråk.	  

Tydlig	  delning	  mellan	  
förar	  och	  passagerare.	  	  

20	  
Kia	  
Spor-‐
tage	  	  

Tydlig	  kategorisering	  av	  
reglage.	  

Abnormt	  stor	  hastighetsemä-‐
tare	  relativ	  till	  övriga	  mätare.	  	   	  	  

21	   	  Lexus	  
Rx450	  	  

Ergonomisk	  placering	  av	  
display.	  	  

Växelspake	  placerad	  långt	  från	  
föraren.	  

Miljö	  utformad	  i	  avsat-‐
ser.	  
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A-2 Kravspecifikation 
	  

	  

	  

	  

	  

Aspekter	  
	  
Livscykelsfas	  	  

Fysisk	  
Ergonomi	  

Estetik	   Vikt	   Layout	   Kognitiv	  
ergonomi	  

Utveckling	   1.1	   1.2	   1.3	   1.4	   1.5	  
Användning	   2.1	   2.2	   2.3	   2.4	   2.5	  

Cell	   Kriterie	   	   	   	   Krav	  
1.1	   Viktiga	  manöverdon	  in	  räckvidd	   	   	   K	  
1.1	   Ergonomisk	  sittställning	   	   	   K	  
1.1	   Ergonomisk	  placering	  av	  manöver	  don	   	   	   K	  
1.1	   Röststyrning	   	   	   Ö=5	  
1.1	   Rattens	  diameter	  400-‐450mm	   	   	   K	  
1.1	   Rattaxel	  ligger	  50-‐60	  mot	  underlaget	   	   	   K	  
1.1	   Rörelse	  utrymme	   	   	   	   Ö=5	  
1.2	   Estetiskt	  tilltalande	   	   	   Ö=5	  
1.2	   Inkorporera	  varumärke	   	   	   K	  
1.3	   Minimera	  vikt	   	   	   	   Ö=5	  
1.3	   Display	   	   	   K	  
1.3	   Minimera	  redundans	   	   	   Ö=4	  
1.4	   Lucka	  till	  lastutrymme	   	   	   Ö=4	  
1.4	   Optimera	  höjd	   	  	   	   	   Ö=4	  
1.4	   Optimera	  bredd	   	  	   	   	   Ö=4	  
1.4	   Plats	  för	  Kardantunnel	   	   	   K	  
1.4	   Plats	  för	  extraförvaring	   	   	   K	  
1.5	   Minimera	  vikt	   	   	   K	  
1.5	   Intuitiva	  manöverdon	   	   	   Ö=5	  
1.5	   Placering	  av	  manöverdon	  efter	  viktighet	  grad	   	   	   Ö=5	  
1.5	   Placering	  av	  manöverdon	  efter	  användnings	  frekvens	   	   	   Ö=5	  
1.5	   Informations	  don	  placeras	  till	  höger	  om	  manöver	  don	   	   	   	   Ö=3	  
1.5	   Manöver	  don	  som	  hör	  ihop	  placeras	  tillsammans	   	   	   Ö=4	  
1.5	   Redundans	  för	  viktig	  information	   	   	   Ö=3	  
1.5	   God	  återkoppling	   	   	   Ö=4	  
2.2	   Enkel	  rengöring	   	   	   Ö=3	  
2.2	   Självklar	   	  	   	   	   Ö=5	  
2.5	   Uppleva	  säkerhet	   	   	   Ö=4	  
Miljö	   Miljövänligt	  material	   	   	   	   Ö=5	  
Miljö	   Återvinningsbart	   	   	   Ö=3	  



49	  
A-‐3	  Kognitiv	  ergonomiskt	  praktikfall	  

	  

	  

	  

A-3 Kognitiv ergonomiskt praktikfall 



l	  
A-‐3	  Kognitiv	  ergonomiskt	  praktikfall	  

	  

Sammanfattning 
Detta	  är	  ett	  kognitiv	  ergonomiskt	  projekt	  som	  är	  till	  stor	  del	  avsett	  för	  att	  understöda	  framtagningen	  av	  
förarmiljön	  i	  ett	  nytt	  konceptfordon.	  Ett	  fordon	  drivet	  på	  fast	  biobränsle.	  

Hypotesen	  som	  startade	  projektet	  var	  att	  det	  finns	  påtagliga	  problem	  med	  dagens	  Audi	  Q3s	  människa-‐maskin	  
interaktion	  (MMI).	  Som	  genom	  användar	  test,	  heuristiks	  utvärdering	  och	  standardinspektion	  lett	  fram	  kognitivt	  
ergonomiska	  problem	  och	  avvikelser.	  

Några	  fel	  som	  upptäckt	  är	  långsamma	  inställningar	  för	  temperatur,	  vred	  som	  går	  emot	  hur	  gränssnittet	  visar	  
menyerna	  och	  svårigheter	  att	  starta	  ett	  samtal.	  

Kognitiva	  brister	  i	  förarmiljön	  som	  redogörs	  i	  rapporten	  kan	  vara	  lämplig	  som	  underlag	  för	  nya	  designlösningar	  
eller	  proaktiv,	  där	  det	  förhindrar	  att	  redan	  upptäckta	  misstag	  upprepas.	   	  
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Bilaga 1 – Heuristik utvärdering 

Bilaga 2 – Standard inspektion  
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Inledning 

Detta	  kognitivt	  ergonomiska	  projekt	  är	  till	  stor	  del	  avsett	  för	  att	  understöda	  framtagningen	  av	  en	  
förarmiljö	  i	  ett	  nytt	  konceptfordon.	  Ett	  fordon	  drivet	  på	  fast	  bio	  bränsle[1]	  som	  förväntas	  nå	  stor	  
uppmärksamhet	  när	  det	  kommer	  ut.	  Till	  konceptfordonet	  har	  Audi	  Q3	  valts	  som	  förlaga	  och	  blir	  
därav	  målet	  för	  den	  ergonomiska	  analysen	  i	  detta	  projekt.	  

Hypotes 

Det	  finns	  påtagliga	  problem	  med	  dagens	  Audi	  Q3s	  människa-‐maskin	  interaktion	  (MMI).	  

Syfte & mål 

Med	  föreläsningar	  och	  teori	  som	  grund,	  utföra	  en	  ergonomisk	  analys	  av	  förarmiljön	  genom	  lämpliga	  
metoder	  utförda	  på	  ett	  designingenjörsmässigt	  vis.	  Där	  fel	  och	  brister	  ur	  ett	  ergonomiskt	  perspektiv	  
tas	  fram	  mellan	  föraren	  och	  fordonet.	  Vidare	  diskutera	  risker	  som	  dessa	  brister	  kan	  leda	  till	  och	  om	  
intuitiva	  lösningar	  kommer	  upp,	  kort	  nämna	  dessa.	  

Avgränsning 

Detta	  arbete	  gäller	  endast	  för	  förarmiljön	  i	  Audi	  Q3.	  Där	  MMI	  är	  tyngdpunkten	  och	  den	  fysisk	  och	  
psykosocial	  ergonomi	  har	  en	  underliggande	  roll.	  

Tyvärr	  kunde	  inte	  röststyrning	  och	  navigationen	  testas	  då	  det	  inte	  var	  installerade	  i	  testbilen.	  
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LITTERATURSTUDIE	  
	  

SINNENA	  
Människans	  informations	  process	  fungera	  i	  korthet	  som	  så	  att	  den	  först	  reducerar	  
ovidkommande	  stimuli.	  Lägger	  det	  tillfälligt	  i	  en	  sensorisk	  informationsbuffert	  som	  sedan	  görs	  
medvetet	  genom	  kognitiva	  processer[2].	  

Synen	  står	  för	  ungefär	  80	  procent	  av	  alla	  intryck	  människan	  tar	  in.	  Vars	  stimuli	  kan	  uppfattas	  i	  
ett	  synfält	  av	  170	  grader[2].	  Som	  även	  är	  det	  viktigaste	  sinnet	  i	  bilkörning.	  

Vid	  intagning	  av	  information	  brukar	  det	  fungera	  på	  två	  olika	  sätt,	  antingen	  genom	  nerifrån	  med	  
ny	  stimuli	  eller	  uppifrån	  med	  tidigare	  erfarenheter.	  Data	  driven	  bearbetning	  som	  kommer	  
underifrån	  kretsar	  framförallt	  kring	  att	  ta	  upp	  stimuli	  och	  bearbetning	  genom	  sinnen.	  Processen	  
sker	  undermedvetet	  på	  en	  autonom	  nivå.	  Begreppsdriven	  bearbetning	  däremot	  handlar	  om	  
tidigare	  erfarenheter,	  kunskap	  och	  intressen.	  Processen	  är	  mer	  medveten.	  Ofta	  fylls	  tomrum	  i	  
stimuli	  från	  data	  driven	  bearbetning,	  genom	  att	  tolka	  och	  ge	  det	  mening.	  Varseblivning	  är	  ofta	  en	  
blandning	  av	  dessa	  två	  [2].	  

Vid	  mörker	  är	  det	  svårt	  att	  uppfatta	  färg,	  då	  stavarna	  i	  syncellerna	  behöver	  mycket	  ljus.	  Dock	  
kan	  människan	  uppfatta	  uppemot	  10	  miljoner	  olika	  nyanser,	  som	  är	  då	  är	  av	  olika	  våglängder.	  
Det	  som	  är	  viktigt	  är	  bra	  ljus.	  Har	  vi	  inte	  det	  är	  det	  svårt	  se	  färger,	  dock	  klarar	  människan	  ganska	  
bra	  av	  att	  se	  långa	  våglängder	  i	  mörker,	  som	  t	  ex	  rött	  ljus[2].	  

UPPMÄRKSAMHET	  OCH	  PERCEPTION	  
Uppmärksamhet	  är	  en	  begränsad	  resurs,	  som	  handlar	  om	  att	  lägga	  fokus	  på	  det	  som	  är	  viktigt	  
och	  stänga	  ute	  andra	  stimuli.	  Vanligen	  delar	  man	  upp	  uppmärksamheten	  i	  selektiv	  och	  delad	  
uppmärksamhet.	  Selektiv	  uppmärksamhet,	  även	  kallat	  för	  riktad	  uppmärksamhet.	  Är	  
fördelningen	  av	  personens	  fokus	  genom	  att	  välja	  vad	  som	  skall	  uppmärksammas	  under	  en	  kort	  
tid.	  Vad	  som	  väljs	  är	  beroende	  av	  hur	  stark	  eller	  tydlig	  signalen	  är,	  vilka	  förväntningar	  som	  
kommer	  från	  tidigare	  erfarenheter	  och	  värdet	  på	  informationen	  genom	  relevans	  och	  nytta.	  Hur	  
insatts	  krävande	  det	  är	  att	  ta	  fram	  den	  informationen	  spelar	  också	  en	  viss	  roll.	  Om	  det	  kräver	  för	  
stor	  insatts	  kan	  användare	  välja	  att	  undvika	  detta.	  Delad	  uppmärksamhet	  är	  när	  
uppmärksamheten	  kan	  delas	  upp	  till	  information	  från	  två	  eller	  fler	  parallella	  utgångspunkter,	  
där	  all	  information	  tillgodoses.	  Dock	  är	  det	  inte	  självklart	  att	  två	  medier	  går	  bra	  att	  
kombinera[2].	  

Hur	  mycket	  mentala	  resurser	  en	  handling	  kräver	  är	  stark	  kopplat	  till	  hur	  väl	  inlärd	  vald	  uppgift	  
är.	  Vid	  stor	  vana	  gör	  det	  att	  handlingen	  blir	  autonom	  och	  frigör	  mentala	  resurser.	  Vilket	  
understöder	  möjligheten	  till	  lyckad	  delad	  uppmärksamhet.	  I	  motsats	  till	  resurskrav	  är	  hur	  lik	  en	  
uppgift	  är	  mot	  den	  andra.	  Ju	  likare	  två	  uppgifter	  är	  desto	  svårare	  blir	  det	  att	  hålla	  isär	  dem.	  Så	  
för	  att	  underlätta	  delad	  uppmärksamhet	  är	  särskiljning	  mellan	  uppgifter	  att	  föredra[2].	  
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Perception	  (varseblivning)	  är	  hur	  människan	  blir	  medveten	  om	  sin	  omvärld.	  Genom	  bearbetning	  
av	  stimuli	  som	  ordnas,	  uppmärksammas	  och	  skapar	  mening.	  Det	  kan	  sägas	  att	  en	  människa	  är	  
mer	  av	  en	  kartritare	  än	  en	  kamera	  i	  hur	  den	  uppfattar	  och	  organiserar	  minnen	  och	  stimuli.	  Hur	  
vi	  sedan	  sållar	  mellan	  stimuli	  handlar	  om	  inre	  och	  yttre	  faktorer	  så	  som	  similits	  storlek,	  
konstrast,	  intensitet	  och	  frekvens.	  	  Från	  tidigare	  erfarenheter	  kan	  samma	  ting	  upplevas	  på	  två	  
helt	  olika	  sätt	  beroende	  på	  individ	  och	  respektives	  erfarenheter[2].	  	  

Förväntning	  är	  vad	  vi	  har	  tror	  att	  något	  skall	  vara	  som	  påverkar	  starkt	  hur	  vi	  varseblir	  vår	  
omgivning.	  T	  ex	  12	 13	 14	 och	 A 	 13	 C,	 så	  är	  nummer	  13	  ganska	  likt	  ett	  B.	  Som	  är	  det	  som	  
förväntas	  komma	  mellan	  ett	  A	  och	  ett	  C	  hellre	  än	  nummer	  13.	  Detta	  är	  grundat	  i	  begreppsdriven	  
perception,	  som	  betyder	  att	  det	  är	  från	  tidigare	  erfarenheter	  och	  inlärning	  som	  påverkar	  hur	  vi	  
tolkar	  informationen.	  Samtidigt	  som	  vi	  är	  väldigt	  bra	  på	  att	  fylla	  ut	  hål	  i	  information	  gör	  
redundans	  det	  mera	  robust[2].	  

Prajmning	  är	  likt	  förväntningar,	  fast	  handlar	  om	  vad	  individen	  tänker	  på	  genom	  vad	  den	  precis	  
sett	  eller	  upplevt.	  Detta	  styr	  hur	  information	  kommer	  att	  tolkas.	  T	  ex	  om	  orden	  banan	  kräkas,	  
kan	  starta	  en	  stark	  reaktion	  i	  kroppen,	  likt	  den	  som	  är	  kopplad	  den	  hur	  det	  faktiskt	  skulle	  
upplevas	  fast	  svagare[3].	  Detta	  kan	  utnyttjas	  för	  att	  få	  prajma	  användaren	  med	  tankar	  som	  
underlättar	  önskad	  handling.	  	  

MINNET	  
Minnet	  är	  viktigt	  del	  för	  att	  vi	  skall	  kunna	  tänka,	  lära	  oss,	  handla	  och	  ta	  vara	  på	  tidigare	  
erfarenheter.	  Huvudfunktionerna	  är	  inkodning,	  lagerhållning	  och	  framtagning	  av	  information.	  
Den	  allmänna	  uppdelningen	  av	  minne	  är	  i	  korttidsminne	  och	  långtidsminne.	  Överföring	  från	  
KTM	  till	  LTM	  kräver	  alltid	  inkodning	  (nätverk,	  inlärning)[2].	  

LÅNGTIDSMINNE	  (LTM)	  
Där	  minnen	  lagras	  och	  kan	  tas	  fram	  efter	  lång	  tid.	  Anses	  ha	  oändlig	  lagringskapacitet,	  
svårigheten	  är	  dock	  att	  känna	  igen	  och	  återge	  minnet.	  LTM	  delas	  ofta	  upp	  i	  deklerativ	  och	  icke-‐
deklerativa	  minnen.	  Som	  det	  låter	  kan	  deklerativt	  minne	  redogöras	  för,	  respektive	  inte[2].	  	  

I	  icke-‐deklerativ	  delas	  upp	  i	  två	  delar,	  procedurminnet	  och	  perceptuella	  minnet.	  Procedurminnet	  
är	  saker	  man	  har	  lärt	  sig	  till	  den	  grad	  att	  det	  sker	  undermedvetet,	  som	  t	  ex	  att	  simma	  eller	  cykla.	  
När	  man	  väl	  kan	  det	  behöver	  man	  inte	  aktiv	  tänka	  på	  att	  hålla	  balansen	  eller	  att	  trampa.	  
Perceptuellt	  minne	  är	  förmågan	  att	  känna	  igen	  objekt,	  miljö	  eller	  symboler.	  Vi	  behöver	  inte	  
känna	  till	  vad	  sakerna	  är	  till	  för	  utan	  känner	  bara	  igen	  dem[2].	  	  

Under	  deklerativa	  minnen	  har	  vi	  semantisk	  och	  episodiskt	  minne.	  Semantiskt	  minne	  är	  mest	  
allmän	  kunskap.	  Däri	  har	  vi	  fakta	  och	  språk	  och	  i	  princip	  allting	  som	  vi	  lärt	  oss.	  Episodiskt	  minne	  
är	  förmågan	  att	  minnas	  händelser.	  Genom	  minnen	  av	  händelser	  kan	  mycket	  information	  komma	  
tillbaka	  som	  t	  ex	  tid	  och	  rum	  eller	  hur	  det	  såg	  ut	  där	  och	  då[2].	  

Inkodning	  sker	  när	  information	  från	  KTM	  lagras	  i	  LTM	  genom	  nätverk,	  lagring	  och	  framtagning	  
genom	  information	  som	  aktiverar	  minnet.	  Det	  kan	  variera	  stort	  hur	  olika	  personer	  och	  vad	  dem	  
har	  inprogrammerat.	  Ett	  vanligt	  sätt	  är	  att	  organisera	  minnen	  är	  att	  genom	  grupper	  och	  
undergrupper	  eller	  skapa	  långa	  association	  led	  som	  växer	  vidare	  i	  grenar.	  Detta	  kan	  variera	  stort	  
mellan	  olika	  personer	  och	  vad	  dem	  har	  inprogrammerat.	  Glömska	  i	  kontrast	  oförmågan	  att	  ta	  
fram	  ett	  minne	  från	  det	  som	  är	  lagrat	  i	  långtidsminnet[2].	  
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Den	  mentala	  modellen	  är	  en	  intern	  översiktlig	  bild	  över	  hur	  ett	  system	  eller	  helhet	  ser	  ut.	  Hur	  
funktioner	  och	  egenskaper	  korrelerar	  och	  fungerar.	  Dock	  stämmer	  inte	  alltid	  denna	  modell	  med	  
verkligheten,	  men	  är	  viktigt	  för	  hur	  användaren	  ser	  på	  systemet[2].	  Ett	  bra	  system	  hjälper	  
användare	  att	  rätta	  till	  felaktigheter	  i	  individens	  mentala	  modell.	  

Generisk	  kunskap	  är	  allmän	  kunskap	  som	  anses	  finnas	  hos	  användaren[2].	  Det	  kan	  vara	  
information	  och	  standard	  symboler	  för	  olika	  funktioner.	  Även	  kunskapen	  från	  körlektion	  om	  hur	  
man	  kör,	  kör	  teori	  hör	  därtill.	  Denna	  information	  är	  viktig	  att	  återanvända	  så	  att	  användare	  
känner	  igen	  sig	  och	  lättare	  kan	  ta	  in	  information.	  

KORTTIDSMINNE	  (KTM)	  
Korttidsminnet	  är	  hjärnans	  arbetsplats,	  där	  ny	  information	  utifrån	  eller	  internt	  finns	  tillgängligt	  
och	  har	  individens	  uppmärksamhet.	  Det	  finns	  dock	  endast	  under	  begränsad	  tid,	  ca	  30sek.	  Ofta	  
ansedd	  att	  vara	  perceptionens	  flaskhals.	  George	  Miller	  (1956)	  refererat	  av	  [2]	  anser	  att	  man	  kan	  
mäta	  korttidsminnet	  i	  ”chunks”	  (enheter).	  Där	  ungefär	  7±2	  enheter	  kan	  vara	  igång	  i	  samma	  
ögonblick	  för	  en	  vuxen	  person.	  

Något	  man	  ofta	  ser	  som	  skillnad	  mellan	  experter	  och	  nybörjare	  är	  att	  experter	  använder	  sig	  av	  
bredare	  termen	  i	  en	  mer	  holistiskt	  bild.	  Genom	  detta	  kan	  dem	  få	  med	  mer	  information	  utan	  att	  
överbelasta	  KTM[2].	  

GRÄNSSNITT	  
Gestaltning	  är	  viktigt	  för	  användargränssnittet,	  som	  används	  inom	  all	  form	  och	  design.	  
Gestalningslagarna	  är	  likhet,	  närhet,	  kontinuitet	  och	  komplettering.	  Närhet	  är	  när	  saker	  som	  hör	  
ihop	  placeras	  tillsamman.	  Saker	  som	  hör	  ihop	  skall	  likna	  varandra.	  Ligger	  saker	  på	  en	  rätt	  linje,	  
tolkas	  detta	  ofta	  som	  kontinuitet.	  Komplettering	  vädjar	  till	  slutledningsförmågan,	  där	  individen	  
genom	  varseblivning	  fyller	  ofullständig	  figur	  och	  ger	  det	  mening	  eller	  skapar	  en	  bild	  som	  passar	  
hen[2].	  

Färger	  har	  i	  västvärlden	  ofta	  inlärda	  betydelser,	  där	  dem	  fyra	  vanligaste	  är	  röd,	  gul,	  grön	  och	  blå.	  
Röd	  står	  för	  fara,	  stopp,	  varmt.	  Gult	  för	  varning,	  sakta	  ner	  och	  testning.	  Grön	  ger	  en	  känsla	  av	  
acceptans,	  godkänd,	  fortsätt.	  Slutligen	  blå	  som	  representerar	  vatten,	  kallt	  och	  lugnt.	  Rött	  och	  
grönt	  är	  många	  män	  färgblinda	  mot	  och	  för	  mycket	  färg	  kan	  uppfattas	  som	  lekfullt	  eller	  ytligt.	  
Dock	  i	  bra	  balans	  ger	  färger	  mer	  kontrast	  och	  lättare	  att	  ta	  in	  information,	  som	  gör	  gränssnittet	  
mer	  robust[2].	  
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METOD	  

HEURISTISK	  UTVÄRDERING	  
Heuristisk	  utvärdering	  är	  en	  metod	  för	  att	  utvärdera	  förarmiljöns	  användarvänlighet	  utifrån	  
framtagen	  heuristik.	  För	  att	  analysen	  skall	  ge	  goda	  resultat	  krävs	  god	  kunskap	  i	  kognitiv	  
ergonomi	  som	  har	  utförts	  av	  projektägaren.	  	  

Där	  fyra	  punkter	  från	  de	  tio	  heuristiska	  av	  Nielsen	  (1993)	  enligt	  [2]	  använts:	  

2.	  Likhet	  mellan	  systemet	  och	  verkligheten	  

Systemet	  skall	  tala	  användarens	  språk,	  med	  ord,	  fraser	  och	  begrepp	  som	  är	  familjära	  för	  
användaren	  istället	  för	  att	  använda	  systemorienterade	  termer	  [2].	  

5. Förhindra	  fel.	  

Ännu	  bättre	  än	  bra	  felmeddelanden	  är	  noggrann	  design	  som	  förhindra	  att	  problem	  
uppkommer	  över	  huvud	  taget[2].	  

6. Flexibilitet	  och	  effektivitet.	  

Acceleratorer	  (pådrivare)	  som	  inte	  ska	  vara	  märkbara	  för	  nybörjare,	  men	  snabbar	  ofta	  på	  
interaktionen	  för	  expertanvändare	  så	  att	  systemet	  kan	  tillgodose	  både	  oerfarna	  och	  erfarna	  
användare.	  Tillåt	  användare	  att	  skräddarsy	  egna	  lösningar	  för	  ofta	  förekommande	  
handlingar[2].	  

8. Estetik	  och	  minimalistisk	  design	  

Dialogen	  ska	  inte	  innehålla	  information	  som	  är	  irrelevant	  eller	  sällan	  används.	  Varje	  extra	  
enhet	  av	  information	  i	  en	  dialog	  tävlar	  om	  uppmärksamhet	  med	  relevanta	  enheter	  av	  
information	  och	  minskar	  deras	  synbarhet[2].	  

STANDARDINSPEKTION	  
Standardinspektion	  är	  gentemot	  heuristisk	  utvärdering	  mer	  specifik	  analys.	  Där	  problem	  
analyseras	  mot	  riktlinjer	  och	  standarder	  som	  är	  relevanta	  för	  projektet[2].	  Även	  här	  är	  god	  
kunskap	  som	  kort	  nämnts	  i	  litteraturstudien	  viktig	  och	  analysen	  kommer	  att	  återigen	  utföras	  av	  
projektägaren.	  

Riktlinjer	  som	  ansetts	  intressant	  för	  analysen	  är	  val	  av	  symboler,	  konstrast,	  gestaltlagarna;	  
likhet,	  närhet,	  kontinuitet,	  komplettering	  samt	  färger,	  storlek	  och	  form[2].	  
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ANVÄNDARTEST*
Testpersonerna*som*var*med*i*studien*var*två*män*i*åldern*23*och*36*år.*Som*ligger*inom*
gränsen*för*”normal”*kroppslängd*,*med*god*körvana.*

Testet*gick*till*som*sådant*att*försökspersonen*går*in*i*förarmiljön*utan*instruktioner*om*hur*
fordonet*manövreras.*Vars*första*uppgift*var*att*ställa*in*sittställning*för*att*uppnå*ergonomisk*
ställning.*Rutten*som*kördes*fick*fritt*väljas,*dock*skulle*det*innefatta*både*motorväg*och*
stadskörning.*Under*färden*uppmanades*föraren*att*använda*nya*manövrer*don*och*
funktioner.*Innan*testet*var*slutfört*skulle*medverkande*gått*igenom*funktionerna,*styra*
temperaturen,*ringa*ett*samtal*telefon,*styra*radio*samt*musik*genom*mobiltelefon.*

Syftet*var*att*hitta*experimentera*sig*fram*i*förarmiljön*för*att*se*hur*intuitivt*gränssnittet*är*i*
förarmiljön*i*en*Audi*Q3,*med*avseende*på*semantik,*placering*och*orderföljd.*Se*hur*
uppmärksamhet*som*tas*från*körningen*när*dessa*handlingar*utförs*eller*hur*mycket*KTM*
belastat*och*hur*bra*återkopplingen*är.**

Testet*dokumenterade*genom*en*systemkamera*med*ett*vidvinkel*objektiv*påsatt*för*att*få*med*
så*mycket*av*miljön*som*möjligt.*Ljud*togs*även*upp,*där*försökspersonen*blev*uppmanad*att*
kommentera*om*han*fann*några*oegentligheter*eller*komma*tänka*på*något*som*kan*vara*av*
intresse.*

FOTOGRAFERING*
För*fotografering*och*filmning*användes*en*Sony*a55*med*APSWC*sensor*tillsammans*med*
vidvinkelobjektivet*Tokina*11W16mm*f/2.8*ATWX*116*Pro*DX.*Placeringen*av*kameran*vid*film*
inspelningen*var*i*mittre*baksäte*för*att*kom*nära*synvinkeln*för*föraren.*

För*samtliga*analyser*togs*närbilder*på*dem*viktigaste*manöver*donen.*

* *

*************************************************************************
**Ligger*mellan*5:e*och*95:e*percentilen.*
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RESULTAT(
Genom(heuristiska(utvärderingen(och(standardinspektion(har(förarmiljön(analyserats(med(hjälp(
av(bilder(och(film(från(användartesten.(Resultatet(av(analysen(presenteras(här(med(hänvisning(
till(tillägg&1&och&2.&(

KLIMAT(
Dem(manövrernappar(som(finns(är(i(stort(luftflödes(inställning,(som(har(tre(olika(riktningarna(
att(välja,(som(är(tak,(mellan(och(golv(läge(som(ses(i(Figur(1.(Värme(för(fram(och(bakruta,(
återcirkulations(knapp,(som(håller(kvar(luften(i(system,(för(att(t(ex(genom(AC:en(kyla(snabbare(
en(het(dag.(Avstängnings(knapp(för(hela(systemet,(för(AC.(Från(dessa(handlingar(ges(information(
och(återkoppling(genom(ljus(över(knapparna(och(informationsdonet(ovan.(

Manövrerdon(för(klimat(är(placerat(lång(ifrån(förarens(synvinkel,(vilket(kräver(mer(tid(från(
vägen(och(kräver(större(uppmärksamhet.(

Styrning(av(temperatur(sker(genom(rotation(av(vred.(Justering(sker(med(en(halv(grads(intervall,(
där(medsols(vridning(höjer(och(motsatta(sänker(temperaturen.(Ändringen(återkopplas(i(
intilliggande(displayen.(Vid(större(temperatur(ändringar(krävs(upprepad(handling.,(vilket(är(
vanligt(förekommande.(Detta(upplevdes(som(ett(långsamt(sätt(att(ställa(in(temperaturen(från(
användartestet.(

Återcirkulations(knapp(är(en(värdefull(funktion(för(att(undvika(odörer(utifrån(eller(vid(en(varm(
dag(kunna(kyla(ner(fordonet(snabbare.(Dock(kräver(det(kunskap(sedan(tidigare(om(vad(den(gör(
och(när(den(skall(användas.(Även(om(symbolen(är(relativ(tydlig(är(funktion(komplex(och(kan(
verka(svårt(för(nya(användare.(

(

Figur&1,&Klimatsystemspanel&i&Audi&Q3.(
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Förare	  och	  passagerna	  sitter	  väldigt	  nära	  varandra,	  där	  luften	  strömmar	  fritt.	  Kan	  upplevas	  som	  
överflödigt	  med	  separata	  temperaturinställningar,	  som	  gör	  att	  mer	  uppmärksamhet	  behövs	  
gentemot	  en	  styrknapp.	  

Tangenterna	  för	  luftflödet	  ligger	  tillsammans	  med	  styrdonen	  bredvid	  passagerarens	  temperatur	  
vred.	  Det	  kan	  skapa	  förvirring	  genom	  att	  knapparna	  antas	  genom	  gestalningaslagen	  närhet,	  vara	  
passagerarens	  inställningar.	  Dock	  är	  den	  global.	  

För	  plus	  och	  minus	  knapparna	  finns	  ingen	  direkt	  förklaring	  eller	  koppling	  till	  vad	  dem	  gör.	  
Genom	  handling	  och	  återkopplingen	  på	  displayen	  visar	  den	  att	  luftflödet	  justeras.	  Dock	  kräver	  
detta	  två	  steg	  för	  att	  operatören	  skall	  förstå	  vad	  denne	  skall	  kunna	  uppfatta	  vad	  handlingen	  
uppnår.	  	  Missuppfattningar	  kan	  uppstå	  då	  det	  lika	  gärna	  skulle	  kunna	  vara	  justering	  av	  
temperaturen.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

MEDIA	  
Huvudstyrdonet	  som	  är	  en	  rund	  vridknapp	  skall	  styra	  förflyttningen	  i	  gränssnittet	  se	  figur	  2.	  Där	  
många	  av	  menyerna	  på	  displayen	  visas	  liggandes	  staplade	  vertikalt	  på	  varandra.	  Det	  leder	  till	  att	  
medsols	  vridning	  går	  operatör	  neråt	  och	  vice	  versa.	  Detta	  bryter	  mot	  den	  andra	  heuristiska	  
punkten,	  likhet	  mellan	  systemet	  och	  verkligheten.	  	  

Antalet	  knappar	  är	  många	  för	  kontroll	  av	  multimedia.	  8	  olika	  snabbknappar	  för	  olika	  funktioner	  
vilket	  leder	  till	  hög	  belastning	  av	  KTM,	  som	  nämnts	  tidigare	  kan	  tillhandahålla	  7±2	  enheter.	  	  

	  

Figur	  1,	  Multimediapanel	  i	  Audi	  Q3.	  
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Konventionen	  är	  att	  man	  placerar	  den	  viktigaste	  eller	  mest	  frekventa	  knappen	  till	  vänster.	  Här	  
är	  den	  knappen	  ”tone”	  som	  tar	  användaren	  till	  ljudinställningar.	  Media	  och	  radio	  är	  högst	  
snarlika,	  där	  radio	  grupperingsmässigt	  går	  under	  media.	  ”Menu”	  är	  en	  knapp	  som	  tar	  
användaren	  till	  ursprungsmenyn	  som	  kan	  anses	  som	  en	  huvud	  knapp.	  Dock	  är	  den	  placerad	  näst	  
sist	  vilket	  motsäger	  sig	  mot	  regeln	  att	  viktigaste	  och	  mest	  använda	  skall	  ligga	  närmast	  
användaren.	  Kanske	  till	  och	  med	  särskiljas	  ytterligare.	  ”Car”	  knappen	  tar	  in	  en	  till	  allmänna	  
inställningar	  kring	  bilen,	  som	  sällan	  behövs	  under	  körning.	  Info	  knappen	  kan	  upplevas	  
redundant	  då	  den	  känns	  alltför	  allmän.	  

Dem	  två	  vriddonen	  som	  i	  sig	  avger	  väldigt	  lite	  information.	  Placerade	  i	  mitten	  och	  till	  vänster	  
enligt	  figur	  2.	  Det	  enda	  som	  särskiljer	  dem	  är	  storlek	  och	  position	  samt	  en	  avstängnings	  symbol.	  
Den	  tydliga	  likheten	  kan	  leda	  till	  förvirring.	  I	  och	  med	  det	  stora	  antalet	  funktioner	  som	  finns	  
tillgängligt	  i	  denna	  instrumentpanel	  kan	  dem	  stå	  för	  ett	  flertal	  olika	  inställningsjusteringar.	  

Ovanför	  snabb	  tadgenterna	  ligger	  knappar	  för	  nästa	  låt	  och	  föregående,	  mitt	  emellan	  ligger	  
tillbakaknappen.	  Tillbakafunktionen	  är	  en	  global	  knapp	  för	  att	  återgå	  till	  senaste	  dialog.	  Det	  
bryter	  mot	  gestaltningslagen	  närhet	  då	  dem	  inte	  har	  någon	  inbördes	  relation.	  

TELEFON	  
Skall	  ett	  nummer	  som	  ligger	  utanför	  telefonboken	  ringas	  behöver	  man	  slå	  det	  genom	  det	  stora	  
vredet	  mitt	  i	  multimedia	  delen	  enligt	  figur	  2.	  Likt	  den	  nu	  ålderdomliga	  bakelittelefonen	  vrider	  
man	  fram	  sitt	  nummer	  och	  godkänner	  det	  genom	  att	  trycka	  in	  vredet.	  För	  nästa	  nummer	  
återupprepas	  processen.	  Detta	  visades	  genom	  användartesterna	  vara	  ett	  omständligt	  sätt	  att	  
ringa	  och	  krävde	  att	  stanna	  bilen	  för	  att	  starta	  ett	  samtal.	  Skall	  man	  ringa	  från	  sina	  kontakter	  
krävs	  det	  att	  man	  bläddrar	  sig	  fram	  till	  önskad	  kontakt.	  Vilket	  också	  var	  besvärligt	  då	  listan	  kan	  
vara	  lång	  utan	  tillgång	  till	  en	  sökfunktion.	  	  	  	  

Snabbknapp	  för	  att	  ringa	  saknas	  på	  ratten.	  Som	  kan	  anses	  som	  en	  viktig	  funktion	  som	  ofta	  
används	  av	  föraren.	  

ALLMÄNT	  
Anmärknings	  värt	  är	  att	  snabbknapp	  för	  navigering	  är	  finns	  placerad	  på	  ratten.	  Trots	  att	  det	  är	  
ett	  tillvals,	  som	  är	  högst	  kostsam.	  Till	  och	  med	  försäljare	  på	  Audi	  istället	  rekommenderade	  att	  
köpa	  navigations	  system	  från	  tredje	  part,	  vilket	  förstärker	  dess	  missplacering.	   	  

Värt	  att	  tänka	  på	  är	  att	  nästan	  alla	  knappar	  lyser	  rött	  vid	  mörker,	  då	  aktiva	  knappar	  även	  har	  en	  
röd	  del	  för	  att	  visa	  att	  den	  är	  valt.	  Värt	  att	  tänka	  på	  är	  att	  8%	  av	  alla	  män	  färgblinda	  är	  rött.	  
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DISKUSSION	  
Denna	  rapport	  och	  dess	  resultat	  från	  analyserna	  är	  subjektiv.	  Ur	  en	  vinkel	  från	  en	  
designingenjör	  med	  stark	  anknytning	  till	  erkänd	  litteratur.	  Resultatet	  kanske	  inte	  alltid	  
stämmer,	  men	  genom	  bekräftelse	  från	  litteratur	  tros	  stämma	  väl	  överens	  med	  verkligheten.	  

Bra	  eller	  positiva	  punkter	  har	  inte	  nämnts.	  Det	  har	  dock	  kommit	  fram	  några	  på	  vägen,	  där	  några	  
bra	  saker	  upptäckts.	  Knapparna	  i	  taket	  för	  innerbelysning	  upplevdes	  vara	  i	  framkant	  vad	  det	  
gäller	  enkelhet	  och	  avskalning.	  Endast	  två	  knappar,	  en	  för	  aktiv	  belysning	  och	  en	  för	  aktivering	  
vid	  öppen	  dörr.	  Scroll	  hjulen	  på	  ratten	  uppskattades	  av	  testpersonerna	  i	  användartestet	  och	  
uppfattades	  som	  intuitiva.	  

Återcirkulationsknappen	  skulle	  kunna	  vara	  automatiserad.	  Då	  detta	  är	  en	  funktion	  som	  ger	  
bristfälligt	  med	  information	  till	  operatören.	  Om	  användaren	  inte	  är	  påläst	  av	  dess	  funktion	  kan	  
den	  i	  värsta	  fall	  inte	  att	  användas.	  Automatiseras	  denna	  funktion	  skulle	  den	  gå	  på	  under	  en	  het	  
dag,	  t	  ex	  när	  ytter	  temperaturen	  överstiger	  en	  viss	  gräns	  och	  då	  gå	  igång.	  Vid	  otrevliga	  dofter	  
eller	  utsläpp	  går	  man	  tyvärr	  miste	  om	  denna	  funktion	  vid	  automatisering.	  En	  vidare	  tanke	  är	  att	  
den	  nuvarande	  knappen	  transformeras	  till	  en	  som	  används	  för	  att	  slippa	  odör	  eller	  gas,	  men	  
annars	  är	  automatiserad.	  Dock	  kan	  det	  vara	  fler	  faktorer	  som	  jag	  inte	  vägt	  in	  som	  gör	  denna	  
knapp	  mer	  legitim.	  

T	  ex	  kan	  prajming	  påverka	  känslor.	  Prajmning	  skulle	  kunna	  få	  användaren,	  på	  ett	  
undermedvetet	  plan	  bli	  mer	  lugn,	  minska	  stress	  eller	  risken	  för	  att	  köra	  för	  fort.	  Hur	  det	  
utrycker	  sig	  ser	  jag	  det	  vara	  i	  bilder	  eller	  former	  som	  kan	  framkalla	  önskad	  känsla.	  
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Slutsats & Vidare arbete 

Hypotesen	  var	  att	  det	  finns	  påtagliga	  problem	  med	  dagens	  Audi	  Q3s	  människa-‐maskin	  interaktion.	  
Det	  har	  bekräftats	  om	  än	  inte	  så	  påtagligt	  som	  initialt	  förväntats.	  Stora	  delar	  av	  det	  som	  tagits	  fram	  
är	  på	  en	  djupt	  eller	  relativt	  detaljerad	  nivå.	  Dock	  är	  förarmiljön	  en	  komplex	  miljö	  där	  operatören	  skall	  
styra	  många	  funktioner	  samtidigt.	  Föraren	  har	  eventuellt	  även	  många	  bollar	  i	  luften	  som	  t	  ex	  ett	  vik-‐
tigt	  möte	  eller	  hämta	  barnen	  på	  dagis.	  Därför	  kan	  många	  detaljer	  spela	  en	  avgörande	  roll	  när	  man	  ser	  
till	  helheten.	  

Problem	  och	  brister	  som	  nämnts	  i	  rapporten	  är	  material	  som	  kan	  med	  fördel	  ligga	  till	  grund	  för	  nya	  
idéer	  till	  lösningar	  av	  förarmiljöer	  angående	  MMI.	  	  

	   	  



65	  
A-‐3	  Kognitiv	  ergonomiskt	  praktikfall	  

	  

Litteratur	  
	  

[1]	   Precer,	  “Solid	  Biofuel-‐Powered	  Vehicle	  Technology.”	  .	  

[2]	   U.	  P.	  Bohgard	  Mats,	  Karlsson	  Stig,	  Lovén	  Eva,	  Mikaelsson	  Lars-‐Åke,	  Mårtensson	  Lena,	  
Osvalder	  Anna-‐Lisa,	  Rose	  Linda,	  Ed.,	  Arbete	  och	  teknik	  på	  människans	  vilkor,	  2:1	  ed.	  
Stockholm:	  Prevent,	  2011,	  p.	  740.	  

[3]	   D.	  Kahneman,	  Thinking,	  fast	  and	  slow.	  New	  York:	  Farrar,	  Straus	  and	  Giroux,	  2011.	  	  

 

	  
	  

	   	  



66	  
A-‐3	  Kognitiv	  ergonomiskt	  praktikfall	  

	  

Bilaga	  1	  -‐	  Heuristiks	  utvärdering	  

Heuristisk	  punkt	   Avvikelse	   Grupp	  

5.	   Osäker	  vilken	  ratt	  som	  är	  volym	   Musik	  

2.	   Vertikala	  menyer	  styrd	  av	  roterande	  manövrerdon	   Allmänt	  

8.	   Långa	  dialoger	  (kataloger)	   Telefon	  

8.	   Många	  inställningar	   Väg	  belysning	  

8	   Förar,	  passagerare	  och	  allmän	  inställning	  av	  temp.	   Klimat	  

8.	   Snabbknapp	  för	  navigering	  på	  ratt	   Navigering	  

7.	   Långsam	  inställning	  av	  temp	  (á	  0,5°C)	   Klimat	  

7.	   Temp	  ändring	  kräver	  att	  kolla	  lång	  ner	  från	  vägen	   Klimat	  

8.	   Knappar	  som	  används	  sällan	   Media	  

8.	   Många	  intilliggande	  knappa	  (över	  7,	  som	  är	  max	  KTM)	   Media	  

8.	   Radio	  och	  media,	  snarlika	   Media	  
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Bilaga	  2	  -‐	  Standard	  inspektion	  

GESTALTLAGAR	  
Klimat,	  av-‐knappen	  ligger	  bredvid	  A7c	  och	  A	  läge	  (närhet)	  

Allmänt,	  bakåt	  knappen	  ligger	  i	  närhet	  med	  musikstyrningsknappar	  (fram,	  back)	  

	  

KONSTRAST,	  STORLEK,	  FÄRG,	  FORM	  

Klimatknappar,	  låg	  kontrast	  

Allmänt,	  alla	  knappar	  lyser	  rött	  vid	  mörker	  

Allmänt,	  rött	  är	  8%	  av	  alla	  män	  färgblinda	  för	  

Media,	  två	  vridknappar	  (volym	  och	  allmänt	  styrdon),	  otydligt	  handling	  

Media,	  radio	  och	  media,	  snarlika	  

	  

LJUDNIVÅ,	  FREKVENS,	  MELODI	  

Ljudsignal	  används	  sällan	  (upptäcka	  ljudsignalen	  bälte,	  blinker,	  öppen	  dör	  med	  lampa	  tänd,	  varnings-‐
lampa)	  

	  

VIKTIGHETS	  REGEL,	  ANVÄNDNINGS	  FREKVENS	  

Media,	  Första	  knappen	  från	  vänster	  är	  tone,	  som	  sällan	  används	  

Allmänt,	  stor	  snabbknapp	  för	  info	  

Allmänt,	  Stor	  snabbknap	  till	  bil	  inställning,	  sällan	  använd	  under	  färd
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B-‐1	  Elimineringsmatris	  

	  

	  

Bilaga B Konceptval 
B-1 Elimineringsmatris 
	  

	  

	  

Lö
sn
in
g	  

Lö
se
r	  h

uv
ud

pr
ob

le
m
et
	  

U
pp

fy
lle
r	  a

lla
	  K
ra
v	  

Re
al
is
er
in
gs
ba

r	  

Er
go

no
m
isk

	  

Pa
ss
ar
	  fö

re
ta
ge
t	  

	  

	  
	  

	  
	   	  
	   	  
	   	  
	   	  Kommentar	   Beslut	  

1	   +	   +	   +	   +	   -‐	   	  	   -‐	  
2	   +	   +	   +	   +	   +	   Uppdragsgivares	  favorit	   +	  
3	   +	   +	   +	   -‐	   	  	   	  	   -‐	  
4	   +	   +	   +	   -‐	   	  	   	  	   -‐	  
5	   +	   +	   +	   +	   -‐	   	  	   -‐	  
6	   +	   +	   +	   +	   +	   	  	   +	  
7	   +	   +	   +	   -‐	   	  	   	  	   -‐	  
8	   +	   +	   +	   +	   +	   	  	   +	  
9	   +	   +	   +	   +	   +	   	  	   +	  

10	   +	   +	   +	   +	   -‐	   	  	   -‐	  
11	   +	   +	   +	   +	   -‐	  

	  
-‐	  

12	   +	   +	   +	   ?	   +	   Ej	  touchskärms	  komp.	   ?	  
13	   +	   +	   +	   +	   -‐	   	  	   -‐	  
14	   +	   +	   +	   +	   +	   	  	   +	  
15	   +	   +	   +	   +	   +	   	  	   +	  
16	   +	   +	   +	   +	   +	   	  	   +	  

+	  	  	  Ja 
-‐	  	  	  Nej 
?	  	  	  Mer	  info 



69	  
B-‐2	  Relativ	  beslutsmatris	  (Concept	  screening)	  

	  

 

B-2 Relativ beslutsmatris (Concept screening) 
	  

	  

	  

 

	  

Kriterium	  
Vikt
ning	  

	  R
ef
er
en

s	  A
ud

i	  Q
3	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  

	  

Kon-‐
cept	  	  
2.	  

Kon-‐
cept	  
6.	  

Kon-‐
cept	  
8.	  

Kon-‐
cept	  
9.	  

Kon-‐
cept	  
(12.)	  

Kon-‐
cept	  
14.	  

Kon-‐
cept	  
15.	  

Kon-‐
cept	  
16.	  

Es
te
tik

	  

Största	  effekt	  med	  små	  
medel	   5	   +	   +	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   +	  

Ordning	  i	  kaos	   4	   +	   0	   +	   +	   0	   +	   0	   0	  

Maximalt	  avancerat	  
samtidigt	  acceptabelt	   5	   +	   +	   +	   -‐	   +	   +	   +	   +	  

Optimal	  matchning	   4	   +	   +	   0	   -‐	   0	   +	   0	   0	  

Se
m
an

tik
	  

Utrycka	   4	   +	   +	   0	   +	   0	   +	   0	   +	  

Identifiera	   5	   +	   0	   +	   +	   0	   +	   0	   +	  

Er
go
no

m
i	  

Ergonomisk	  placering	  
av	  display	   5	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   +	   0	   +	   0	  

Enkelt/Avskalat	   5	   +	   +	   +	   -‐	   0	   0	   0	   +	  

Rörelse	  utrymme	   5	   -‐	   0	   +	   0	   0	   0	   0	   0	  

Fo
rm

sp
rå
k	  

Exklusiv	   4	   +	   +	   +	   -‐	   0	   +	   -‐	   -‐	  

Sensationell	   4	   +	   0	   0	   +	   +	   +	   0	   0	  

Robust	   4	   0	   0	   -‐	   0	   +	   +	   0	   +	  

Uppleva	  säkerhet	   4	   0	   -‐	   0	   0	   0	   0	   0	   +	  

Sl
ut
sa
ts
	  

Summa	  +	   40	   27	   28	   17	   18	   34	   10	   32	  

Summa	  -‐	   -‐10	   -‐9	   -‐14	   -‐28	   -‐5	   -‐5	   -‐9	   -‐4	  

Nettovärde	   30	   18	   14	   -‐11	   13	   29	   1	   28	  

Rangordning	   1	   4	   5	   8	   6	   2	   7	   3	  

Vidareutveckling	   Ja	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	   Ja	   Nej	   Ja	  
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B-‐3	  Konceptval	  

	  

B-3 Konceptval 
	  

	   Kriterium	   Viktning	  

	  R
ef
er
en

s	  K
on

ce
pt
	  2
.	  

1	   2	  

	  
Koncept	  14..	   Koncept	  16.	  

Es
te
tik

	  

Största	  effekt	  med	  små	  medel	   5	   -‐	   +	  

Ordning	  i	  kaos	   4	   -‐	   -‐	  

Maximalt	  avancerat	  samtidigt	  acceptabelt	   5	   +	   -‐	  

Optimal	  matchning	   4	   0	   0	  

Se
m
an

tik
	   Beskriva	   5	   +	   0	  

Utrycka	   4	   +	   +	  

Uppmana	   5	   0	   +	  

Identifiera	   5	   -‐	   -‐	  

Er
go

no
m
i	  

Minimera	  redundans	   4	   0	   0	  

Intuitiva	  manöverdon	   5	   0	   0	  

Placering	  av	  manöverdon	  efter	  viktighet	  grad	   5	   0	   0	  

Placering	  av	  manöverdon	  efter	  användnings	  frekvens	   5	   0	   0	  

Informations	  don	  placeras	  till	  höger	  om	  manöver	  don	   3	   -‐	   -‐	  

Manöver	  don	  som	  hör	  ihop	  placeras	  tillsammans	   4	   +	   0	  

Rörelse	  utrymme	   5	   0	   0	  

Redundans	  för	  viktig	  information	   3	   0	   0	  

God	  återkoppling	   4	   0	   0	  

Självklar	   5	   +	   0	  

Fo
rm

sp
rå
k	   Exklusiv	   4	   +	   -‐	  

Sensationell	   4	   -‐	   -‐	  

Robust	   4	   +	   +	  

Ö
vr
ig
t	  

Enkel	  rengöring	   3	   0	   0	  

Uppleva	  säkerhet	   4	   +	   +	  

Miljövänligt	  material	   5	   0	   0	  

Minimera	  vikt	   5	   -‐	   0	  

Sl
ut
sa
ts
	  

Summa	  +	   	  	   0	   35	   22	  

Summa	  -‐	   	  	   0	   -‐26	   -‐25	  

Nettovärde	   	  	   0	   9	   -‐3	  

Rangordning	   	  	   2	   1	   3	  

Vidareutveckling	   	  	   Nej	   Ja	   Nej	  
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B-‐4	  Relativ	  beslutsmatris	  (Ratt	  koncept)	  

	  

B-4 Relativ beslutsmatris (Ratt koncept) 

 

 

	  
Kriterium	   Viktning	  

	  R
ef
er
en

s	  A
ud

i	  Q
3	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	  

	  

Es
te
tik

	  

Största	  effekt	  med	  små	  medel	   5	   -‐	   0	   0	   -‐	   0	   -‐	   -‐	   -‐	   0	  

Ordning	  i	  kaos	   4	   +	   +	   0	   0	   0	   +	   +	   +	   +	  

Maximalt	  avancerat	  samtidigt	  acceptabelt	   5	   +	   +	   -‐	   0	   0	   +	   +	   +	   0	  

Optimal	  matchning	   4	   -‐	   +	   -‐	   0	   0	   -‐	   -‐	   +	   +	  

Se
m
an

tik
	  

Utrycka	   4	   -‐	   +	   -‐	   0	   0	   +	   -‐	   +	   +	  

Identifiera	   5	   +	   +	   0	   +	   0	   +	   +	   +	   +	  

Er
go
no

m
i	  

Ergonomisk	  potentiell	  placering	  av	  reglage	   5	   0	   0	   -‐	   +	   0	   0	   +	   +	   0	  

Enkelt/Avskalat	   5	   -‐	   0	   +	   0	   0	   -‐	   -‐	   0	   +	  

Fo
rm

sp
rå
k	  

Exklusiv	   4	   0	   +	   -‐	   -‐	   -‐	   +	   +	   +	   +	  

Sensationell	   4	   +	   +	   -‐	   -‐	   0	   +	   +	   +	   +	  

Robust	   4	   -‐	   0	   0	   +	   0	   -‐	   +	   +	   0	  

Uppleva	  säkerhet	   4	   -‐	   0	   0	   0	   0	   -‐	   0	   +	   0	  

Sl
ut
sa
ts
	  

Summa	  +	   18	   30	   5	   14	   0	   26	   31	   43	   30	  

Summa	  -‐	   -‐26	   0	   -‐26	   -‐13	   -‐4	   -‐22	   -‐18	   -‐5	   0	  

Nettovärde	   -‐8	   30	   -‐21	   1	   -‐4	   4	   13	   38	   30	  

Rangordning	   8	   2	   7	   6	   5	   4	   3	   1	   2	  


