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Förord 
Den här rapporten är ett resultat av ett examensarbete för 
civilingenjörsutbildningen Ergonomisk design och produktion med inriktning mot 
Industriell design 180 poäng vid Luleå tekniska universitet. Projektet har utförts 
på Scania i Södertälje på avdelningen Styling and Vehicle Ergonomics, RCDE, 
under hösten och vintern 2006-2007. Projektet har utformats i samarbete med 
Scania med avsikten att utveckla förarmiljön i turistbussar. Fokus har lagts på att 
undersöka chaufförers behov samt ta fram ergonomiska och kognitiva riktlinjer 
för att utifrån dessa utforma en användarvänlig instrumentpanel. 
 
Vi har haft stor hjälp och nytta av personalen på Scania och de bussbolag som vi 
har kommit i kontakt med under förstudien. Ett särskilt stort tack vill vi rikta till 
vår handledare Hanna Johansson på Scania RCDE som har svarat på oändligt 
många frågor, låtit oss svettas rejält och guidat oss i Scaniadjungeln. Vi tackar 
även övrig personal på RCD som hjälpt oss med modellbygget, svarat på våra 
frågor samt medverkat till att göra hösten rolig och lärorik. Fler tack riktas till 
Lars Lindén, Scania KBP, som har bidragit med sin stora produktkännedom om 
Scania och konkurrenter samt de busschaufförer och trafikledare som ställt upp 
på intervjuer och observationer.  
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Sammanfattning 
Scania är en globalt ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industri- 
och marinmotorer. Bussverksamheten utgörs av bussar för turist-, linje- och 
stadstrafik och står för 10 procent av Scanias totala försäljningsintäkter. I 
dagsläget utvecklas och tillverkas endast busschassier på Scania men för att 
erbjuda kunden kompletta fordon samarbetar Scania med utvalda 
karosstillverkande företag. Scania strävar efter att utveckla bussar med fokus på 
ergonomi, användarvänlighet och kvalitet.  

För att utveckla en förarplats med användarvänlig inredning krävs ett 
gediget underlag som grundas på ergonomiska och kognitiva riktlinjer samt 
chaufförers behov och önskemål. Detta underlag har tagits fram genom att 
observera och intervjua busschaufförer och granska förarplatser i Scanias och 
konkurrenters turistbussar. För att effektivt använda dessa kunskaper i 
produktutvecklingen har informationen sammanställts och presenteras i form av 
ett antal fiktiva personer, så kallade personas. En instrumentpanel för 
turistbussar har sedan utvecklats och fokus har lagts på att placera och gruppera 
komponenter samt utforma en ergonomiskt riktig layout så att panelen blir 
användarvänlig. Tre metoder har utvecklats för att undersöka hur komponenterna 
ska grupperas, var de bör placeras samt hur panelen bör utformas för att 
chaufförens arbete ska bli bekvämt och trafiksäkert.  

Resultatet är en unik panel för Scanias turistbussar. Knappar och reglage 
är grupperade utifrån de kopplingar som finns mellan funktionerna och är sedan 
placerade i områden på panelen med lämpliga förutsättningar. Panelens form är 
anpassad efter de framtagna ergonomiska riktlinjerna samt för att optimera 
synlighet och åtkomst för föraren. Panelen visualiseras med hjälp av en 
datormodell samt med en fullskalemodell i frigolit. Fullskalemodellen har slutligen 
testats och bedömts av chaufförer och ergonomer. 



 

Abstract 
Scania is worldwide a leading manufacturer of heavy trucks and buses as well as 
industrial and marine engines. The activity within buses consist of buses for 
tourist-, line- and city service which represent 10 percent of the totally income at 
Scania. At present Scania only develop and manufacture the bus chassis. To offer 
the customer a complete vehicle Scania is cooperating with selected companies 
who manufacture the bus bodies. The ambition at Scania is to develop busses 
with focus on ergonomics, user-friendliness and quality. 
 To develop a driver’s area with user-friendly interior it requires a solid 
ground of basic data which is based on ergonomic and cognitive guidelines as well 
as the driver’s needs and requests. This basic data has been brought out by 
observing and interviewing bus drivers and examine the driver’s area in both 
Scania and competitor’s coaches. To use this knowledge effectively during the 
product development, the information has been gathered and presents through a 
number of fictitious persons, called personas. A dashboard for coaches has then 
been developed and the focus has been on arranging and grouping the 
components together with designing a good ergonomic layout which altogether 
form a user-friendly dashboard. Three methods have been developed in order to 
examine how components should be grouped, where they should be placed and 
how the dashboard should be designed so that the driver can work safely and 
comfortably.  
 The result is a unique dashboard for Scania’s coaches. Buttons and 
controls are grouped according to the connections between the different functions 
and are then placed in an area on the dashboard with suitable conditions. The 
shape of the dashboard is adapted consistent with produced ergonomic guidelines 
and also to optimize visibility and availability for the driver. The dashboard is 
visualized both by a computer model and a full-scale model made of Styrofoam. 
This full-scale model is finally tested and judged by drivers and experts within 
ergonomics. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
På Scania utvecklas och tillverkas chassier till bussar. För att erbjuda kunden 
kompletta fordon samarbetar Scania med utvalda karosstillverkande företag. De 
flesta turistbusskarosser som hamnar på ett Scaniachassi utvecklas och tillverkas 
av det spanska företaget Irizar. Scania strävar efter att utveckla bussar med god 
kvalitet och ergonomi samt tilltalande design och förhoppningar finns om att ta 
fram en förarplats unik för Scaniabussar. 

För att utveckla en ny förarplats med användarvänlig inredning krävs ett 
gediget underlag som grundas på ergonomiska och kognitiva riktlinjer samt 
chaufförers behov och önskemål. Uppdraget från Scania är att ta fram detta 
underlag och därifrån utveckla en instrumentpanel för turistbussar med fokus på 
placering och gruppering av reglage och funktioner. De ergonomiska och 
kognitiva riktlinjerna, chaufförernas behov och önskemål samt givna 
förutsättningar lägger grunden för var och hur komponenter bör placeras och 
panelens form anpassas därefter till att rymma dessa reglage och funktioner.  

1.2 Syfte och målsättning 
Det övergripande syftet med examensarbetet är att undersöka busschaufförens 
samt guidens arbetssätt, behov och önskemål samt ergonomiska och kognitiva 
riktlinjer för hur en förarplats bör se ut och fungera. Utifrån detta underlag ska en 
instrumentpanel utformas där funktioner är placerade och grupperade så att 
chaufförens och guidens arbete blir trafiksäkert, lättförståeligt samt främjar en 
bekväm arbetsställning.  

Målet är att visualisera chaufförernas arbetsmetoder, behov och önskemål 
samt ta fram en instrumentpanel för turistbussar med optimal placering och 
gruppering av komponenter. Resultatet skall fungera som rekommendationer och 
riktlinjer vid utveckling av såväl dagens som morgondagens instrumentpaneler 
samt förtydliga vilka ergonomiska och kognitiva krav som ställs på en 
användarvänlig förarplats. De framtagna metoderna ska kunna användas vid 
utveckling av instrumentpaneler i både bussar och lastbilar. 

1.3 Förutsättningar och avgränsningar  
Med instrumentpanel menas den inredning som sträcker sig från området framför 
den främre dörröppningen till området på chaufförens vänstersida. Takutrymmet 
tas ej i beaktning eftersom den höga takhöjden i turistbussar förhindrar placering 
av komponenter ovanför vindrutan. Ingen hänsyn tas därför till ergonomiska 
riktlinjer för åtkomst och synlighet ovanför förarens normala siktlinje.  

Förarsäte, ratt samt kombinationsinstrument är placerade enligt Scanias 
nuvarande rekommendationer. Den framtagna produkten är anpassad till de 
knappar och reglage som finns i dagens Scaniabussar. Reglagens form, funktion 
och symboler är oförändrade med undantag från de rekommendationer som 
berörs i diskussionskapitlet. Vissa funktioner som tros införas inom snar framtid 
är inkluderade i lösningen och de funktioner som definitivt kommer att försvinna i 
morgondagens bussar har även tagits bort i detta koncept. Undantaget är 
förvaringsutrymmen som på grund av tydliga behov och önskemål från chaufförer 
utvecklats och placerats på nya ställen på panelen.  
 Produkten är en konceptlösning och ej tillverknings- och 
produktionsanpassad. Inga ekonomiska aspekter har beaktats.  
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1.4 Läsanvisningar 
I ordlistan (bilaga 1) förklaras begrepp som är specifika för fordonsbranschen, 
examensarbetet eller relevanta teorier. Orden är markerade med kursiv stil på 
första förekommande stället i texten. De funktioner och komponenter som 
behandlas i arbetet förklaras i funktionslistan (bilaga 2). 

1.5 Scania 
För att placera projektet i ett sammanhang presenteras här en kortfattad 
redogörelse av Scanias verksamhet och bussprogram. 

1.5.1 Företagsfakta 

Scania är en globalt ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industri- 
och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och 
tjänster inom service och kundfinansiering som garanterar Scanias kunder 
kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Verksamheten bedrivs 
på över hundra marknader i Europa, Latinamerika, Asien, Afrika och Australien 
med drygt 30 000 anställda, varav cirka 12 000 i Sverige. Dessutom arbetar cirka 
20 000 personer i Scanias fristående försäljnings- och 
servicemarknadsorganisation. Varumärket ska förmedla stolthet och förtroende; 
en kund ska känna stolthet över att äga och köra ett Scaniafordon och vara full 
av tillförsikt i sin investering. 
 ”Scanias affärsidé är att erbjuda sina kunder fordon och tjänster av hög 
kvalitet för kvalificerade varu- och persontransporter på väg. Genom fokus på 
kundernas behov, hög kvalitet i produkter och tjänster samt respekt för individen, 
skapar Scania mervärde för kunderna och växer med uthållig lönsamhet.” 
(Scanias årsredovisning 2005).  

1.5.2 Scanias bussprogram  

Bussverksamheten står för 10 procent av Scanias totala försäljningsintäkter, 
under år 2005 levererades drygt 5800 bussar till kund. Scanias bussprogram 
utgörs av bussar med hög passagerarkapacitet för turist-, linje- och stadstrafik 
(figur 1). På Scania utvecklas och tillverkas bussens chassi, styrkolonn, ratt, 
pedaler, kombinationsinstrument samt vissa knappar och reglage. De enda 
karosser som tillverkas av Scania är till stadsbussar i dotterbolaget Scania Omni. 
Scania strävar efter att utveckla bussar med fokus på ergonomi, 
användarvänlighet och kvalitet. För erbjuda kunden kompletta fordon samarbetar 
Scania med utvalda karosstillverkande företag. Den största delen av dessa 
turistbusskarosser utvecklas och tillverkas av det spanska företaget Irizar.  
 
 

 
 
Figur 1. Scanias turistbussprogram: Century, PB och InterCentury. 
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2 Teori 
Arbetet grundas på relevanta teorier angående ergonomi, kognition och design. 
Teorierna beskrivs här kortfattat med avsikt att ge en djupare förståelse för de 
metoder som används samt de resultat som presenteras. 

2.1 Antropometri 
Antropometri är läran om människokroppens måttförhållanden. Den funktionella 
antropometrin beskriver kroppsdelarnas mått och rörelse samt rörelseaxlarnas 
position på kroppen. Antropometrin används inom ergonomin för att försäkra att 
produkter och miljöer är anpassade till så stor del av populationen som möjligt. 
En normalfördelningskurva kan beskriva hur längden på människor i populationen 
varierar (figur 8). Arean under grafen representerar den totala populationen. 
Majoriteten av populationen hamnar i mitten av spridningen med en medellång 
person i 50:e percentilen, medan mycket korta och mycket långa personer 
hamnar i utkanten av grafen. När en produkt utformas kan det vara svårt att 
anpassa den till alla individer, vanligast är att den anpassas till antingen 90 % 
eller 95 % av populationen; alltså från 5:e till 95:e percentilen eller från 2,5:e till 
97,5:e percentilen. 

”Humanscale 7/8/9” (Diffrient, Tilley, Harman, 1991) innehåller en 
omfattande mängd data om människokroppens mått och anatomi samt 
information applicerad på olika miljöer som t.ex. lastbilshytter och 
flygplanskabiner. Informationen har samlats ihop och organiserats under en 
period på mer än 35 år och är framtagen för att förstå människokroppens fysiska 
förmåga och gränser och riktar sig till ingenjörer, industridesigners och arkitekter. 
Den antropometriska datan i Humanscale visas för 2,5:e, 50:e och 97,5:e 
percentilen för både kvinnor och män. I bilaga 3 redovisas relevanta kroppsmått 
för målgruppen.  
 
 
 

 
 
Figur 8. Exempel på normalfördelningskurva, här över kvinnors längd (Humanscale 7/8/9). 
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2.1.1 Antropometri med avseende på förarens sittposition 

Förarens höftpunkt (H-punkt) och hälpunkt är viktiga referenspunkter vid 
positionering och utformning av komponenter i förarmiljön. Höftpunkten är 
centrum på höftens kulled, alltså den punkt rörelse sker runt. Det optimala 
avståndet mellan höftpunkt och hälpunkt varierar beroende på förarens längd. 
Utgångspunkten är oftast att 2,5:e percentilens kvinna (153,2 cm lång) till 97,5:e 
percentilens man (190,8 cm lång) ska kunna ställa in förarsätet i ett passande 
läge. Utifrån antropometrisk data, stolens justeringsmöjligheter samt mätningar 
på hur olika stora förare ställer in sin stol, har Scania tagit fram 
rekommendationer för hur höftpunktens position skall kunna varieras i 
förhållande till hälpunkten (figur 9). Eftersom gaspedalen är fast placerad är 
hälpunkten i teorin alltid en fast referens oberoende av förarens längd. 
Rekommendation för hur ryggstöd i lastbilar ska kunna justeras ligger mellan 5° - 
15° från vertikalplanet (enligt Humanscale 7/8/9), vilket överensstämmer med 
justering av bussäten.  
 
 

 
 
Figur 9. Hälpunkten är fixerad vid pedalerna och stolen justeras så att höftpunkten hamnar i ett läge 
som medför en god sittställning. Stolen kan justeras i vertikal- och horisontalled och är här placerad i 
ytterlägena anpassat till 2,5:e och 97,5:e percentilen av målgruppen. Figur utformad utifrån data från 
Humanscale. 
 

2.1.2 Antropometri med avseende på åtkomst i förarmiljö 
Utrymmet i förarmiljön anpassas ofta efter den största användaren, medan 
räckvidden anpassas efter den minsta användaren (i detta fall 2,5:e percentilens 
kvinna). Armens räckvidd bestämmer vilket avstånd som är mer eller mindre bra 
ur arbetssynpunkt. Arean mellan normal räckviddsradie och räckviddsradie med 
utsträckt arm har mycket bra nåbarhet vilket innebär en ergonomiskt bra 
arbetsställning, här kallad komfortzon (figur 10). Den normala räckviddsradien 
utgörs av räckvidden för 2,5:e percentilens kvinna med överarmen hängandes 
längs sidan och underarmen vinklad 90°. Den yttersta delen av samma gräns 
motsvarar räckvidden då överarmen vinklas 30° i sidled från kroppen och 
underarmen hålls i horisontellt läge. Den bortre gränsen för komfortzonen 
motsvarar räckviddsradien för utsträckt arm i höjd med axelleden. Den yttersta 
räckviddsgränsen i figuren utgörs av den maximala räckviddsradien för utsträckt 
arm med axelleden förflyttad 20 cm framåt och 10 cm åt sidan. Arean mellan 
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utsträckt räckviddsradie och maximal räckviddsradie kallas här räckviddszon och 
innebär en viss lutning av överkroppen. Området är acceptabelt för arbete utan 
yttre belastning eller kraftansträngning. Området bakom komfortzonen, alltså 
närmare föraren, rekommenderas ej som arbetsyta eftersom armen tvingas till en 
ofördelaktig position med bakåtvinklad överarm och belastning på axelleden. 
Rekommendationen för maximalt avstånd mellan två vertikala paneler är 112 cm 
(enligt Humanscale 7/8/9) 
 
 

 
 
Figur 10. Komfortzon och räckviddszon är rekommenderade områden för arbetsytor. Figur utformad 
utifrån data från Humanscale. 
 

2.1.3 Antropometri med avseende på synlighet 
Antropometrin beskriver även ögats rörelse och tillsammans med 
huvudrörelsevinklar kan lämplig information tas fram om var synlighetskrävande 
komponenter bör placeras i förarmiljön (figur 11 och 12). Den så kallade normala 
siktlinjen i sittande position med huvudet upprätt är 15° nedanför horisontallinjen 
alltså -15° (figur 11). I denna siktlinje är det optimalt att placera viktiga 
funktioner och displayer, utifrån denna linje avtar sedan synligheten. 15° ovanför 
och 15° under den normala siktlinjen, det vill säga 0° till -30° klassas som lätt 
ögonrörelse. Detsamma gäller i horisontalled där lätt ögonrörelse ligger mellan -
15° och 15° (figur 12). Inom denna gräns för lätt ögonrörelse bör funktioner och 
displayer med hög synlighetsprioritet placeras. Även huvudrörelse påverkar 
synfältet eftersom huvudrörelse oftast följer ögonrörelse. Lätt huvudrörelse i 
vertikalled är ±30° (figur 11) och i horisontalled ±45° (figur 12).  
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Figur 11. Lätt huvudrörelse, normal siktlinje, område för lätt ögonrörelse samt område för lätt 
huvudrörelse och lätt ögonrörelse. Figur utformad utifrån data från Humanscale. 
 
 
 

 
 
Figur 12. Område för lätt ögonrörelse samt område för lätt huvudrörelse. Figur utformad utifrån data 
från Humanscale. 
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2.2 Uppmärksamhet 
Endast en liten del av den enorma mängd sinnesintryck som ständigt sköljer över 
oss bearbetas och uppmärksammas. Människans uppmärksamhetsförmåga är 
med andra ord begränsad men denna begränsning och det sätt informationen 
hanteras på kan variera beroende på situation, uppgift och sinnesstämning. Det 
urval av intryck som når vårt medvetande beror delvis på hur vår 
uppmärksamhet riktas, vilket inte alltid är en medveten process. Kognitiva 
processer kan delas in i kontrollerade och automatiska processer beroende på om 
de kräver medveten kontroll eller inte. Selektiv uppmärksamhet och delad 
uppmärksamhet är två begrepp som förklarar hur intrycken bearbetas. 

2.2.1 Kontrollerade kontra automatiserade processer  
Den kontrollerade processen kräver både full medvetenhet och en avsiktlig 
ansträngning. Ofta gäller detta för svåra, ej inövade uppgifter med många olika 
inslag. Jämfört med den automatiska processen är kontrollerade processer 
relativt tidskrävande och kräver stora uppmärksamhetsresurser. 

Den automatiska processen uppstår generellt utanför medvetandet och 
kräver bara lite eller ingen avsiktlig ansträngning, däremot kan det krävas 
ansträngning att avstyra det automatiska beteendet. Oftast handlar det om 
relativt enkla uppgifter, men det kan även vara mera avancerade som blivit 
automatiska efter tillräcklig träning eller genom att tekniken utvecklats och 
förenklat uppgiften. Denna process använder en försumbar del av 
uppmärksamhetsresurserna. 

Genom att automatisera en kontrollerad process kan uppmärksamhet 
frigöras så att fler kontrollerade processer kan inkluderas eller att mer 
uppmärksamhet kan riktas till huvuduppgiften. Detta är i de flesta fall positivt 
men kan även leda till tanklöshet då alltför många processer automatiseras. Ett 
exempel på detta är då man vid hemfärd från jobbet kör raka vägen hem på 
gammal rutin istället för att stanna vid affären som man hade planerat. Detta 
exempel får inga allvarliga följder men den tanklöshet som uppstår kan lika gärna 
vara livsfarlig. (Sternberg, 2006) 

2.2.2 Selektiv uppmärksamhet 
På grund av överflödet av information i omgivningen tvingas vi välja vad 
uppmärksamheten ska riktas på. Tyvärr kan blicken inte riktas på två ställen 
samtidigt. Ibland krävs uppsikt över flera uppgifter för att lösa huvuduppgiften 
vilket kräver att koncentrationen flyttas mellan de olika delarna, varvid det finns 
en risk att något viktigt försummas. Ett exempel kan vara en bilförare som är 
upptagen av att läsa kartan och inte uppmärksammar vägbanan tillräckligt 
mycket. Hans uppmärksamhet är så selektiv att han inte upptäcker bilen med 
motorstopp på vägen framför förrän det är för sent. (Sternberg, 2006), 
(Danielsson, 2001) 

2.2.3 Delad uppmärksamhet 

Delad uppmärksamhet handlar om att ta in och följa information från två eller 
flera källor samtidigt och fördela uppmärksamheten mellan dem utan att någon 
av uppgifterna blir lidande. Om något annat plötsligt inträffar i vår närhet eller 
om en källa plötsligt kräver mer uppmärksamhet kopplas ofta en av källorna bort 
eftersom hjärnan inte klarar av att ta in all information. Ett exempel är att en van 
förare kan prata i telefon i nästan alla trafiksituationer, men om en annan bil 
plötsligt verkar vingla till mot honom skiftar han snabbt all uppmärksamhet från 
telefonsamtalet mot körningen. (Sternberg, 2006), (Danielsson, 2001) 
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2.3 Mental arbetsbelastning 
Mental arbetsbelastning handlar om de krav en uppgift ställer och hur individen 
klarar av att möta dessa. Samband finns mellan mental arbetsbelastning, 
prestation och uppgiftens krav vilket kan beskrivas med ”de Waards modell” 
(figur 2). Modellen delas in i områden efter hur kraven på uppgiften ökar, i 
område D ställer uppgiften knappt några krav alls på personen medan kraven i 
område B och C är mycket höga. Område A2 är det optimala där uppgiftens krav 
är lätta att hantera och prestationen blir hög medan arbetsbelastningen är låg. I 
område A1 och A3 är prestationen fortfarande på topp men individen tvingas 
anstränga sig för att behålla samma prestationsnivå, arbetsbelastningen blir 
därmed högre. I område B ställer uppgiften så höga krav att prestationen 
försämras kraftigt. Prestationen når en minimal nivå i område C där personen är 
överbelastad och mängden stimulus är ohanterligt stor. Även i område D når 
prestationen en minimal nivå men här är fallet det motsatta. Den liknande 
reaktionen uppstår istället på grund av understimulering, stimulus är alltså för få 
och sällsynta. Den mentala arbetsbelastningen kan följaktligen öka med både 
minskade och ökade krav. Utifrån detta kan slutsatsen dras att den mentala 
arbetsbelastningen bestäms av svårighetsgraden på uppgiften. (de Waard, 1996) 
 
 

 
 
Figur 2. Sambandet mellan mental arbetsbelastning, prestation och krav (efter de Waard, 1996). 
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2.4 Gestaltning 
Gestaltning är begreppet för hur ett arrangemang av ett antal delar uppfattas 
som en helhet, inte bara som summan av de ingående delarna. 
Gestaltningslagarna beskriver hur en grupp av komponenter uppfattas. 
(Danielsson, 2001) 

2.4.1 Närhetsfaktorn 
Komponenter placerade nära varandra uppfattas som en helhet. Ju närmare 
varandra delarna placeras desto tydligare blir gestalten (figur 3). Flera reglage 
som styr samma funktion kan med fördel placeras bredvid varandra. 
 

 
 
Figur 3. Närhetsfaktorn. Komponenterna närmast varandra uppfattas som en helhet. Figur utformad 
utifrån teori från Danielsson 2001. 
 

2.4.2 Likhetsfaktorn 

Objekt som liknar varandra bildar en gestalt (figur 4). För att förtydliga att vissa 
knappar på en kontrollpanel styr samma funktion eller används i sekvens oavsett 
placering, kan de markeras likadant. I praktiken uppstår ofta en konkurrens 
mellan närhetsfaktorn och likhetsfaktorn. 
 

 
 
Figur 4. Likhetsfaktorn. Likadana komponenter uppfattas som en helhet. Figur utformad utifrån teori 
från Danielsson 2001. 
 

2.4.3 Ytfaktorn 
Ju mindre en innesluten area är desto enklare uppfattar vi gestalten (figur 5). 
Exempelvis uppfattas den svenska flaggan som ett gult kors på en blå bakgrund 
istället för fyra blåa rektanglar på en gul bakgrund.  
 

 
 
Figur 5. Ytfaktorn. En liten yta uppfattas först. Figur utformad utifrån teori från Danielsson 2001. 
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2.4.4 Symmetrifaktorn 

Objekt grupperade symmetriskt uppfattas som en helhet (figur 6). För att 
markera en grupp kan reglagen placeras så att de bildar ett symmetriskt 
mönster. 
 

 
 
Figur 6. Symmetrifaktorn. Symmetriskt ordnade komponenter uppfattas som en helhet. Figur 
utformad utifrån teori från Danielsson 2001. 
 

2.4.5 Slutenhetsfaktorn 

Linjer som innesluter en area uppfattas som en helhet (figur 7). Denna faktor är 
starkare än närhetsfaktorn och kan upphäva närhetsprincipen. 
 

 
 
Figur 7. Slutenhetsfaktorn. Sammanbundna linjer uppfattas som en helhet. Figur utformad utifrån 
teori från Danielsson 2001. 
 

2.4.6 Erfarenhetsfaktorn 

Inlärda uppfattningar och erfarenheter tenderar att förstärka enheter som känns 
igen. Detta är förklaringen till varför saker och ansikten kan vara svåra att känna 
igen då de visas från ett annat håll. Erfarenhetsfaktorn kan motverka de tidigare 
lagarna. 
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2.5 Personas 
En persona är en fiktiv person som representerar en grupp användare med 
liknande behov och önskemål. Personas används för att sammanfatta, 
åskådliggöra och förmedla information från en förundersökning till beställaren, 
projektgruppen och andra intressenter i utvecklingsarbetet. Ett antal personas 
utvecklas för att representera hela målgruppen samt åskådliggöra behov och 
önskemål så att de blir lätta att lägga på minnet och ha som referens i hela 
utvecklingsprocessen. De underlättar fokuseringen på målgruppen istället för att 
varje person i projektgruppen utgår från sig själv och sina egna föreställningar 
om målgruppen. Personas kompletterar och effektiviserar traditionella metoder 
och är även ett hjälpmedel vid diskussioner och utvärderingar av lösningar och 
koncept (figur 13). Varje persona får ett namn, ålder, yrke och andra 
karakteristiska egenskaper. De beskrivs med en kort berättelse där personans 
värderingar, mål och livsstil framgår och texten kompletteras med ett foto eller 
illustration för att ge en personligare beskrivning. Bilden medverkar även till att 
de personliga egenskaperna lättare läggs på minnet. (Sleeswijk Visser, 2005), 
(Pruitt, Adlin, 2006), (Gudjonsdottir, 2006-11-14), 
(http://www.wud.se/aktiviteter/stockholm-kurs.php, 2006-11-15). 

 
 

 
 
Figur 13. Personas sammanfattar och visualiserar en förundersökning och representerar hela 
målgruppens behov och önskemål. Figur utformad inspirerad av teori från Gudjonsdottir 2006-11-14. 
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3 Metod 
Arbetet delas in i faserna ”förundersökning”, ”uppgiftsformulering och 
kategoriuppdelning”, ”konceptgenerering” samt ”konceptval och vidareutveckling” 
för att slutligen resultera i det slutgiltiga konceptet. 

3.1 Förundersökning 
Förundersökningen syftar till att undersöka busschaufförers behov och önskemål 
samt granska nuläget av förarplatsen i Scanias och konkurrenters bussar. För att 
effektivt använda dessa kunskaper i produktutvecklingen sammanställs 
informationen och presenteras i form av ett antal fiktiva personer, så kallade 
personas. 

3.1.1 Litteraturstudie 
Ett första steg i arbetet är att undersöka relevanta teorier och tidigare utförda 
projekt med anknytning till förarmiljö, instrumentering och ergonomi. Även 
litteratur som beskriver Scanias produktidentitet och sortiment samt material om 
konkurrenter studeras. Relevant information behandlas i rapportens teoridel.    

3.1.2 Scania och Irizar 

Personal på Scanias ergonomi-, marknads-, bussavdelningar och verkstäder 
bidrar med olika erfarenheter och åsikter som ger en objektiv bild av olika 
aspekter rörande verksamheten och produkterna. Broschyrer och hemsidor 
granskas för att få en uppfattning om hur Scania och Irizar marknadsförs. Genom 
ett besök på persontrafikmässan på Stockholmsmässan i Älvsjö breddas 
kunskaperna om hur Scania står sig mot konkurrenterna och vad kunderna 
erbjuds. För ytterligare förståelse för chaufförers arbetsmiljö testkörs bussar på 
Scanias provbana i Södertälje.  

3.1.3 Konkurrentanalys 

Konkurrenternas hemsidor och broschyrer samt foton från bussmässor i Europa 
studeras och för att granska förarplatsens funktion och användbarhet görs ett 
antal resor med olika bussbolag. Besöket på persontrafikmässan i Älvsjö ger god 
inblick i vad konkurrenterna erbjuder, hur de marknadsförs och uppfattas av 
kunder. Interiörerna fotograferas och granskas och en omfattande 
konkurrentutredning genomförs med hjälp av experter på marknadsavdelningen. 
Alla sorters bussar och modeller, både för turist- linje- och stadstrafik, studeras 
med avsikt att hämta inspiration och upptäcka fördelar och nackdelar med olika 
lösningar. 

3.1.4 Studie av förarplatser och busschaufförers arbetsmiljö 

För att få en helhetsbild av olika förarplatser och en uppfattning om chaufförernas 
arbetssätt, behov och önskemål utförs kontextuella intervjuer. Med kontextuella 
intervjuer menas intervjuer i samband med observationer av användarna på 
deras arbetsplats. På detta sätt erhålls en djupare förståelse för förarnas dagliga 
arbetssätt och information som inte framkommer i en traditionell utfrågning kan 
upptäckas. 
 Åtta busschaufförer, varav en kvinna, från olika bussbolag och med olika 
bakgrund, fysik och arbetsuppgifter intervjuas och observeras. Utfrågningen sker 
i förarmiljön och chauffören studeras under körning för att vanor och 
arbetsmetoder ska upptäckas. Flera olika bussmärken och modeller granskas för 
att ge en utförligare kartläggning. Utöver de åtta intervjuerna sker sporadiska 
utfrågningar med chaufförer och trafikledare för att samla fler åsikter och 
synvinklar.  
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3.1.5 Personas 

Utifrån den insamlade informationen från studier, intervjuer och produktfakta 
utvecklas sju fiktiva personer som representerar olika aspekter av 
förundersökningen. Personerna, så kallade personas, får namn, ålder och olika 
personlighetsdrag och presenteras med ett foto och en historia i avsikt att ge en 
engagerande och verklig bakgrund vid konceptutvecklingen. De fyra personerna 
täcker in hela målgruppen beträffande fysik, ålder och kön men ger även en bild 
av olika sociala attribut i målgruppen. Personas används genomgående i hela 
utvecklingsarbetet genom att ständigt utvärdera lösningar med personerna i 
åtanke. 

3.2 Uppgiftsformulering och kategoriuppdelning 
För att tydliggöra och formulera arbetsuppgiften på ett överskådligt sätt delas 
den upp i kategorierna placering, gruppering och layout (figur 14 samt bilaga 4). 
Kategorierna behandlas var för sig och tre olika metoder utvecklas för att ta fram 
lösningar inom varje kategori. Resultaten från de tre kategorierna sätts sedan 
ihop till en helhetslösning. 
 

 
 
Figur 14. Kategoriuppdelning. Figur utformad för att åskådliggöra uppgiftsformuleringen. 
 

3.2.1 Placering 
Denna metod utvecklas för att undersöka vart på panelen varje funktion bör 
placeras. Vid placering av komponenterna bör hänsyn tas till vem användaren är, 
funktionernas prioriteringsgrad samt områdesindelning. Detta klargörs i en tabell 
där aspekternas prioriteringsgrad summeras (figur 15). 

Användare 

Placeringen av reglage och funktioner bör i första hand styras av vem användaren 
är, det kan vara förare, guide eller både förare och guide.  
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Funktioners prioriteringsgrad 

Prioriteringsgraden bestäms genom att betygsätta varje funktion med avseende 
på ”frekvent användning”, ”frekvent användning vid specifika tillfällen” och 
”kräver snabb åtkomst”. Aspekten ”frekvent användning” beskriver hur ofta 
funktionen används under körning. Med ”frekvent användning vid specifika 
tillfällen” menas att funktionen används ofta i en speciell situation men kanske 
inte särskilt ofta vid den genomsnittliga körningen. Ett specifikt tillfälle kan till 
exempel vara vid av- och påstigning eller vid körning på halt väglag. Den tredje 
aspekten ”kräver snabb åtkomst” visar att en åtgärd måste ske direkt och att 
funktionen kräver snabbt agerande, exempelvis vid en nödsituation. De tre 
aspekterna är viktade mot varandra för en mer sanningsenlig värdering vilken 
sedan multipliceras med betyget. (Bilaga 5: Viktning av aspekterna ”frekvent 
användning”, ”frekvent användning vid specifika tillfällen” och ”kräver snabb 
åtkomst”). Ett totalbetyg för funktionen erhålls genom att addera de tre viktade 
betygen.  

Områdesindelning 

En komponent kan antingen kräva god synlighet, god åtkomst eller en 
kombination av dessa. Utifrån vad funktionen styr och när den används bedöms 
lämpligt placeringsområde. En komponent med hög prioriteringsgrad och som 
dessutom kräver god åtkomst bör absolut placeras i ett område med mycket god 
åtkomst. 
 

 
 
Figur 15. Del av placeringstabell. Tabellen är utformad för att strukturera placeringsmetoden. 
 

3.2.2 Gruppering 
Avsikten är att placera varje komponent på en optimal plats, men hänsyn måste 
även tas till att de ska grupperas med andra relaterade komponenter. 
Funktionerna grupperas genom att bedöma olika kopplingar mellan alla 
komponenter, vilket sammanställs i en kopplingsmatris (figur 16). I 
kopplingsmatrisen jämförs alla komponenter med varandra och kopplingens vikt 
och underlag bestäms.  

Kopplingens vikt 

Kopplingen mellan komponenterna betygssätts med ”ingen koppling” (0), 
”koppling finns” (1) och ”viktig koppling” (2) 
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Kopplingens underlag 

Grunden till varför komponenterna är kopplade till varandra kan vara att de har 
liknande funktion, används i samma situation eller styr samma område i bussen. 
Vid koppling mellan komponenter anges följaktligen ”funktionskoppling” (F), 
”situationskoppling” (S) eller ”områdeskoppling” (O). Funktionskoppling beskriver 
att komponenterna har liknande funktion, exempelvis olika bromsar. 
Situationskoppling visar att funktionerna används i en viss situation eller i en 
sekvens. Situationen kan till exempel vara vid start av körning eller då det 
plötsligt börjar regna. Områdeskoppling beskriver att funktionerna styr samma 
område av bussen, exempelvis bagageutrymme, guideplats eller 
passagerarutrymme. 
 

 
 
Figur 16. Del av grupperingsmatrisen. Matrisen är utvecklad för att strukturera grupperingsmetoden 
och göra informationen hanterbar. 
 

3.2.3 Layout  

För att optimera panelens form efter god synlighet och god åtkomst delas 
utrymmet runt föraren in i områden med olika sikt- och räckviddsprioritet. 
Områdena visualiseras genom att projicera räckvidds- och siktgränser på enkla 
ytor i Alias StudioTools. Gränserna grundas på antropometriska data för 2,5:e 
percentilens kvinna samt 97,5:e percentilens man. Områdena markeras med en 
prioriteringsgrad för synlighet (S) respektive åtkomst (Å).  
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3.3 Konceptgenerering 
Konceptutvecklingen följer strukturen för kategoriuppdelningen (figur 17) och 
resulterar i olika koncept för kategorierna placering (figur 18), gruppering (figur 
19) och layout (figur 20).  
 
 

 
Figur 17. Kategoriuppdelning 
 

3.3.1 Brainstorming 

Det första momentet i konceptgenereringen innebär att samla idéer som sedan 
kan användas i utformningen av olika koncept. För att inspireras och generera 
rikligt med idéer anordnas en brainstorming där sju personer tillsammans och var 
för sig hittar lösningar på valda problem beträffande gränssnitt, busskörning och 
förvaring. Idéerna formuleras med hjälp av skisser, texter och diskussioner och 
sammanfattas efteråt i en idématris.   

3.3.2 Idématris 

Idéer från brainstormingen samt övriga idéer som framkommer under projektets 
gång förs in i en matris där de får representera en lösning på en av kategorierna 
”placering”, ”gruppering” och ”layout”. Kategorin layout delas upp i aspekterna 
”panelens layout”, ”komponenternas layout”, ”feedback” samt ”förvaring” för att 
sortera idéerna på ett överskådligt och praktiskt sätt. Idéer kan sedan plockas 
från matrisen för att kombineras i olika koncept. 

3.3.3 Placeringskoncept 

Alla funktioner bedöms utifrån vem användaren är, hur funktionen prioriteras 
samt om de kräver placering med god synlighet eller åtkomst. Varje funktion får 
ett prioriteringsbetyg (1-5) samt en bokstavskod som beskriver placering och 
användare. Resultatet sammanställs och funktionerna sorteras med fallande 
prioriteringsgrad under rubriker som syftar på vem användaren är (chaufför eller 
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guide) samt dominerande områdesaspekt (synlighet, åtkomst eller synlighet och 
åtkomst).      

 
 
Figur 18. Kategoriuppdelning. Placeringskonceptet grundas på resultatet från placeringstabellen. 
 

3.3.4 Grupperingskoncept 
Grupperingsmatrisen sammanfattas genom att först sortera ut funktioner med 
stark koppling. Likadant görs med hänsyn till grupperingsaspekterna 
funktionskoppling, områdeskoppling och situationskoppling, vilket resulterar i 
ytterligare tre grupperingsförslag. De fyra förslagen struktureras under rubriker 
som syftar till vilken sorts funktioner som ingår i gruppen, exempelvis 
”fordonsbelysning” och ”klimat & sikt”. Ur dessa grupper väljs lämpliga 
konstellationer vilket leder till två koncept, ett där grupperingen är baserad 
främst på områdeskoppling samt ett där funktionskopplingar dominerar.  
 

 
 
Figur 19. Kategoriuppdelning. Grupperingskonceptet grundas på resultatet från grupperingsmatrisen. 
 

3.3.5 Layoutkoncept 
Utifrån sikt- och åtkomstområden, idéskisser, placerings- och 
grupperingskoncepten samt idématrisen framställs ett antal form- och 
layoutkoncept. I dessa koncept ingår panelens form, var och hur komponenter 
bör placeras, komponenternas form och storlek samt utrymme runt 
komponenterna. 
 

 
Figur 20. Kategoriuppdelning. Layoutkonceptet grundas på layoutaspekterna. 
 
 
Layoutkoncepten skissas i grova drag och åtta stycken modeller byggs sedan i ett 
hårt skummaterial i skala 1:10 för att få en tydlig tredimensionell uppfattning av 
proportioner och former. Skummodellerna utvärderas genom att ta med dem in i 
en Scaniabuss och därmed granska dem i dess rätta miljö. Fördelar och nackdelar 
med layoutkoncepten diskuteras och leder fram till tre layoutkoncept som 
förklaras i text samt med fyra nya skummodeller.  
 Panelens form optimeras efter områden med god sikt och åtkomst. För att 
visualisera var gränserna för områdena hamnar utförs tester med hjälp av en 
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tredimensionell H-punktsdocka, ISO-dockan Oscar ISO 6549 (figur 21 och 22). 
Dockans kroppsmått ställs in efter 97,5:e percentilens man samt 2,5:e 
percentilens kvinna och placeras i en förarstol så att höftpunkt, hälpunkt, 
axelpunkt och ögonpunkt hamnar i rätt position (figur 9, kapitel 2.4.1). En 
laserlampa monteras i dockans utmätta ögonpunkt och laserstrålen riktas mot en 
skärm i vertikalplan som förflyttas på olika avstånd framför dockan. 
Siktgränserna (figur 11 och 12, kapitel 2.4.3) ritas upp på skärmen efter 
markerade punkter från laserstrålen och ger en bild över områdenas placering 
och storlek på de olika avstånden från föraren. Åtkomstområdena (figur 10, 
kapitel 2.4.2) mäts upp genom att knyta fast en penna på en tråd och därefter 
knyta fast andra ändan av tråden i dockans armbågs- och axelpunkt. 
Räckviddsgränserna ritas upp på en skärm placerad på olika höjder i 
horisontalplan.  

Den antropometriska datan tas sedan in i Alias StudioTools där sikt- och 
åtkomstgränserna på samma sätt projiceras på plan på olika höjder och avstånd 
från föraren. Gränserna bildar områden med olika sikt- och åtkomstprioritet och 
utifrån dessa ytor byggs en instrumentpanel upp.  

 
 

         
Figur 21. ISO-dockan Oskar ställs  Figur 22. Laserstrålen riktas mot en skärm för att 
in för att mäta upp synlighets- och  mäta upp synlighetsområden. 
åtkomstområden. 
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3.4 Konceptval och vidareutveckling 
Vid val och vidareutveckling av koncepten sammanställs placerings- och 
grupperingskoncepten för en gemensam utvärdering (figur 23).  
 

 
Figur 23. Kategoriuppdelning. Placerings- och grupperingskategorierna slås ihop till en gemensam 
gren. 
 

3.4.1 Placering och gruppering 
Vid konceptutvärdering sammanställs placerings- och grupperingskoncepten. 
Funktionernas betyg, användar-, synlighets- och åtkomstkrav från 
placeringstabellen noteras i grupperingskoncepten vilket ger en bild över var och 
hur funktionerna bör placeras på panelen samt inbördes i grupperna. Om 
funktionerna i grupperna har olika användar-, synlighets- och åtkomstkrav avgör 
de funktioner med hög prioritet i vilket område gruppen bör placeras. För att få 
en överskådlig bild av gruppernas utrymmeskrav och lämplig placering klipps 
skalenliga bilder av reglagen ut och placeras på pappersark som sedan kan flyttas 
runt för att testa olika placeringsmöjligheter. Funktionernas inbördes placering i 
grupperna motiveras efter kopplingar mellan funktionerna, prioriteringskraven 
från placeringskonceptet samt gestaltningslagarna. Gruppernas placering på 
panelen motiveras på samma sätt. Layoutförslagen i grupperingskoncept 1 och 2 
jämförs och de bästa lösningarna från koncepten plockas ut och resulterar i ett 
slutgiltigt placerings- och grupperingskoncept. 

3.4.2 Layout 

De tre layoutkoncepten utvärderas tillsammans med personal på avdelningen 
RCDE och de bästa lösningarna från de olika koncepten plockas ut för att 
kombineras och vidareutvecklas till ett slutgiltigt koncept. Valet av panelform 
motiveras utifrån åtkomst- och synlighetmöjligheter samt hur många funktioner 
som bör rymmas i områdena. Ytorna i datormodellen flyttas och förändras för att 
optimera områdena.  
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3.5 Slutgiltigt koncept 
Det slutgiltiga konceptet modelleras upp i Alias StudioTools. Modellen visualiserar 
de valda koncepten för placering, gruppering och layout. En frigolitmodell byggs i 
fullskala för att testas av busschaufförer med olika kroppsmått, erfarenheter och 
värderingar. Busschaufförerna som medverkar i testerna representerar olika 
egenskaper hos de personas som tagits fram för projektet. Modellen testas av 
både 97,5:e och 2,5:e percentilen av målgruppen samt av både unga och 
medelålders förare. Kommentarer från testerna sammanfattas för att kunna 
användas som underlag vid vidareutveckling av konceptet. 
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4 Förundersökning 
Sammanställd information och kunskap erhållen från observationer, intervjuer, 
litteratur och rådfrågning av personal på Scania sammanfattas i text och bild 
nedan samt med sju karakteristiska personer, så kallade personas.  

4.1 Scania och konkurrenter 
Utbudet av olika bussmodeller följer ungefär samma riktlinjer hos de största 
tillverkarna på marknaden. Turistbussar är i princip uppdelade i tre olika 
produktnivåer som marknadsförs på ungefär samma sätt hos de olika 
konkurrenterna. Den första nivån utgörs av en toppmodell som marknadsförs 
som en dyr och påkostad lyxvariant med avancerad utrustning samt god kvalitet 
och design. Under toppnivån hamnar en prisvärd basmodell som säljs i stora 
kvantiteter och som kan byggas på med extrautrustning och tillval efter olika 
behov. Den tredje nivån är en kombinationsnivå med bussar som används för 
både turisttrafik och kortare linjetrafik (upp till 2 timmar långa sträckor). 
Bussarna i denna nivå har stora likheter med basmodellerna men marknadsförs 
som mer flexibla och mångsidiga. De mest framgångsrika konkurrenterna som 
Scania jämför och mäter sig med är Setra, Mercedes, MAN, Neoplan och Volvo. 
Scania, MAN, Neoplan och Volvo rankas i nuläget trea på marknaden efter de 
tyska märkena Setra och Mercedes. Scanias mål är att inom en snar framtid 
positioneras som en tydlig trea. (Lars Lindén, 2006-10-20/2006-10-30) Bilder på 
paneler och inredningsdetaljer hos konkurrenter finns bifogade i bilaga 6.  

4.1.1 Scania och Irizar 
Scania och Irizars turistbussprogram innehåller de tre modellerna PB (figur 24 
och 25), Century (figur 26) och InterCentury (figur 27). PB:n är Scania/Irizars 
toppmodell. År 2004 utnämndes den till ”Coach of the Year” i Europa vilket 
bekräftar en framstående position på bussmarknaden som enligt tradition 
domineras av tyska varumärken som Setra och Mercedes. PB:n beskrivs som en 
funktionell och bekväm turistbuss som kan anpassas och utrustas upp till 
lyxklass. Century är en basnivåmodell och Scania/Irizars bästsäljare. Den 
marknadsförs som en klassiker och en av de mest sålda turistbussarna i världen 
som nu vidareutvecklats till en ännu mer ekonomisk, driftsäker och komfortabel 
buss. Scania/Irizars modell i kombinationsnivån är InterCentury. Den är en så 
kallad ”nästa generations turistbuss” vilket innebär att den kan användas för olika 
typer av körningar, från lokaltrafik och linjetrafik till turisttrafik i komfortklassen. 
InterCenturyn marknadsförs som en mångsidig turistbuss avsedd att maximera 
kundens intäkter. 
 En kritisk granskning av Irizars interiör samt kommentarer från 
branschkunnig personal på Scania och hos konkurrenter kan sammanfattas med 
att Irizars inredningar ser bra ut vid första anblicken men brister på 
detaljkvalitén. Den bristande kvalitén beror till stor del på att panelerna är 
handupplagda glasfiberpaneler. Varje panel tillverkas för hand och får därmed 
inte den kvalitet och noggrannhet som en serietillverkad panel har. Inredningen 
vid förarplatsen saknar genomgående mönster och gruppering och placering av 
reglagen är slumpartad. Även i bussar av samma modell varierar utformningen av 
komponenter och typ av funktioner stort. Komponenterna på panelen tillverkas av 
både Scania och Irizar. Ratt, rattspakar och kombinationsinstrument är fast 
placerade enligt Scanias rekommendationer men Irizar bestämmer var de övriga 
komponenterna ska placeras. Scania rekommenderar Irizar att gruppera 
funktioner som hör ihop och ger även rekommendationer över lämpliga 
placeringsområden för parkeringsbromsen. Dessa rekommendationer följs inte 
alltid och panelerna får därmed inte alltid den kvalitet och ergonomiska 
utformning som Scania önskar.  
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 Scania satsar på ergonomi och realiserar detta med användarvänliga 
pedaler och spakar samt en ergonomiskt riktig arbetsställning för föraren. Det 
som saknas i förarmiljön är en panel med tydligare placering, gruppering och 
utformning av reglage och displayer, fler tekniska hjälpmedel, samt bättre 
ytkvalitet och helhetsintryck av inredningen. (Lista över förekommande reglage i 
Scanias bussar finns bifogade i bilaga 2. Bilder på Irizars panel finns bifogade i 
bilaga 7.) 
 

  
Figur 24. Scania PB.       Figur 25. Scania PB. 
 

            
Figur 26. Scania Century.       Figur 27. Scania InterCentury 
 

4.1.2 Setra 
Både Setra och Mercedes ägs av EvoBus. Setras turistbussar byggs på Mercedes 
chassier och finns i tre modeller. TopClass (figur 28) är en toppnivåmodell och en 
av de mest ansedda bussarna på marknaden. ComfortClass (figur 29) är Setras 
basnivåmodell och MultiClass är en kombinationsbuss anpassad för både turist- 
och linjetrafik. Setra har bäst anseende av alla bussmärken på marknaden och 
enligt tradition innebär det en stolthet att äga eller köra en Setra. Interiören i 
bussarna är modulbaserad och serietillverkas vilket ger bra kvalitet på ytor och 
passningar samt möjliggör en kundanpassad interiör. Panelerna har enkla former 
och ger ett robust och hållbart intryck. Setra erbjuder sina kunder service genom 
medlemskap i Setrafamiljen vilket medverkar till den stora kundnöjdheten och 
det goda anseendet på marknaden.  
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Figur 28. Setra TopClass.           Figur 29. Setra ComfortClass. 
 

4.1.3 Mercedes 
Travego (figur 30) är Mercedes modell i toppnivån och marknadsförs som den 
påkostade varianten med avseende på säkerhet, komfort, teknik och design. 
Turismo (figur 31) är en turistbuss i basnivån med försäljningsfokus på komfort 
och kostnadseffektivitet. Integro (figur 32) är en kombinationsnivåbuss för lokal-, 
linje- eller turisttrafik. I Mercedes turistbussortiment finns även Tourino (figur 
33), en buss för dagsresor och serviceresor. Mercedes är enligt tradition rankad 
tvåa på marknaden. Fördelarna med Mercedes paneler är ett snyggt 
helhetsintryck och tydlig layout.  
 

  
Figur 30. Mercedes Travego.           Figur 31. Mercedes Turismo. 
 

  
Figur 32. Mercedes Integro.           Figur 33. Mercedes Tourino. 
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4.1.4 MAN 

MAN:s sortiment innehåller bara en renodlad turistbuss, Lions Coach (figur 34), 
vilken kan beskrivas som en prisvärd toppnivåmodell. MAN:s slogan ”Buses for 
business” beskriver satsningen på komfort och säkerhet till ett rimligt pris. I 
kombinationsnivån finns Lions Regio (figur 35) som i likhet med Lions coach 
marknadsförs som en ekonomiskt tillförlitlig produkt. MAN:s paneler har 
designmässiga likheter med personbilar och skiljer sig därmed från de 
traditionella panelerna.  
 

  
Figur 34. MAN Lions Coach.           Figur 35. MAN Lions Regio. 
 

4.1.5 Neoplan 

Neoplan och MAN är två olika varumärken i Neoman bus group. Neomans strategi 
är att erbjuda två märken anpassade till olika målgrupper. Neoplan- och MAN-
bussar har stora likheter eftersom de produktionstekniskt utnyttjar fördelarna 
med det gemensamma bolaget genom att använda samma moduluppbyggda 
interiör i bussarna. De båda märkena har samma innehåll men marknadsförs för 
att locka två olika målgrupper. Neoplan kännetecknas av en spännande exteriör 
design med syfte att locka kunder med höga krav. Starliner (figur 36) och 
dubbeldäckaren Skyliner (figur 37) är Neoplans toppnivåbussar. I basnivån finns 
Cityliner samt Tourliner (figur 38) och kombinationsnivån utgörs av Trendliner 
(figur 39). Trendliner är interiört nästan exakt samma buss som MAN Lions Regio, 
men marknadsförs till skillnad från den prisvärda Lions Regio som en 
linjetrafikbuss i VIP-klass.  
 

  
Figur 36. Neoplan Starliner.           Figur 37. Neoplan Skyliner. 
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Figur 38. Neoplan Tourliner.           Figur 39. Neoplan Trendliner. 

4.1.6 Volvo 
Volvo har tre bussmodeller som passar in i de tre nivåerna topp, bas och 
kombination. Modellerna kallas 9900 (figur 40), 9700 (figur 41) och 8700 (figur 
42). Helhetsintrycket av Volvos interiör är bra både kvalitets- och designmässigt 
med undantag från vissa delar av instrumentpanelen där många knappar och 
reglage är placerade på en liten yta vilket ger ett rörigt intryck. En del av den 
utrustning som inte används så frekvent döljs dock av en jalusilucka. Volvo är de 
enda på marknaden som använder egna mediesystem, de flesta konkurrenter 
köper system från Blaupunkt.  
 

  
Figur 40. Volvo 9900.           Figur 41. Volvo 9700. 
 

 
Figur 42. Volvo 8700.           
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4.2 Studie av förarplatser och busschaufförers 
arbetsmiljö  

Chaufförernas specifika behov och önskemål varierar beroende på vilket fordon 
de kör samt deras personliga förutsättningar och karaktärsdrag. Allmänna 
önskemål angående instrumentpanelen är bättre förvaringsmöjligheter, placering 
av reglage och knappar i logiska grupper samt förtydligande av funktioner med 
hjälp av symboler, reglageutformning och placering så att de enklare hittas då 
man kör en buss för första gången. 

4.2.1 Förvaring 

Övervägande delen av de studerade chaufförerna har en väska med personliga 
tillhörigheter med sig under arbetspasset. I brist på förvaringsutrymme placeras 
denna i mindre lämpliga utrymmen eller direkt på golvet vid förarsätet. Många av 
de tillfrågade saknar ett låsbart utrymme anpassat för plånbok och andra mindre 
värdesaker. Vid bagagelastning och liknande aktiviteter tvingas chauffören lämna 
förarplatsen och därmed även värdesaker utan översikt vilket innebär risk för 
stöld. Förvaringsutrymme för färdbeskrivning saknas, samtliga tillfrågade 
chaufförer förvarar denna i utrymmet mellan sidorutan och sidopanelen. 
(Sammanställningar, reflektioner samt foton från intervjuer och observationer 
finns bifogade i bilaga 8.) 

4.2.2 Placering 
Reglage placerade på sidopanelen bredvid sätet är lätta att nå men föraren måste 
ta blicken från vägen för att leta efter rätt knapp. För att nå reglage placerade på 
panelen vid sidan av ratten måste föraren däremot luta sig lite framåt men 
behöver inte ta blicken långt från körfältet. Instrument placerade på mittpanelens 
nedre del (ofta medieanläggning) är relativt svåra att justera under körning 
eftersom föraren måste luta sig ner och rikta blicken bort från vägen. 

4.2.3 Gruppering 

Chaufförerna uppskattar logisk gruppering av knappar. Knapparna är ofta 
placerade i rader vilket antyder att knapparna i en rad är avsiktligt ordnade i 
logiska grupper, medan de i vissa fall endast råkat hamna på en rad tillsammans 
med knappar som inte alls har liknande funktioner. Vissa knappar är dock logiskt 
grupperade och placerade med tanke på riktning och funktion, exempelvis 
knappar för dörr- och bagageöppning som ofta utgör en rad på sidopanelen. 

4.2.4 Knappar och reglage 

I de flesta bussar har närliggande knappar samma form och särskiljs endast med 
hjälp av symboler och i enstaka fall färg. Kontrollampor och knappar är identiska 
till form och färg vilket medför att föraren ofta förväxlar kontrollampan med en 
tryckknapp och försöker trycka in denna. Detta innebär både frustration från 
föraren samt slitage på komponenter. Liknande situation kan uppstå då flera 
knappar med snarlika funktioner har samma markering, exempelvis har 
knapparna till de tre solgardinerna samma symbol och särskiljs endast av 
placeringen i förhållande till varandra. Chaufförerna efterfrågar stora och tydliga 
reglage. 
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4.3 Personas 
Resultaten från förundersökningen presenteras i form av sju personas, Jan-Erik, 
Niklas, Eva, Roger, Erik, Maggan och Bengt.  

Jan-Erik 
61 år 
Rejäl ölmage, 195 cm lång 
Busschaufför 
 
Jan-Erik har arbetat som busschaufför i 40 år och 
har kört de flesta bussmärken och modeller, både 
långfärdstrafik och stadstrafik. De senaste åren 
har han kört längs norrlandskusten och tycker det 
är skönt att köra samma sträcka med ett fast 
körschema för att slippa de oregelbundna 
arbetstiderna. Tidigare har han som så många 
andra busschaufförer haft svårt att planera in 
aktiviteter på fritiden eftersom arbetsuppdragen 
och därmed även arbetstiderna fastställs dagen 
innan körning. Nu kan han lättare umgås med fru 
och vänner då han är ledig på kvällar och helger. 
Jan-Erik är nöjd med det mesta och reflekterar 
inte över vad som skulle kunna förbättras i 
förarmiljön. Han har vant sig vid hur bussarna ser 
ut och fungerar och tycker inte att man behöver 
förändra något i bussen. Jan-Erik kör ofta en gammal buss där symbolerna på 
reglagen är bortnötta, men ser inte något problem med detta eftersom han ändå 
har lärt sig vart de olika knapparna sitter och därför inte behöver titta på 
symbolerna när han använder dem. Han föredrar mekaniska reglage framför 
elektroniska och anser att de mekaniska är pålitligare och enklare att reparera än 
elektroniska system som ofta krånglar eller går sönder helt och hållet. Han 
gnäller inte över småsaker och har enligt egen berättelse aldrig haft några 
arbetsrelaterade skador eller besvär. 
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Niklas 

22 år 
Smal, 183 cm lång 
Busschaufför  
 
Niklas har precis tagit busskörkort och kör 
turistbussar till Alperna. Chaufförsyrket är det 
perfekta jobbet för att se sig omkring i Sverige 
och Europa och dessutom en utmärkt möjlighet 
att träffa roligt folk och åka skidor så ofta som 
möjligt. Han ser inte föraryrket som något han 
kommer syssla med hela livet men i dagsläget 
är resandet det perfekta livet! Nästa säsong vill 
han försöka få jobb på Rosa bussarna eller 
kanske Kiwibussarna på Nya Zeeland.  
Under resorna lyssnar han alltid på musik, ofta 
från sin egen Ipod genom bussens högtalare. 
Han styr alltid stereon med hjälp av knapparna 
på ratten och tycker att även andra funktioner, t.ex. telefon och GPS, borde ha 
reglage på ratten. I nuläget styr han bussens GPS med en liten pinne för att 
slippa sträcka sig till skärmen som är placerad alldeles för långt bort. Niklas är 
uppfinningsrik och är han missnöjd med något i förarmiljön försöker han hitta nya 
lösningar för att underlätta körningen. För att inte få ont i ryggen vid långa 
körningar placerar han en kudde i svanken.  

Eva 

46 år 
Normalbyggd, 155 cm lång 
Busschaufför  
 
Eva är utbildad ekonom men passionen för stora 
fordon fick henne att byta kontorsjobbet mot 
bussföraryrket. Hon har jobbat som chaufför i 
15 år och har sedan dess kört för samma 
bussbolag. Hon kör mest chartrade turer och 
tycker att den största fördelen med yrket, 
förutom att köra stora fordon, är att man träffar 
mycket folk och får se många nya ställen. Hon 
tar sig ofta tid att prata med passagerarna och 
uppfattas som en mycket glad och trevlig 
person. Eftersom Eva är liten jämfört med andra 
busschaufförer har hon vissa svårigheter att 
justera stol och ratt så att hon får en bekväm 
arbetsställning. I många bussar har hon till och 
med svårt att nå fram till pedalerna och i gamla 
bussar når hon inte rattspakarna utan att släppa handen från ratten. Eftersom 
hon trivs så bra med yrket så är hon inte den som klagar utan hittar lösningar på 
problemen. Ett önskemål är ett säte som kan justeras så att även hon som är 
liten kan få stöd för ryggen i sidorna.  
De elektroniska systemen i de nya bussarna är något hon uppskattar då dessa 
inte går att laga själv utan måste repareras på verkstad. Det är skönt att slippa 
erkänna att man inte har tillräcklig kunskap för att laga trasiga system eller 
reglage.   
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Roger 

51 år 
Normalbyggd, 174 cm lång 
Busschaufför  
 
Roger är utbildad civilingenjör, har arbetat som 
VD och har haft andra framstående positioner i 
näringslivet fram tills dess att han för några år 
sedan blev arbetslös. Han vägrar dock att ta 
bidrag och har istället arbetat som busschaufför 
de senaste två åren i väntan på att det ska dyka 
upp något bättre jobb. Chaufförsjobbet ser han 
som en tillfällig ekonomisk lösning och är 
missnöjd med att behöva ta ett jobb med lägre 
status än vad han är kvalificerad för. Roger är 
egenföretagare och timanställd och kan därför 
fakturera bussbolaget efter en körning. Han 
arbetar för flera olika bolag och har ofta en lång 
arbetsvecka med skiftande arbetstider. Åt dessa 
bolag kör han både lokaltrafik, turistbussar, cityguidebussar och chartrade resor 
och har kört de flesta bussmärken och modeller. Hans missnöje med 
arbetssituationen avspeglas på trivseln i förarmiljön och han anser att bussarna 
är omoderna och dåligt anpassade efter föraren. Roger försöker använda 
utrustningen i bussen på ett så ergonomiskt riktigt sätt som möjligt men anser 
att bussens brister är så stora att man ändå belastar kroppen fel vilket leder till 
arbetsskador efter bara några få år i yrket.  

Erik 

40 år 
Normalbyggd, 180 cm lång 
Reseledare 
 
Erik är högstadielärare men arbetar som reseledare 
på sommaren. Han har ett brinnande intresse för 
människor och resor och ser guidejobbet som en 
perfekt sysselsättning för att träffa nytt folk och se 
nya platser. Resebolaget som Erik arbetar för 
anordnar olika temaresor för både äldre och yngre 
resenärer. Erik guidar naturresor till Norges fjordar, 
vinresor till Frankrike samt olika stadsresor i 
Europa. Under bussresorna har Erik fullt upp med 
olika aktiviteter, både planeringsarbete och 
aktiviteter för resenärerna. När passagerarna inte 
tittar på film anordnar Erik frågesport eller berättar 
historier om passerade orter. För att underlätta 
utförandet av dessa aktiviteter skulle Erik vilja ha 
möjlighet att koppla in en dator i bussen för att visa bilder och frågor på 
skärmarna och även matmenyer till kommande rastställen så att resenärerna kan 
beställa mat i förväg. I nuläget är han tvungen att dela ut papper med nödvändig 
information vilket medför en del spring i mittgången under färd, med en dator 
skulle arbetet underlättas betydligt. Att dessutom ha tillgång till Internet i bussen 
vore en dröm enligt Erik eftersom han då enkelt skulle kunna rapportera till 
kontoret och sköta mycket av det administrativa arbetet under turen. Han jämför 
guideplatsen i bussen med ett kontor och påpekar att nästan all nödvändig 
utrustning för en fungerande arbetsplats saknas – skrivbord, dator, pennfack, 
förvaringsutrymmen och papperskorg. 
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Maggan och Bengt 

37 och 41 år 
Bussbolagsägare Din Buss 
 
Din Buss startades för tio år sedan av Maggan och 
hennes man Bengt som idag hyr ut bussar och 
chaufförer till företag, föreningar, skolor, privata 
sällskap och resebolag. Företaget äger sex bussar 
och har sju anställda chaufförer. Maggan och Bengt 
sköter all administration och trafikledning och 
hoppar även in som chaufförer när det behövs. 
Båda har arbetat som buss- och lastbilschaufförer 
innan de bestämde sig för att starta ett bolag 
tillsammans. De skämtar glatt om den goda 
stämningen på företaget och kallar personalen för 
”familjen”. Kontoret fungerar som en 
sambandscentral där chaufförerna håller till mellan 
körningarna och där de även kan laga mat eller vila 
mellan passen. I nuläget rapporterar chaufförerna 
via telefon till kontoret efter varje körning och 
dagligen rapporteras skriftligen eventuella 
tankningstillfällen och annan fordonsstatus. Maggan 
och Bengt ser fram emot att inom en snar framtid 
installera ett datasystem i bussarna som 
automatiskt dokumenterar relevant information om körningen som t ex 
bränsleförbrukning, vilken chaufför som har kört bussen, hastighetsinformation 
mm. Systemet sköts via en pekskärm på instrumentpanelen och informationen 
kan samtidigt studeras från kontoret. På detta sätt kan de effektivisera det 
administrativa arbetet och samtidigt åskådliggöra för chaufförerna hur de kan 
köra mer resurssnålt och miljövänligt. 
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5 Uppgiftsformulering och 
kategoriuppdelning 

Uppgiften är strukturerad i kategorierna placering, gruppering och layout (figur 
43). Kategorierna är behandlade var för sig för att sedan resultera i en 
helhetslösning. 
 

 
Figur 43. Kategoriuppdelning 
 

5.1 Placering 
Alla funktioner, det vill säga knappar, reglage, kontrollampor samt föremål som 
kräver förvaringsutrymme är sorterade i placeringstabellen. Markeringar anger 
om funktionen kräver tillgänglighet för chaufför, guide eller både chaufför och 
guide. Funktionens prioriteringsgrad visas med betyg för respektive 
prioriteringsgrund samt med ett totalbetyg. Slutligen anges om funktionen kräver 
placering i ett område med goda åtkomst- eller synlighetsmöjligheter. Tabellen 
resulterar i ett detaljerat placeringsunderlag för varje funktion som sedan kan 
struktureras för att jämföra och skilja ut funktioner. (Bilaga 9: Placeringstabell)  

5.2 Gruppering 
I grupperingsmatrisen är tänkbara kopplingar mellan alla 86 funktioner 
undersökta och markerade. I matrisen framgår hur stark kopplingen är och på 
vilket sätt funktionerna är kopplade till varandra. Resultatet från matrisen ger 
detaljerad information om hur funktionerna kan sorteras och grupperas. (Bilaga 
10: Grupperingsmatris) 

5.3 Layout  
Den antropometriska teorin om siktvinklar, huvudrörelse och armrörelse är 
tillämpade på förarplatsen för att visualisera områden för synlighet och åtkomst. 
Områdena i bilderna är markerade med en prioriteringsgrad där 1 motsvarar det 
bästa området för synlighet (S) respektive åtkomst (Å). 

Figur 44 visar synlighetsområden för ett plan placerat på det avstånd 
mellan ratten och kombinationsinstrumentet (cirka 40 cm från vindrutan) där 
många reglage är placerade idag. Bilden åskådliggör storlek, placering och 
utsträckning av synfältet i vertikalled. Områdena grundas på gränserna för lätt 
ögonrörelse samt lätt huvudrörelse för 2,5:e samt 97,5:e percentilen av 
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målgruppen. Den yttre gränsen för område 4 grundas på vinkeln för lätt 
ögonrörelse samt lätt huvudrörelse. Gränsen mellan område 3 och 4 motsvarar 
vinkeln för lätt huvudrörelse och gränsen mellan område 1 och 2 utgörs av 
siktvinkeln för lätt ögonrörelse. Eftersom blick och huvudrörelse oftast följs åt är 
gränserna inte exakta riktmärken utan ger endast en uppfattning om vilka 
ansträngningar som krävs inom områdena. Område 2 och 3 ligger båda inom 
gränsen för lätt huvudrörelse men indelningen i två områden förtydligar den 
successivt avtagande synligheten.  
 

 
Figur 44. Synlighetsområden applicerade på ett plan mellan kombinationsinstrumentet och ratten. 
Prioriteringsgrad 1S motsvarar området med bäst synförutsättningar och synligheten avtar sedan 
successivt i periferin. 
 

Figur 45 visar synlighetsområdenas utsträckning för ett horisontellt plan 
70 cm ovanför golvet. Runt denna höjd är de flesta av reglagen på dagens panel 
placerade. Även dessa områden grundas på de antropometriska vinklarna för lätt 
ögon- och huvudrörelse. Gränsen mellan område 1 och 2 motsvarar gränsen för 
lätt ögonrörelse. Område 2 och 3 ligger inom gränsen för lätt huvudrörelse med 
successivt avtagande synlighet ju högre prioriteringsnummer området har. Den 
yttre gränsen för område 4 motsvarar vinkeln för lätt huvud- samt lätt 
ögonrörelse. Gränserna är endast ungefärliga riktmärken över vilka 
ansträngningar som krävs för att hantera funktioner placerade i de olika 
områdena.  

 
Figur 45. Synlighetsområden applicerade på ett horisontellt plan 70 cm från golvet. Område 1S är 
bäst lämpat för placering av synlighetskrävande funktioner och synligheten avtar sedan successivt 
med högre områdesnummer. 
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I figur 46 visas åtkomstområdenas utsträckning applicerade på 
förarplatsen. Område 1 i figuren motsvarar komfortzonen (figur x, kap 2.4.2) för 
2,5:e percentilen av målgruppen och område 2 utgörs av räckviddszonen. 
Gränsen mellan komfort- och räckviddszonen motsvarar räckviddsradien för 
utsträckt arm vinklad så att handen vidrör ett plan 70 cm från golvet vilket är en 
ungefärlig höjd för placering av reglage på panelen (de flesta reglage är idag 
placerade på 50 – 80 cm höjd). Den bortre gränsen för räckviddszonen motsvarar 
räckviddsradien för utsträckt och vinklad arm där handen vidrör samma plan på 
70 cm höjd. Optimalt ur åtkomstsyfte är att placera knappar och reglage i 
komfortzonen där de nås med utsträckt arm. Placering av funktioner som ej 
medför yttre belastning eller kraftansträngning kan placeras i räckviddszonen där 
föraren tvingas luta sig något för att nå reglagen. Gränserna ger en ungefärlig 
bild över hur väl områdena lämpar sig för placering av komponenter. 

 

 
 
Figur 46. Åtkomstområden vid förarplatsen. Område 1Å avser det bäst lämpade området för placering 
med avseende på åtkomst. 
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6 Konceptgenerering 
De genererade koncepten följer strukturen för kategoriuppdelningen (figur 47). 
Koncept för respektive kategori presenteras nedan.  
 
 

 
Figur 47. Kategoriuppdelning 
 

6.1 Brainstorming 
Värdefulla idéer från brainstormingen presenteras i idématrisen, bilaga XX. 

6.2 Idématris 
Idéerna är sorterade under rubrikerna placering, gruppering, panelens layout, 
komponenternas layout, feedback och förvaring. (Bilaga 11: Idématris) 

6.3 Placeringskoncept 
Funktionerna i placeringstabellen är strukturerade under rubriker som syftar på 
användare och placeringsområde samt rangordnade efter prioriteringsbetyg. 
Resultatet ger en mer överskådlig bild av hur många funktioner som bör placeras 
i de olika områdena samt vilka funktioner inom grupperna som bör prioriteras 
först. (Bilaga 12: placeringstabell indelad i grupper.) 

6.4 Grupperingskoncept 
Utifrån grupperingsmatrisen är funktionerna sorterade i grupper efter vilken sorts 
koppling funktionerna har till varandra (Bilaga 13: sammanställning 
grupperingsmatris). Utvärdering av grupperna resulterar i två koncept som visar 
hur funktionerna bör grupperas (Bilaga 14: grupperingskoncept 1 och 2). I dessa 
koncept är layouten ej beaktad och komponenterna har därför ingen genomtänkt 
inbördes placering i grupperna.  
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6.5 Layoutkoncept 

6.5.1 Konceptbeskrivning 
Idéer och åsikter från utvärdering av de första skummodellerna (Bilaga 15: 
skummodeller) resulterar i de vidareutvecklade layoutkoncepten ”Modul” (figur 
48), ”Teknik” (figur 49 och 50) samt ”Enkel & Praktisk” (figur 51). Gemensamt för 
koncepten är att ytorna ska rymma knappar och reglage i så bra åtkomst- och 
synlighetsområden som möjligt. Panelerna har relativt enkla former och ytor för 
att underlätta tillverkningen samt förenkla placering av komponenterna. 
Benutrymmet för guiden är större än i dagens bussar och kylskåpet är placerat på 
höger sida av panelen. Övriga detaljer beskrivs kortfattat nedan. 

Koncept: Modul 

 Panel i fyra delar som kan anpassas efter kundens behov. 
 Panel anpassningsbar efter toppklass/basklass, guide/ingen guide, 

linjetrafik/turisttrafik mm. 
 Reglage placerade i moduler. En modulruta rymmer upp till tre reglage. Tre 

modulrutor passar i ett DIN-fack på panelen. Panelen kan anpassas efter olika 
kundbehov genom att placera olika moduler i modulfacken på panelen.  

 Förvaringsutrymmen anpassade efter modulrutor (för t ex färdbeskrivning, 
mobiltelefon, solglasögon)  

 Förvaringsutrymme i nedre delen av mittpanelen. 
 Panelens form liknande dagens Irizar men med enklare ytor. 

 

 
Figur 48. Layoutkoncept Modul. 
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Koncept: Teknik 

 All kommande teknisk utrustning (interaktor, guideskärm, AICC mm) är 
inkluderad och funktioner som förväntas försvinna (vitröksbegränsning, knapp 
för fotkontrollerad retarder mm) är borttagna eller integrerade i annan 
utrustning. 

 Reglagen på mittpanelen (medie- och klimatanläggning) är borttagna och 
ersatta med en interaktor för föraren och ett extra kontrolldon för guiden. 

 De flesta reglage är placerade på vänster sida om föraren i områden med bra 
synlighet och åtkomst beroende på vad reglagen kräver.  

 Interaktorn är placerad nära föraren för bättre åtkomst och synlighet. 
 Skärm, skrivyta, dator, USB-port på panelen framför guiden. 
 Förvaringsutrymme i nedre delen av mittpanelen. 
 Kylskåp framför guidesätet om det ryms, annars placering på annat ställe i 

bussen. 
 

 
Figur 49. Layoutkoncept Teknik – alternativ 1.  
 

 
Figur 50. Layoutkoncept Teknik – alternativ 2.  
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Koncept: Enkel & praktisk 

 Jalusilucka eller liknande döljer förvaringsutrymme och eventuellt video i 
mittpanelen. 

 ”Städat upp” bland reglage och knappar. Enhetlig layout på Irizars och Scanias 
knappar. 

 Dagens reglage längst ner på mittpanelen är uppflyttade för bättre synlighet. 
 
 

 
Figur 51. Layoutkoncept Enkel & Praktisk.  
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6.5.2 Synlighet- och åtkomstområden  

Resultatet från mätningen med ISO-dockan Oscar syftar endast till att 
åskådliggöra synlighets- och åtkomstområdena i fullskala. En datormodell 
används sedan för att optimera områdena. I figur 52 visualiseras åtkomst- och 
synlighetsområdenas utsträckning och storlek på en enkel baspanel. Baspanelen 
utgörs av två plan. Planet framför ratten är placerat med samma vinkel och på 
samma position som kombinationsinstrumentet och sträcker sig från 50 cm till 80 
cm från golvytan. För att inte begränsa förarens sikt utåt bör panelen inte vara 
högre än 80 cm. Panelen bör vara placerad 40 cm ovanför golvet för att inte 
begränsa benutrymmet. Sidoplanet är placerat 60 cm ovanför golvytan. Denna 
höjd är densamma som höjden för 2,5:e percentilens armbågsled (med armen 
hängande längs sidan) och nås därmed utan ansträngning, med armen vinklad ca 
90°. Armbågsledens position för 97,5:e percentilen hamnar 70 cm ovanför 
golvytan och sidoplanet nås därmed utan ansträngning även för stora personer. 
 

 
 
Figur 52. Synlighets- och åtkomstgränser på enkla basytor.  
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7 Konceptval och vidareutveckling 
Vid val och vidareutveckling av koncepten är placerings- och 
grupperingskoncepten sammanställda för en gemensam utvärdering (figur 53).  
 

 
Figur 53. Kategoriuppdelning. Placerings- och grupperingskategorierna är hopslagna till en gemensam 
lösning. 

7.1 Placering och gruppering 
De bästa lösningarna från placerings- och grupperingskoncepten resulterar i ett 
slutgiltigt koncept. Grupperna är valda utifrån de funktionskombinationer som har 
starkast kopplingar samt om knapparna och reglagen kan placeras på ett 
funktionellt och estetiskt tilltalande sätt på panelen. Den inbördes placeringen i 
grupperna är baserad på funktionernas kopplingar samt åtkomst- och 
synlighetskrav. Exempelvis placeras de mest synlighetskrävande funktionerna i 
en grupp i den del av området som har bäst synlighetsprioritet. De funktioner i 
gruppen som är starkast kopplade till varandra placeras bredvid varandra. 

7.2 Layout 
Resultatet från utvärderingen av layoutkoncepten leder till ett slutkoncept baserat 
på en kombination av idéer tagna från de olika koncepten. Formen på alternativ 2 
från teknikkonceptet väljs för vidareutveckling eftersom denna layout rymmer 
många reglage i områden med god synlighet och åtkomst. Ytorna i basmodellen 
(figur 52, kap 4.3.5) flyttas och förändras så att fler funktioner kan placeras i 
passande områden. Ytorna i datormodellen flyttas och förändras successivt för att 
kontrollera områdenas förändring.  

Figur 54 visar ett första steg i förändringen av ytorna. Ytan framför ratten 
är flyttad ca 4 cm närmare föraren och högersidan är böjd mot föraren för att 
förbättra åtkomsten. Synlighetsområdena försämras något men kompenseras av 
att läsbarheten blir bättre då panelen hamnar närmare föraren. Ytan är även 
vinklad så att lutningen blir brantare och ger ett tak, en så kallad keps, över 
kombinationsinstrumentet. Kombinationsinstrumentet är nersänkt i panelen för 
att motverka reflektioner på skärmen. Sidoytans främre del är böjd uppåt för att 
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möta den andra ytan vilket medför att åtkomst och synlighet förbättras. 
Åtkomstområdena blir större och nåbarheten förbättras även av att ytan hamnar 
närmare och är vinklad mot föraren. Synligheten och läsbarheten förbättras 
genom att ytan vinklas mot föraren. Den bakre delen av sidoytan höjs till 70 cm 
ovanför golvytan, på samma höjd som armbågspunkten för 97,5:e percentilen. På 
så sätt får sidoytan en lutning ner mot den lägsta nivån på 60 cm och anpassas 
därmed till olika stora förare eftersom långa förare sitter längre bak och korta 
förare längre fram. Lutningen medför även en bekväm position för armen då den 
stöds mot sidoytan. Sidoytan är uppdelad och delen närmast föraren är nedsänkt 
till 50 cm. Här kan spakar och liknande reglage placeras för att inte skymma 
andra komponenter. Spakarnas åtkomstområde hamnar egentligen ovanför ytan 
beroende på hur lång spaken är.  
 

 
 

Figur 54. Synlighets- och åtkomstgränser på vidareutvecklad modell.  
 

För att undersöka hur synlighets- och åtkomstområdena förändras då 
ytorna förflyttas placeras panelen i ett extremläge, alltså väldigt nära föraren 
(figur 55). Ytan framför ratten är förflyttad 19 cm närmare föraren jämfört med 
basmodellen. Skillnaden i avstånd från panelytan till föraren är alltså 15 cm 
mellan panelen i figur 54 och panelen i figur 55. Panelens underkant hamnar i 
linje med 2,5:e percentilens knäled och placeringen är därmed inte acceptabel. 
Syftet är enbart att undersöka skillnaderna i synlighet och åtkomst mellan 
extremläget och det föregående läget.  

 
 

Figur 55. Synlighets- och åtkomstgränser på vidareutvecklad modell i extremläge.  
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8 Slutgiltigt koncept  
I det slutliga konceptet är lösningarna för placering, gruppering och layout 
sammanställda och visualiserade med en datormodell (figur 56). Ytorna på 
panelen är flyttade och förändrade för att optimera åtkomst- och 
synlighetsområdena samt förarens körställning. Knappar och reglage är placerade 
i områden som stämmer överens med funktionernas åtkomst- och 
synlighetsprioritet. Panelen på vänster sida om ratten rymmer fordons- och 
exteriörrelaterade reglage. Panelens högersida utgörs främst av reglage som styr 
funktioner inuti bussen samt reglage som kräver åtkomstmöjlighet för guide. 
Motiveringen till dessa placerings- och grupperingslösningar förklaras nedan. 
Först beskrivs panelens layout och orsakerna till den valda utformningen. Kapitlet 
avslutas med bilder på en fullskalemodell av panelen (figur 79). 
 
 

 
 
Figur 56. Slutgiltigt koncept av panelen. 
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8.1 Layout 
Panelen har flyttats och förändrats för att optimera synlighets- och 
åtkomstområdena utifrån de antropometriska riktlinjerna samt de ergonomiska 
begränsningarna (bestämd placering av styrkolonn, kombinationsinstrument, 
pedaler och stol). Jämfört med de tidigare modellerna hamnar den slutgiltiga 
modellen mellan baspanelen (figur 52) och extrempanelen (figur 55). Avståndet 
mellan pedalplåten och den högsta punkten på panelen ovanför 
kombinationsinstrumentet är 218 mm. Detta motsvarar en förflyttning från 
baspanelen (figur 52) med 15 cm eller en förflyttning från extrempanelen (figur 
55) med 4 cm. Lutningen på ytan framför ratten är 60° från horisontalplanet. 
Kombinationsinstrumentet är fast placerat och ytans lutning och läge medför att 
kombinationsinstrumentet får ett tak eller en så kallad keps som motverkar 
reflektioner. Ytans högra sida är vinklad mot föraren för att förbättra de 
antropometriska gränserna (figur 57). Det vänstra övre hörnet av panelen är 
avrundat för att förbättra sikten ut mot trafiken. Sidopanelens främre del är böjd 
upp mot den främre panelen vilket medför bättre synlighet och åtkomst i 
området. Även den bakre delen av sidopanelen är upphöjd, i detta fall för att 
anpassa panelen så att föraren kan stödja armen mot ytan. Sidopanelen är 
avdelad och den nedre hyllan är anpassad för att rymma parkeringsbroms och 
andra lämpliga komponenter. 

 
 

 
 
Figur 57. Synlighets- och åtkomstgränser på slutkonceptet.  
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8.2 Placering och gruppering  
Komponenternas placering och gruppering på panelen beskrivs och motiveras 
nedan. Varje grupp benämns med en rubrik som syftar på vad eller vilket område 
av bussen komponenterna i gruppen styr.  

8.2.1 Fordon 

Reglagen är placerade för att förtydliga vilket område funktionerna styr samt 
vilka funktioner som är starkast kopplade till varandra. Den inbördes placeringen 
av reglagen motsvarar olika delar av bussen och syftar till att öka förståelsen för 
vad och vilket område funktionen styr så att föraren snabbare och enklare hittar 
rätt reglage. Längst fram och till höger i gruppen finns reglaget för öppning och 
stängning av framdörren. Under denna sitter knappen som styr bakre dörren. 
Placering förtydligar att den främre knappen styr den främre dörren och likadant 
för den bakre knappen och dörren. Till vänster och längst fram sitter reglaget för 
bränsletanken vilket är passande eftersom tanken är placerad i bussens främre 
del. Gruppens bakre knapprad rymmer knapparna för vänster och höger 
bagageutrymme, knappen till vänster styr vänster bagageutrymme och knappen 
till höger styr höger bagageutrymme. Området där gruppen är placerad har bra 
åtkomst vilket överensstämmer med funktionernas krav. Funktionerna kräver 
ingen synlighet eftersom knapparna inte används vid körning och gruppen är 
därmed placerad relativt långt bak på sidopanelen där föraren tvingas ta blicken 
från trafiken för att överblicka knapparna. Knapparnas inbördes placering 
kompenserar delvis områdets bristande synlighetsprioritet. Gruppen kompletteras 
med en tom knapp för att behålla mönstret i layouten samt möjliggöra att fler 
knappar kan läggas till. 

    
 
Figur 58. Fordonsgruppen. Från ovan vänster: tom knapp, bränsletank, dörröppning fram, vänster 
bagagerum, höger bagagerum, dörröppning bak. 

8.2.2 Fordonsegenskaper körning 

För att underlätta kontroll av knapparna i denna stora grupp är delgrupperna 
skilda med ett litet mellanrum. På höger sida i raden längst fram sitter knapparna 
för höjning och sänkning av bussens nivå. Dessa tre funktioner är starkt kopplade 
till varandra vilket förtydligas genom utformningen av en delgrupp. Funktionerna 
kräver endast synlighet och är därför placerade längst fram i gruppen där 
områdets synlighetsbetyg är bäst. Till vänster om denna grupp sitter knapparna 
för lastöverföring. De två knapparna är starkt kopplade till varandra men har 
även en svagare koppling till nivågruppen på samma rad. De kräver både 
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synlighet och åtkomst eftersom de används under körning och är därför placerade 
i ett område med dessa egenskaper.  

Raden nedanför utgörs av en delgrupp med reglage som styr 
förarstödsystem samt en delgrupp med funktioner som används vid start eller 
stillastående. Gruppen på höger sida styr stödsystemen LDW, farthållare/AICC 
samt avståndsjustering för AICC. Funktionerna kräver både åtkomst och synlighet 
eftersom de används under körning och är därför placerade i mittraden där 
åtkomsten är bättre än i raden ovanför. Till vänster om denna grupp sitter 
knapparna för vitröksbegränsning och förhöjd tomgång. Dessa knappar används 
vid start eller stillastående och är därför kopplade till varandra.  

Den nedersta raden utgörs av strömställare för olika bromsfunktioner; 
fotkontrollerad retarder, backhållare och avgasbroms. Dessa funktioner kräver 
ingen synlighet eftersom de endast används i stillastående läge och är därmed 
placerade längst bak i gruppen där synligheten är sämre men åtkomsten mycket 
bra. 

    
 
Figur 59. Fordonsegenskaper körning. Från ovan vänster: Lastöverföring, förvald lastöverföring, nivå, 
alternativ nivå, instegssänkning, förhöjd tomgång, vitröksbegränsning, farthållare, LDW, AICC, 
fotkontrollerad retarder, backhållare, avgasbroms. 
 

8.2.3 Sikt  
Strömställarnas inbördes placering förtydligar vilket område av bussen de styr. 
Längst upp i gruppen är strömställarna för uppvärmning av vindruta samt 
aktivering av den tredje vindrutetorkaren placerade. Dessa reglage styr den 
främre delen av bussen och är därmed även placerad längst fram i 
reglagegruppen. Nedanför dessa knappar sitter strömställarna för vindrutans 
solgardiner. Placeringen av knapparna motsvarar den verkliga positionen, 
solgardinerna hänger innanför vindrutan och därför hamnar gardinknapparna 
nedanför knapparna som styr funktioner till vindrutan. Reglaget för förarens 
solgardin är placerad till vänster om det för guidens solgardin. Symbolen för 
förarens och guidens solgardin är identiska men placeringen av knapparna syftar 
till att förtydliga vilken gardin reglaget styr. För att undvika förväxling borde 
symbolerna förändras så att de bättre beskriver vilken gardin de styr. Nedanför 
solgardinreglagen är de reglage som styr sidorutan placerade. Längst till höger 
sitter knappen för fönsteröppning. Till vänster om denna placeras reglaget för 
sidorutans solgardin. Denna knapp hamnar även under förarsidans solgardin 
vilket förtydligar mönstret för solgardinernas positioner. Längre till vänster sitter 
strömställaren för uppvärmning av backspeglarna samt reglaget för 
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backspegeljustering, positionen återspeglar att backspegeln är placerad utanför 
sidorutan.  

    
 
Figur 60. Sikt. Från ovan vänster: Ventilationsspjäll, uppvärmning vindruta, tredje vindrutetorkaren, 
solgardin förare, solgardin guide, backspegelreglage, uppvärmning backspegel, solgardin sidoruta, 
fönsteröppning. 
 

8.2.4 Parkeringsbroms och färdskrivare 
Parkeringsbromsen är placerad längst fram på sidopanelens nedre avsats. 
Åtkomsten för spaken är bra, åtkomstområdet hamnar ovanför panelytan 
eftersom parkeringsbromsen greppas längst ut på spaken. Framför 
parkeringsbromsen är färdskrivaren placerad. Färdskrivaren används inte under 
körning och påverkas därmed inte direkt av åtkomst- och siktförhållanden i 
området. Däremot är det en fördel om föraren inte behöver böja sig alltför 
mycket då färdskrivaren används. 
 

    
 
Figur 61. Parkeringsbroms och färdskrivare. 
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8.2.5 Verkstad 

Reglagen för slirreglering och On Board Diagnostics, OBD, används endast vid 
service och kräver varken åtkomst eller synlighet. Reglagen bör inte manövreras 
av någon annan än verkstadspersonalen och placeras därför på panelens nedre 
del så att föraren inte råkar komma åt dem.  
 

    
 
Figur 68. Verkstad: Slirreglering och OBD. 
 

8.2.6 Fordonsbelysning  
Även i denna grupp är reglagen placerade för att förtydliga vilket område av 
bussen funktionerna styr. Strömställaren för de främre dimljusen är placerad 
framför den för de bakre dimljusen. På samma rad som det främre dimljuset 
sitter de övriga strömställarna för framljusen; extra helljus och rengöring 
huvudstrålkastare. Bredvid dessa sitter knappen för kontroll av ytterbelysning. 
Under denna rad sitter belysningsreglaget som är starkt kopplad till de andra 
reglagen i gruppen. 

    
 
Figur 62. Fordonsbelysning. Från ovan vänster: Dimljus fram, extra helljus, rengörning 
huvudstrålkastare, kontroll av ytterbelysning, dimljus bak, belysningsreglage. 
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8.2.7 Kontrollampor 

Kontrollamporna på Irizars paneler ser ut som strömställare och förväxlas ofta 
med dessa. Föraren trycker på kontrollampan i tron om att det är en 
strömställare vilket leder till irritation över misstaget och slitage på lampkåpan. 
Kontrollampornas utförande har därför förändrats på denna panel så att de inte 
ser ut som knappar. Lamporna är placerade i grupp på en mörk yta bredvid 
kombinationsinstrumentet för att på så sätt hamna i närheten av andra 
kontrollfunktioner samt i ett område med god synlighet. Ytan är nersänkt i 
panelen så att lamporna syns även vid starkt solljus. Kontrollamporna är 
grupperade två och två på höjden. Längst till vänster sitter kontrollamporna för 
dörr samt aktiverad stoppsignal. Till höger om dem följer lamporna för 
pneumatisk bagagelucka och bagagelucka, dimljus fram och bak, uppvärmning 
backspegel och kyl samt kaffemaskin och vattenpump. De strömställare som 
påverkar kontrollamporna har utrustats med en indikatorlampa som signalerar att 
funktionen är aktiverad.  

    
 
Figur 64. Kontrollampor. 
 

8.2.8 Interaktor 
Interaktorn kräver synnerligen god synlighet och åtkomst på grund av att föraren 
måste kunna peka och titta på skärmen under körning. Interaktorn kräver 
precisionsmanövrering och bör i möjligaste mån placeras i ett optimalt område. 
Här är den placerad på höger sida av kombinationsinstrumentet eftersom de 
flesta förare har bäst precision i högerhanden. Området har god synlighet och 
relativt god åtkomst, föraren behöver inte ta blicken särskilt långt från vägen för 
att överblicka skärmen och rörelsen som krävs för att peka på skärmen 
underlättas av att handen kan stödjas mot skärmens kant. Skärmen är placerad 
på ett DIN-fack och kan därmed ersättas av andra reglage eller förvaringsfack då 
bussen inte är utrustad med en interaktor. Skärmen kan vinklas i vertikal- och 
horisontalled för att undvika bländningseffekter. Backkameran är i detta fall 
integrerad i interaktorn. 
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Figur 65. Interaktor. 
 

8.2.9 Varning och uppmärksamhet  

Längst upp i denna grupp är varningstriangeln placerad. Detta reglage har hög 
prioritet vad gäller synlighet, åtkomst och snabbt agerande. I dagens bussar och 
lastbilar är varningstriangeln placerad i en modul tillsammans med 
belysningsreglaget. Belysningsreglaget har inte samma prioritet och används inte 
i samma situationer som varningstriangeln och därför behöver dessa 
komponenter inte placeras i samma grupp. I detta fall är varningstriangeln 
placerad i ett område med god synlighet och åtkomst och knappens annorlunda 
utformning förstärker effekten för båda aspekterna. Knappen upptäcks lättare då 
den har annorlunda färg och form och den är lättare att urskilja med handen då 
form och storlek skiljer sig från de andra reglagen i gruppen. Den är placerad på 
höger sida så att den eventuellt kan nås av andra personer än föraren. Under 
varningsreglaget sitter nödströmbrytaren, huvudströmbrytaren och 
signalhornsväljaren. Huvudströmbrytaren och nödströmbrytaren är starkt 
kopplade till varandra och alla tre reglage har högt prioriteringsbetyg. Gruppen är 
placerad på panelens högersida i ett område med god åtkomst och synlighet 
eftersom reglagen kräver snabb åtkomst och i en nödsituation kanske kräver 
guidens agerande. Nedanför dessa reglage sitter knapparna för skolskjutsskylt, 
stopp av ringsignal då passagerarna har tryckt på stoppknappen samt reglaget 
för deaktivering av passagerarnas stoppknapp. Dessa funktioner har starka 
kopplingar till varandra, kräver endast åtkomst och har lägre prioritet än 
funktionerna i raden ovanför. De är därför placerade längre ner i området där 
åtkomsten är bra men synligheten något sämre. 
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Figur 66. Varning och akut. Från ovan vänster: Varningsblinkers, nödströmbrytare, 
huvudströmbrytare, signalhornsväljare, skolskjutsskylt, stopp av ringsignal, deaktivering av 
ringsignal. 
 

8.2.10 Interiörbelysning 

Knapparna som styr interiörbelysningen är placerade på panelens högersida 
eftersom denna sida rymmer andra reglage som styr funktioner inuti bussen. De 
två översta knapparna styr belysningen vid förarplats respektive guideplats. 
Knappen för belysning på förarplatsen är placerad till vänster om den för 
guidebelysningen vilket förtydligar vilken sida av bussen som knappen styr. 
Knapparna i mitten styr belysningen i hela bussen. Nederst i gruppen sitter 
reglaget för läsbelysningen i passagerarutrymmet och även denna placering 
förtydligar att knappen styr området bakom förar- och guideplats. Gruppen 
kompletteras med en extra knapp så att fler funktioner kan läggas till vid behov. 
 

    
 
Figur 67. Interiörbelysning. Från ovan vänster: Interiörbelysning, interiörbelysning dag/natt, belysning 
förarplats, belysning guideplats, läsbelysning passagerare. 
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8.2.11 Medie- och klimat anläggning 

Mediemodulerna är reducerade till två enheter som rymmer radio, CD, DVD och 
förstärkare som ryms i två DIN-fack. Videon är borttagen men kan vid behov 
placeras i förvaringsutrymmet framför guiden eller på annat ställe i bussen. 
Minskningen av antalet enheter motiveras med att de då kan flyttas från dagens 
position på mittpanelens nedre del och istället rymmas högre upp på panelen. 
Komponenterna kräver god synlighet och åtkomst samt används av guiden och 
placeras därför på högersidan av panelen. Panelen är vinklad mot föraren men 
enheterna nås vid behov av guiden. Den ansträngande rörelsen som då krävs av 
guiden anses acceptabel eftersom knapparna inte används frekvent vid körning. 
Medieenheterna kan kompletteras med en fjärrkontroll som kan förvaras i 
guideutrymmet. Guiden behöver då inte sträcka sig för att använda 
medieanläggningen.  
 Klimatanläggningen är placerad i ett DIN-fack ovanför 
medieanläggningen. Området har relativt god synlighet och åtkomst och den 
ansträngning som krävs för att manövrera anläggningen är acceptabel. Dagens 
klimatskärm har integrerats i klimatanläggningen alternativt i interaktorn. En 
klimatanläggning utan tillhörande klimatskärm anses här vara en bättre och 
mindre utrymmeskrävande lösning.   
 Nedanför klimatanläggningen är handmikrofonen placerad. Här nås den 
av både förare och guide. Förundersökningen visar att många chaufförer hellre 
använder handmikrofonen än den hängande förarmikrofonen. Förarmikrofonen 
vibrerar mycket vid körning och måste hållas fast med handen och därför anser 
många förare att handmikrofonen lika gärna kan användas. Mikrofonen är 
därmed placerad på panelens nedre del. Åtkomst- och synlighetsområdet är inte 
särskilt bra här, men mikrofonen används inte frekvent och kan greppas utan att 
föraren tar blicken från vägen. Därför anses området vara acceptabelt för 
placering av en komponent av detta slag. 
 

    
 
Figur 69. Från ovan: Klimatanläggning, radio/CD, DVD. 
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8.2.12 Mat, kyl, WC, stolsvärme 

Strömställaren för uppvärmning av förarsäte borde placeras på eller i närheten av 
stolen och stolsjusteringsreglagen eftersom kopplingen mellan dessa 
komponenter är väldigt stark. Om detta inte är möjligt bör den placeras i 
närheten av klimatanläggningen på grund av den starka kopplingen i 
grupperingsmatrisen. För att undvika ett rörigt intryck av panelen hamnar den 
här i gruppen för mat och WC som är placerad ovanför klimatanläggningen. 
Knapparna för mat, kyl och WC är placerade på höger sida av panelen på grund 
av koppling till guiden. Panelen är vinklad mot föraren men knapparna nås vid 
behov av guiden. Den ansträngande rörelsen som då krävs av guiden anses 
acceptabel eftersom knapparna inte används frekvent vid körning. På grund av 
den låga användningsfrekvensen under körning behöver knapparna inte placeras i 
ett område med god synlighet och åtkomst. 
 

    
 
Figur 70. Från ovan väster: Stolsvärme, kaffemaskin, kyl, WC. 
 

8.2.13 Kombinationsinstrumentreglage 
Detta reglage har ingen koppling till andra reglage på panelen utan hör endast 
ihop med kombinationsinstrumentet. Reglaget är därför placerat i en egen grupp 
under kombinationsinstrumentet. Användningsfrekvensen för reglaget är inte 
särskilt hög, speciellt inte under körning och reglaget behöver därmed inte 
placeras i ett område med hög synlighetsprioritet. Den yta som reglaget är 
placerat på kan i vissa fall och för vissa förare skymmas något av ratten, men 
området anses ändå acceptabelt för placering av detta reglage. 
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Figur 63. Kombinationsinstrumentreglage. 

8.2.14 Förvaring 

På sidopanelen finns ett låsbart förvaringsfack som rymmer förarens värdesaker. 
Placeringsvalet grundas på att föraren vill förvara sina värdesaker där 
passagerarna inte kommer åt dem och därför är sidopanelens bakre del ett 
lämpligt område. Luckan till förvaringsfacket utgör även förarens armstöd. 
Armstödet ger en bekväm position för armen och medför att föraren kan vila 
fingrarna mot knapparna på panelen framför.  
 Sidopanelen rymmer även ett öppet förvaringsfack avsett för mobiltelefon 
eller liknande tillhörigheter som föraren vill kunna nå utan att behöva öppna en 
lucka. Facket är placerat i ett område med relativt god åtkomst vilket underlättar 
då föraren snabbt måste komma åt telefonen. God synlighet krävs ej för förvaring 
av mobiltelefonen eftersom föraren kan känna sig fram med handen och inte 
nödvändigtvis behöver ta blicken från trafiken för att greppa telefonen. Botten av 
facket täcks av en gummimatta som medför att sakerna inte glider runt. Bredvid 
facket finns cigarettändaren som kan användas för att koppla in mobilladdaren 
eller annan utrustning som kräver ett eluttag. Framför mobilfacket finns en 
mugghållare. 

   
 
Figur 71. Låsbart förvaringsfack och armstöd, cigarettändare, förvaringsfack för telefon, mugghållare. 
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Längst fram till vänster på sidopanelen finns ett förvaringsfack för 
färdbeskrivningen. Enligt förundersökningen behöver majoriteten av förarna ett 
sådant fack då de i dagsläget förvarar färdbeskrivningen i en springa mellan 
panelen och sidorutan. Fackets innandöme går att dra upp med hjälp av ett litet 
handtag för att underlätta då små saker ramlat ner i den smala och djupa 
öppningen.  
 

    
Figur 73. Förvaringsfack för färdskrivare. 
 
På sidopanelens nedre del finns förvaringsutrymmen för flaskor. I det mindre 
hålet ryms en 0,5-litersflaska och det större utrymmet är anpassat för en 1,5-
literflaska. Nedanför armstödet finns ett fack med en utfällbar lucka avsett för 
pärmar och papper. 
 

 
 
Figur 74. Pärmfack samt flaskhållare. 
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Framför guidesätet finns en jalusilucka som döljer ett stort förvaringsutrymme för 
chaufförens eller guidens väska. Luckan kan även hållas öppen för att förstora 
guidens benutrymme. Kylskåpet är placerat på panelens högra sida där det inte 
är i vägen för annan utrustning och där guiden har god åtkomst.  
 

 
 
Figur 75. Kylskåp och förvaringsutrymme för väska. 
 

8.2.15 Ventilation 

Ventilationen kan vara ett stort problem vid varma sommardagar, särskilt då 
solen lyser in genom vindrutan. Dagens bussar saknar ofta bra ventilation vid 
förar- och guideplatsen och därför är ventilationsspjäll placerade på panelen, 
både framför förare och framför guide. 
 

    
 
Figur 76. Ventilationsspjäll framför förare och guide. 
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8.2.16 Guide 

Framför guiden finns en lucka som döljer guidens utrustning. I utrymmet bakom 
luckan finns en skärm eller interaktor, fjärrkontroller till medie- och 
klimatanläggningarna, strömställare för mat, WC och kaffemaskin, mugghållare 
och eluttag. Luckan fungerar i nerfällt läge som en skrivyta men kan även fällas 
in helt i panelen då den inte används. Guideutrymmet kan anpassas efter de 
funktioner som önskas, fler eller färre strömställare kan monteras fast och 
skärmen som är placerad på ett DIN-fack kan ersättas med annan utrustning. En 
dator kan placeras på skrivytan och kopplas in i eluttaget. Luckans konstruktion 
beskrivs i figuren nedan.  
 

 
 
Figur 77. Panel framför guide med lucka för guidens skärm och övrig utrustning. 
 

 
 
 
Figur 78. Guidelucka i nedfällt läge 
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8.3 Utvärdering av slutkoncept 
Fullskalemodellen testas av åtta busschaufförer och personal på Scania. 
Testpersonerna representerar olika delar av målgruppen samt olika egenskaper 
hos de personas som tagits fram för projektet. De ergonomiska aspekterna 
utvärderas genom att personer med mått enligt 2,5:e samt 97,5:e percentilen av 
målgruppen testar åtkomst och synlighet på modellen. Både unga och 
medelålders samt kvinnliga och manliga förare bedömer och kommenterar 
komponenternas gruppering och placering på panelen.  
 

 
 
Figur 79. Fullskalemodell i frigolit. 
 
Testpersonernas utvärdering av placering och gruppering av reglage samt 
panelens layout har överlag gett positiva reaktioner. Flera av de tillfrågade anser 
att grupperingen gör det lättare att hitta reglagen och att panelen ser mindre 
rörig ut än i dagens bussar. Komponenterna är placerade på lämpligare ställen så 
att de inte skyms bakom ratten, enda undantaget är för 97,5:e percentilen av 
målgruppen som skymmer några av knapparna med höger knä. Några av 
reglagegruppernas placering får olika bedömningar, delvis beroende på 
testpersonernas tycke och smak. Exempel på sådana grupper är 
verkstadsgruppen, knapparna som reglerar förarstödsystemen samt 
färdskrivaren. Konkreta förbättringsförslag som framkommer är att försänka ytan 
för kontrollamporna så att lamporna syns även i starkt ljus. Sidopanelens bredd 
bör minskas eftersom utrymmet mellan stolen och panelen är för trångt för att 
manövrera reglagen för stolsjustering. Den vinklade sidopanelen får positiva 
kommentaren, ett förbättringsförslag är att vinkla den ännu mer mot chauffören. 
Detta kan dock medföra att synlighetsområdena försämras något. Fler 
kommentarer finns bifogade i bilaga 16. 
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Figur 80. Testchufför 1 utvärderar panelen. Figur 81. Testchufför 2 (97,5:e percentilen)     

utvärderar panelen. 
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9 Diskussion och rekommendationer 
för fortsatt arbete 

Här diskuteras de metoder som utvecklats och använts samt det slutliga 
resultatet. Rekommendationer för hur arbetet kan fortskrida ges i slutet av detta 
kapitel.  

9.1 Metod 
Vissa av metoderna som utvecklats och använts för att ta fram en användarvänlig 
instrumentpanel kan användas i ett eventuellt fortsatt arbete eller vid utveckling 
av andra paneler eller komponenter. 

De personas som utformats för detta projekt kan användas i det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Ytterligare personas kan läggas till i gruppen för att täcka in 
andra aspekter av målgruppen. Egenskaperna för dessa personas är specifika för 
turistbussmålgruppen och skiljer sig antagligen väsentligt från egenskaperna hos 
målgruppen för stadsbussar och lastbilar. Därför bör dessa personas endast 
användas vid utvecklingsarbete rörande turistbussar. 

Metoderna för placering och gruppering av komponenter 
(placeringstabellen och grupperingsmatrisen) kan appliceras på andra fall och 
andra funktioner för utformning av paneler i både bussar och lastbilar. 
Prioriteringsunderlaget och aspekterna som ligger till grund för bedömningen kan 
förändras för att optimeras efter andra ändamål. 

Det antropometriska underlaget som är framtaget för detta projekt och 
som ligger till grund för panelens layout kan användas vid vidareutveckling av 
panelen eller vid utformning av en ny panel för turistbussar.  

9.2 Resultat 
Reflektioner över resultatet diskuteras nedan. De funktioner som förändrats eller 
tagits bort beskrivs och funderingar över placering, gruppering och layout 
presenteras. 

9.2.1 Funktioner 

Placering och gruppering av funktionerna grundas på vad reglaget styr och hur 
det används. Förklaringarna av hur funktionerna fungerar är tagna från Scanias 
och Irizars manualer samt från muntliga referenser på Scania. De flesta 
funktioner som finns på dagens paneler tagits med i detta koncept. En del av dem 
skulle kunna integreras i andra funktioner eller helt tas bort, men är ändå 
medräknade i detta förslag för att belysa var och hur de bör placeras och 
grupperas. Önskvärt vore att minska antalet knappar och reglage på den 
belamrade panelen. Nedan ges här några förlag på hur antalet komponenter kan 
reduceras. 

Backkamera 

Backkameran är integrerad i interaktorn för att minska antalet komponenter. 
I dagens bussar placeras den antingen på mittpanelen eller vid A-stolpen på 
vänster sida. Placeringen på vänstersidan kan motiveras med kopplingen till 
backspeglarna men skärmen bör inte placeras i takhöjd eftersom föraren har 
svårt att urskilja detaljer på skärmen på grund av avstånd samt bländning vid 
solljus. Om föraren dessutom bär progressiva glasögon tvingas han/hon böja 
nacken avsevärt för att rikta blicken upp mot skärmen.  
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Vitröksbegränsning, förhöjd tomgång, lastöverföring, nivå, avgasbroms, 
fotkontrollerad retarder. 

Knappen för vitröksbegränsning skulle kunna tas bort om funktionen blir 
automatisk eller integreras i någon annan funktion. Knappen används inte särskilt 
ofta enligt de förare och experter vi pratat med och funktionen har endast 
”kosmetisk” effekt. Knappen för förhöjd tomgång kan tas bort då farthållare finns. 
Alltså kan en knapp reduceras, antingen knappen för farthållare eller den för 
förhöjd tomgång. Knapparna för lastöverföring skulle kunna kombineras ihop till 
en strömställare med fler lägen. Denna strömställare kan rymma funktionerna för 
både manuell reglering och förvalt läge. Detsamma gäller knapparna för 
nivåjustering. Strömställarna för avgasbroms och fotkontrollerad retarder har 
starka kopplingar till retarderspaken och skulle eventuellt kunna integreras i 
denna. De funktioner som har koppling till farthållaren skulle på samma sätt 
kunna integreras i rattknapparna som justerar farthållaren. 

Kontrollampor 

Dagens utseende på kontrollamporna är väldigt lik tryckknapparna vilket ofta 
medför att föraren av misstag försöker trycka in lampan i tron om att det är ett 
reglage och därmed skadar panelen och lampan. Kontrollampornas utformning är 
därför förändrade och de ryms istället på en display placerad bredvid 
kombinationsinstrumentreglaget. Lampornas symboler är synliga även då lampan 
inte lyser så att föraren ser vilka funktioner som ska kontrolleras. Ett annat 
alternativ vore att integrera kontrollamporna i kombinationsinstrumentet och 
därmed minska antalet komponenter på panelen. Detta skulle medverka till att 
panelen blir mindre rörig och belamrad av reglage. 

Solgardiner 

Strömställarna för de tre solgardinerna har samma symbol vilket kan orsaka 
förvirring och feltryckningar. De är i detta förslag placerade i en ordning som 
motsvarar solgardinernas placering men markeringen borde förstärkas genom att 
ge de tre knapparna olika symboler.  

Medieanläggning 

I dagens bussar finns det minst tre mediemoduler, en för radio och CD, en för 
förstärkare samt en för DVD eller video. I detta koncept är enheterna reducerade 
till två moduler med motivet att spara plats. Detta anses vara möjligt då Scania 
eventuellt kan utveckla nya moduler i framtidens bussar. 

9.2.2 Placering och gruppering  
Synlighets- och åtkomstbetygen för ett område motsäger ofta varandra och 
därför måste ständiga kompromisser göras vid placering av komponenter. Det 
bästa hade varit att placera alla reglage i områden med både god synlighet och 
god åtkomst men detta är tyvärr inte alltid möjligt. 

9.2.3 Layout 
Formen skiljer sig från Irizars paneler vilket kan bidra till att panelen uppfattas 
som nytänkande och att förändringarna enklare uppmärksammas. Den ultimata 
vinkeln på panelytan framför ratten med avsikt på synlighet är då ytan är vinklad 
90° mot förarens siktlinje. Detta skulle dock medföra att taket (kepsen) över 
kombinationsinstrumentet blir för litet för att ge den önskade skuggande effekten. 
Därför har ytan vinklats för att ge en större keps över kombinationsinstrumentet.  
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9.3 Rekommendationer för fortsatt arbete 
För att gå vidare med projektet bör antalet funktioner och dess relevans ses över. 
Dagens paneler har olika knappar och funktioner placerade på olika ställen, vilket 
är förvirrande för chauffören som ständigt måste leta sig fram till rätt reglage. 
Vissa knappar kan kanske tas bort eller integreras i andra funktioner enligt 
rekommendationerna ovan, eventuellt ska nya funktioner implementeras. 
Funktionerna bör sedan utvärderas med hjälp av placerings- och 
grupperingsmetoderna för att undersöka kopplingar och hitta lämpliga 
placeringsområden. Konceptet som tagits fram i detta examensarbete är ett bra 
placeringsunderlag, men kan förändras efter vilka funktioner som ska ingå. Det 
viktiga är att se över vilka kopplingar som finns mellan funktionerna i en grupp då 
förändringar görs. 
 Vid utformning av panelens layout bör de antropometriska riktlinjerna 
utgöra grunden för former och avstånd. Om riktlinjerna följs kan en ergonomiskt 
riktig förarplats utformas. Scania saknar idag en tydligt formulerad 
produktidentitet för buss, denna bör ses över om Scania avser utveckla interiöra 
komponenter för bussar i framtiden. 
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Ordlista 
A 
Alias StudioTools 
3D-ytmodelleringsprogram. 
 
Antropometri 
Läran om människokroppens måttförhållanden. Antropometrin används inom ergonomin 
för att anpassa arbete och arbetsmiljön till människans anatomiska och fysiologiska 
förutsättningar. 
 

B 
Brainstorming 
Idékläckning. Metod att antingen generera idéer eller lösa problem, där de involverade 
muntligt eller skriftligt framkastar förslag utan att själva censurera eller kritisera dem. 
Förslagen utvärderas i stället i efterhand. 
 

C 
Chassi 
Fordonets underrede. 
 

D 
DIN-fack/ISO-fack 
(ISO 7736) 
Den internationella standarden ISO 7736 definierar en standardstorlek för mediaenheter i 
bilar. Standarden kallas ofta för DIN-fack efter “Deutsches Institut für Normung” där den 
grundades. Ett DIN-fack har måtten 180 x 50 mm. Djupet på facket är ej standard. 
 

E 
Ergonomi 
Läran om människan i arbete. Utmärkande för ergonomin är den kombinerade 
kunskapen om biologi, teknik och psykologi i analysen av samspelet mellan människan 
och arbetsredskapen. 
 

H 
H-punkt 
Förarens höftpunkt, centrum på höftens kulled. Används som referensmått vid 
positionering av komponenter i förarmiljön.  
 

I 
ISO-dockan Oscar 
Tredimensionell H-punktsdocka, ISO 6549. Används för att undersöka H-punkt, 
överkroppens lutning samt andra kroppsliga referensmått med avsikt att jämföra dessa 
mätningar med referenspunkter på säte och andra komponenter i förarmiljön.  
 

K 
Kaross 
Fordonets överrede. 
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Kognition 
De tankefunktioner med vilkas hjälp information och kunskap hanteras. Till de kognitiva 
funktionerna räknas varseblivning, minne, begreppsbildning, resonerande, 
problemlösning och uppmärksamhet. 
 
Kombinationsinstrument 
Anordning i instrumentpanelen som visar fordonsinformation för föraren. Rymmer bland 
annat mätinstrument och kontrollampor. 
 

L 
Linjetrafik 
Persontransporter vid regelbundna tider längs bestämda färdvägar, varvid passagerarna 
får stiga på och av vid i förväg bestämda hållplatser. Kan vara både korta och långa 
distanser, inom en kommun eller mellan städer. 
 

M 
Modulbaserad 
Komponentstandardisering. Teknik att vid utveckling och konstruktion av en 
industriprodukt bygga upp produkten av delar i form av standardiserade moduler och 
komponenter. Genom att delarna vid sammansättningen kombineras på olika sätt kan 
man utan merkostnad tillverka produkten i olika utföranden. Modulisering möjliggör 
således såväl en rationell produktion som ett brett sortiment till marknaden. 
 

P 
Persona 
Fiktiv person som representerar en grupp användare med liknande behov och mål. 
 
Pedalplåt 
Yta som pedalerna är monterade på. Används här som ett referensmått för positionering 
av komponenter i förarmiljön. 
 

S 
Stadstrafik 
Persontransporter vid regelbundna tider längs bestämda färdvägar i stadsbebyggelse, 
varvid passagerarna får stiga på och av vid i förväg bestämda hållplatser. Kortare 
distanser än linjetrafik. 
 
Styrkolonn 
Anordning bestående av ratten och samtliga därtill relaterade komponenter i hytten, som 
rattaxel, fästen m.m. 
 

T 
Turisttrafik 
Chartrade bussresor med bestämt resmål och ett fåtal stopp på vägen. Kan vara både 
kortare och längre distanser. 
 
 
 
 
 



1. Varningsblinkers
(Hazard warning lamp/ hazard light)

2. Extra helljus
(Distance light)
Då denna funktion är på aktiveras de extra helljusen då 
helljuset slås på.

Funktioner - strömställare

3. Dimljus fram
(Fog light)
Återfjädrande strömställare. 

4. Dimljus bak
(Fog light rear)
 Återfjädrande strömställare.

5. Huvudströmbrytare
(Battery master switch)
Slår av all elektronik. (Slås på vid arbetsdagens början 
och slås av vid dess slut.)  

6. Farthållare och AICC
(Cruise control)
Elektronisk anordning som under färd kan ställas in på 
önskad hastighet som sedan hålls oförändrad utan att 
gaspedalen behöver användas.

18. Vitröksbegränsning
(White smoke limiter)
Funktion som kontrollerar den vita röken vid kallstart. 
Den vita röken är endast vattenånga och kontrolleras av 
kosmetiska skäl. Parkeringsbromsen måste vara i.

8. Förvald lastöverföring
(Preselection load transfer)
Förflyttar trycket på drivaxeln till en förvald inställning.

10. Instegssänkning 
(Automatic kneeling)
Återfjädrande strömställare. Sänkning av bussen för att 
underlätta på- och 
avstigning.

11. Nivå 
(Total raising/lowering)
Återfjädrande strömställare. Höjer och sänker bussens 
nivå steglöst.

12. Ytterbelysning kontroll
(Exterior light check)
Återfunktion för att i tur och ordning sätta på anordning-
arna för yttre belysning så att föraren kan kontrollera att 
de fungerar.

13. Fotkontrollerad retarder
(Foot controlled retarder)
Urkoppling av retarderfunktionen i bromspedalen. 
Används exempelvis vid halt väglag.

14. Backhållare
(Hill hold)
Återfjädrande strömställare. Funktion som förenklar för 
föraren att starta när fordonet står i lutning genom att 
bromstrycket hålls kvar tills fordonet körs i väg.

15. Förhöjd tomgång
(Fixed raised idling speed)
Tomgång där motorns varvtal höjts till en på förhand 
definierad nivå. Används när extra kraft behövs, t.ex. för 
att driva luftkonditionering när fordonet står stilla. Om 
fordonet har farthållare behövs inte denna då tomgången 
kan ändras med + och – på farthållaren.

16. Avgasbroms
(Exhaust break)
Ventil i avgasröret som förstärker motorbromsen genom 
att stoppa avgasflödet. Finns inbyggd i retardern eller 
fotbromsen och kopplas av/på med denna knapp. Vid 
halt väglag bör denna vara av.

17. Slirreglering
(Traction control)
Återfjädrande strömställare. Funktion för att förhindra att 
hjulen slirar. Används ej av chaufför, endast vid service.

9. Alternativ nivå 
(Alternative level)
Återfjädrande strömställare. Höjer bussen till en på för-
hand definierad nivå.

7. Lastöverföring 
(Load transfer)
Återfjädrande strömställare. Förflyttar trycket på drivax-
eln för att få grepp vid t.ex. halt väglag.

19. Körfältsvakt LDW
(Lane departure warning)
Återfjädrande strömställare. Varnar med en signal då 
fordonet åker över en sidolinje utan medveten rörelse.

20. Adaptiv farthållare AICC 
(Adaptive cruise control)
Återfjädrande strömställare. Håller ett visst avstånd till 
framförvarande fordon.
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22. Bakdörr eller centraldörr 
(Center/rear door)
Återfjädrande strömställare. För öppning och stängning 
av dörren trycks den nedre delen av strömställaren in. 
Som en säkerhetsåtgärd och för att undvika olycksfall 
måste fordonet stå stilla.

21. Framdörr
(Front door)
Återfjädrande strömställare. För öppning och stängning 
av dörren trycks den nedre delen av strömställaren in. 
Som en säkerhetsåtgärd och för att undvika olycksfall 
måste fordonet stå stilla.

23. Uppvärmd vindruta chaufför
(Heated windscreen)
Aktiverar värmen i vindrutan.

24. Stoppa ringsignal
(Cancel ring)
Släcker kontrollampan stop på instrumentpanelen och 
skylten i taket som visar för passagerarna att bussen 
stannar vid nästa hållplats. 

25. Kaffemaskin
(Coffee machine)
Aktiverar en perkulator eller värmer upp vatten till kaffet.

26. Belysning 
(Lighting)
Strömställare för en viss belysning i bussen. Kan vara 
olika typer av belysning i olika bussar.

27. Rengöring huvudstrålkastare
(Headlights wiper)
Återfjädrande strömställare. Rengörningsvätska sprutas 
på strålkastarna.

28. Kyl
(Fridge)
Kontrollerarströmförsörjningen till kylskåpet.

29. Toalett
(WC)
Tillåter att toaletten används, dörren dit låses upp och 
toalettens komponenter aktiveras. 

30. Persienn guide  
(Guide´s shutter)
Återfjädrande strömställare. Reglerar persiennen framför 
guiden.

40. Uppvärmning förarsäte
(Heated driver´s seat)
Aktiverar värmen i förarsätet.

39. Uppvärmning backspeglar
(Heated rearview mirrors)
Aktiverar/avaktiverar värmeslingan på backspeglarna.

38. Deaktivera alternativ för anhållan 
om stopp
(Disable stop request)
Med denna strömställare aktiverad kan passagerarna ej 
anhålla om stopp.

37. Belysning guideplats
(Guide´s lighting)
Tänder belysningen vid guideplatsen.

36. Belysning förarplats
(Driver´s lighting)
Tänder belysningen vid förarplatsen.

35. Läsbelysning passagerare
(Passengers´reading light)
I position 1 tänds läslamporna oberoende av strömbryta-
ren vid varje säte och i position 2 kan varje passagerare 
tända sin belysning.

34. Interiörbelysning (dag/natt)
(Inside lighting night/day)
Strömställare för interiörbelysningen. I position 1 tänds 
den dämpade belysningen och i position 2 den allmänna 
belysningen.

33. Fönsteröppning chaufför
(Driver´s window lifters)
Återfjädrande strömställare. Höjer eller sänker rutan 
genom att övre eller nedre delen av strömställaren trycks 
in.

31. Persienn chaufför
(Driver´s shutter)
Återfjädrande strömställare. Reglerar persiennen framför 
chauffören.

32. Sidopersienn chaufför
(Driver´s side shutter)
Återfjädrande strömställare. Reglerar persiennen bredvid 
chauffören.
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41. Tredje vindrutetorkare 
(Third wiper)
Aktiverar den tredje vindrutetorkaren som finns ovanför 
de vanliga, denna påverkar mest passagerarnas sikt.

42. Signalhornsväljare (pneumatisk/
elektrisk)
(Pneumatic-electric horn selector)
Aktiverar starktonshornet eller det elektriska signalhor-
net, position 1 för det elektriska signalhornet och position 
2 för starktonshornet.

43. Vänster bagagerum pneumatisk 
(Pneumatic left-hand side luggage compart)
Återfjädrande strömställare.Öppnar eller stänger den 
pneumatiska bagageluckan. Som en säkerhetsåtgärd 
och för att undvika olycksfall måste fordonet stå stilla. 
Belysningen tänds automatiskt när man öppnar någon 
bagagelucka.

44. Höger bagagerum pneumatisk
(Pneumatic right-hand side luggage compart)
Återfjädrande strömställare.Öppnar eller stänger den 
pneumatiska bagageluckan. Som en säkerhetsåtgärd 
och för att undvika olycksfall måste fordonet stå stilla. 
Belysningen tänds automatiskt när man öppnar någon 
bagagelucka.

45. Skolskjutsskylt
(School)
Aktiverar varningsskylt på bussens utsida.

46. Bränslepåfyllning
(Fuel filling)
Återfjädrande strömställare. Öppning av tankluckan.

47. Uppvärmning hissbar sidoruta 
(Window heater)
Aktiverar värmeslingor i rutan bredvid chauffören.

Kontrollampor

75. Kyl
(Fridge)
Indikerar att kylskåpet är på.

76. Uppvärmning spegel
(Heated Mirror)
Indikerar att uppvärmning av backspeglar är på.

77. Dimljus bak
(Rear fog light)
Indikerar att dimljuset bak är aktiverat.

78. Dimljus fram
(Front fog light)
Indikerar att dimljuset fram är aktiverat.

79. Kaffemaskin
(Coffee machine)
Indikerar att kaffemaskinen är på.

80. Vattenpump
(Pump)
Indikerar att vattenpumpen till vattenkranen på toaletten 
är aktiverad.

81. Bagagelucka öppen
(Side cover open)
Indikerar att en manuellt öppnad bagagelucka är öppen.

82. Anhållan om stopp
(Stop)
Indikerar att funktionen anhållan om stopp är aktiverad.

83. Avloppsvatten (WC) full
(Waste water (WC) full)
Indikerar att latrintanken är full.

84. Dricksvatten (WC) tom
(Drinking water (WC) empty)
Indikerar att tanken för rent vatten måste fyllas på.

85. Dörr öppen
(Door open)
Indikerar att en dörr är öppen.

86. Pneumatisk bagagelucka öppen
(Pneumatic luggage compartment cover open)
Indikerar att en bagagelucka är öppen som har öppnats 
pneumatiskt.
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48. Kombinationsinstrumentreglage 
Inställningar för kombinationsinstrumentet ex. återställer tripp-
mätaren, ställer om klockan, ändrar ljusstyrkan i instrumentbelys-
ningen.

49. Belysning 
Strömbrytarvred med aktivering av antingen parkeringsljus eller 
halvljus.

50. Parkeringsbroms
Spak som kopplar i och ur parkeringsbromsen.

51. OBD – On-Board Diagnostics 
Felsökningssystem som övervakar avgasreningen i fordonet, 
lagrar felkoder och via en kontrollampa visar om avgasreningen 
inte fungerar korrekt. Används endast av tekniker och ska ej vara 
placerad i blickfång.

52. Nödströmbrytare
Vippströmbrytare med röd plastkåpa. Bryter strömmen i alla 
system.

53. Interaktor
Windowsbaserad fordonsdator med färgpekskärm som kan an-
vändas för t.ex. GPS, telefon, internet, DVD, fordonsinformation, 
kommunikation med ledningscentral mm. Finns som 6,3-tums eller 
10,4 tums skärm.

54. Klimatanläggning
Anläggning som reglerar temperatur och luftväxling i bussen.

Funktioner - övriga reglage

55. Klimatskärm
Liten skärm som visar klimatanläggningens aktiva funktioner. 

56. Radio-/CD-anläggning

Bilaga 2 sida 4 av 6

60 mm

40 mm

190 mm

60 mm



59. DVD

60. Mikrofon guide

61. Mikrofon förare

62. Fjärrkontroller

63. Justering backspeglar

64. Cigarettändare

65. Färdskrivare
Utrustning för registrering och varaktig lagring av data om ett 
fordons användande.

66. Backkameraskärm

58. Video

57. Förstärkare
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67. Mugg 

68. Färdbeskrivning 
Ofta ett vikt papper i A4-format.

69. Plånbok

70. Mobiltelefon 

71. Flaska

72. Ventilationsspjäll

73. Väska
 
75. Kylskåp

Förvaring 
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Antropometriska mått      
Från Humanscale 1991     
Data ihopsamlad under 35 år av Henry Dreyfuss Associates    

     
     
     
Kroppsmått  (2,5:e till 97,5:e percentilen)     
     
  Kvinnor Män 
  2,5% 97,5% 2,5% 97,5% 

Längd 
153 178 165 191 

H punkt – Nacke (Vertebra) 
49,6 57,3 53,7 64,2 

H punkt - Ögon 
60,7 69,7 67,2 76,7 

H punkt - Axelled 
39,6 45,5 42,4 48,8 

Axelavstånd  
(Avastånd mellan Axellederna) 

28,4 34,8 31,5 38,4 

Axelled - Armbågsled 
24,9 28,2 26,4 30,2 

Normal räckviddsradie 
(armen i 90° och utsträckta fingrar) 

37,8 44,5 40,9 48 

Utsträckt räckviddsradie 
(utsträckt arm och utsträckta fingrar) 

62,7 72,6 67,3 78,2 

Maximal räckviddsradie med framåtlutad bål 82,7 92,6 87,3 98,2 
(axelleden förflyttad 20cm framåt och 10cm i 
sidled) 

72,7 82,7 77,3 88,2 

     
     
     
Komfortvinklar     
      

  Vinklar   
Siktgränser - vertikalt   
Normal siktlinje  -15°   
Lätt ögonrörelse 0° -30°   
Lätt huvudrörelse 30° -30°   
Lätt huvudrörelse + lätt ögonrörelse 30 -60°    
Siktgränser - horisontellt   
Lätt ögonrörelse  15° -15°   
Lätt huvudrotation 45° -45°   
Lätt huvudrotation + lätt ögonrörelse  60°   -60°   
Komfortgränser armrörelse i förarmiljö   
Överarm - vertikal rörelse i sidled 0° 30°   
Arm i vinkel - horisontell rörelse 40° -40°   
Utsträckt arm - horisontell rörelse 70° -70°   
(0° i horisontalplan)     
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Bilaga 4 (sida 1 av 1) 

Viktning - funktionens prioriteringsgrad 
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frekvent användning 1 1 0 2 2/9 0,22 

frekvent användning vid specifika 
tillfällen 

1 1 0 2 2/9 0,22 

Kräver snabb åtkomst 2 2 1 5 5/9 0,55 

Summa 9 1  

 



Bild 5. MAN Beulan - Instrumentpanel Bild 6. MAN Beulan - Panel höger sida

Bild 1. Irisbus Arway - Instrumentpanel Bild 2. Irisbus Citelis Line Actia- Instrumentpanel

Bild 4. Irisbus Iliade - InstrumentpanelBild 3. Irisbus Citelis Line Actia - Reglage i taket 
ovanför förarplatsen
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Bild 8. Mercedes Travego M - Instrumentpanel

Bild 9. Mercedes Turismo - Instrumentpanel Bild 10. Mercedes Turismo - Panel höger sida

Bild 11. Mercedes- Instrumentpanel Bild 12. Mercedes Tourino- Instrumentpanel

Bild 7. MAN Lion - Instrumentpanel
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Bild 14. Neoplan Starliner - Instrumentpanel    

Bild 15. Neoplan Starliner - Mittpanel Bild 16. Neoplan Starliner - Instrumentpanel med 
förvaringsutrymmen framför guideplatsen 

Bild 17. Neoplan Skyliner - Instrumentpanel med 
mediaanläggning under lucka

Bild 18. Neoplan Tourliner - Förarplats

Bild 13. Mercedes Integro- Instrumentpanel
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Bild 22. Setra Topclass - JalusiluckaBild 21. Setra Topclass - Instrumentpanel

Bild 20. Setra HDH VIP - Instrumentpanel

Bild 23. Setra Comfort class Bild 24. Setra 

Bild 19. Neoplan Trendliner - Instrumentpanel
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Bild 25. Temsa Diamond 

Bild 27. Temsa Safari - Instrumentpanel Bild 28. Temsa Safari - Panel höger sida med fotut-
rymme för guide

Bild 26. Temsa 

Bild 29. Temsa Tourmalin Bild 30. Vanhool 
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Bild 31. Vanhool

Bild 34. VDL Jonckheere Bild 33. VDL Bova 

Bild 32. VDL Ambassador

Bild 35. VDL Jonckheere - Förvaringsutrymme och 
skrivyta för guide

Bild 36. VDL Jonckheere - Förvaring för mugg och  
PET-flaska
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Bild 37. VDL Bild 38. VDL

Bild 40. VDL Bild 39. VDL Futura 

Bild 41. VDL - Rejält benutrymme för guide Bild 42. VDL - Utdragbar skrivyta och separat skärm 
för guide
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Bild 43. Volvo 9700 Prestige Bild 44. Volvo 

Bild 45. Volvo - Panel framför guideplats
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Bild 1. Scania Irizar PB - Instrumentpanel    

Bild 3. Scania Irizar PB - Vänster sidopanel med 
knappanel, parkeringsbroms, interntelefon, förvaringsfack 
samt back- och navigeringsskärm.

Bild 5. Scania Irizar PB - Kombinationsinstrument 
och reglage framför ratten

Bild 2. Scania Irizar PB - Instrumentpanel och 
trappa

Bild 4. Scania Irizar PB - Mittpanel med klimat-
skärm, kontollampor, klimat- och medieanläggning, 
utrymme för video/DVD samt färdskrivare

Bild 6. Scania Irizar PB - Kylskåp placerat på pane-
len framför guidesätet
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Bild 7. Scania Irizar Century - Förarplatsen Bild 8. Scania Irizar Century - Kombinationsin-
strument och reglage framför ratten

Bild 9. Scania Irizar Century - Höger sida av pa-
nelen med fotutrymme för guide

Bild 10. Scania Irizar Century - Sidopanel med 
knappsats, parkeringsbroms och förvaring

Bild 11. Scania Irizar Century - Sidopanel med 
förvaringsutrymmen och parkeringsbroms
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Bild 1. Bova Axial Synergi - Vänster sidopanel    

Bild 3. Bova Axial Synergi - Förarplatsen

Bild 5. Bova Axial Synergi - Reglage bakom ratten

Bild 2. Bova Axial Synergi - Taket ovanför föraren

Bild 4. Bova Axial Synergi - Växellåda och parke-
ringsbroms

Bild 6. Bova Axial Synergi - Knappar med färgkod-
ning
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Bild 7. Bova Axial Synergi - Panelen Bild 8. Neoplan Euroliner - Utrymmet vid förarsto-
len.

Bild 9. Neoplan Euroliner - Mikrofon placerad löst 
på panelen. Till höger på panelen framför guidesätet fi nns 

Neoplan Euroliner
på panelen. Till höger på panelen framför guidesätet fi nns 

Neoplan Euroliner

kylskåp och verktygsförvaring.

Bild 10. Neoplan Euroliner - Färdbeskrivning och 
fl askhållare vid sidorutan.

Neoplan Euroliner
fl askhållare vid sidorutan.

Neoplan Euroliner

Bild 11. Neoplan Euroliner - Mycket dåligt utrym-
me bakom förarstolen, fi nns ingen plats för justeringar av ar av ar
ryggstödet.

Bild 12. Neoplan Euroliner - Hela panelen.
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Bild 18. Scania Irizar PB - Vänster sidopanel vid 
A-stolpen.

Bild 17. Scania Irizar PB - Kylskåp fi nns i panelen 
framför guideplatsen.

Bild 13. Neoplan Euroliner - Förarmikrofonen är 
placerad på A-stolpen.

Neoplan Euroliner
placerad på A-stolpen.

Neoplan Euroliner Bild 14. Neoplan Euroliner - Vänster sida av pa-
nelen.

Bild 15. Neoplan Euroliner - Video och DVD place-
rad  på panelen mellan förarsätet och guidesätet.

Neoplan Euroliner
 på panelen mellan förarsätet och guidesätet.

Neoplan Euroliner Bild 16. Neoplan Euroliner - Ventilation/AC under 
luckan på vänster sidopanel.

Neoplan Euroliner
 på vänster sidopanel.

Neoplan Euroliner
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Bild 19. Scania Irizar PB - Vänster sidopanel med 
ett grunt förvaringsfack.

Bild 20. Scania Irizar PB - Låsbart skåp bredvid 
främre dörren.

Bild 21. Scania Irizar PB - Panelen med retardern 
mitt i bild och mikrofon till höger. till höger. till höger

Bild 22. Scania Irizar PB - Skymda reglage bakom 
ratten.

Bild 23. Scania Irizar PB - Förarmikrofonen place-
rad bredvid förarsätet.

Bild 24. Scania Irizar PB - Ventilation/AC, radio 
och CD.
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Bild 25. Scania Irizar PB - Backspeglar så kallade 
”kaninöron” och skärm till backkameran till vänster.

Bild 26. Scania Irizar PB - Förarstolen och väggen 
bakom. (OBS! Stolen är inställd för en person som är 167 
cm och ändå är det inte mer utrymme bakom stolen)

Bild 28. Volvo Vanttool - Utrymme för tidtabell i 
fönstret vid vänster sidopanel och pärmhållare bakom 
stolen.

Bild 27. Volvo Vanttool - Utrymmet bakom förar-
platsen.

Bild 29. Volvo Vanttool - Tjänstetelefonen är place-
rad på höger sida av panelen.

Bild 30. Volvo Vanttool - Panelen.
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Bild 31. Volvo Vanttool - Chauffören måste sträcka 
sig för att nå radion och telefonen.

Bild 32. Volvo Vanttool - Element bakom sätet med 
vridreglage, detta når ej föraren under färd.

Bild 34. Volvo Vanttool - Högtalare placerade 
bakom förarstolen.

Bild 33. Volvo Vanttool - Vänster sidopanel.

Bild 35. Neoplan super skyliner - Färdbeskriv-
ningen förvaras vid rutan mot A-stolpen.

Bild 36. Neoplan super skyliner - Manuell växel-
spak. 
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Bild 37. Neoplan super skyliner - Tutan ska vara 
enkel att hitta, men vart sitter den? På ratten, i änden på 

Neoplan super skyliner
å ratten, i änden på 

Neoplan super skyliner

vänster rattspak eller en knapp på panelen t.v. om ratten.

Bild 38. Neoplan super skyliner - Bortnötta   
symboler på kna

Neoplan super skyliner
symboler på kna

Neoplan super skyliner
pparna. Knapparna för dörröppning är 

röda.

Bild 39. Neoplan super skyliner - Markeringen 
bortnött från växelspaken.

Neoplan super skyliner
bortnött från växelspaken.

Neoplan super skyliner Bild 40. Neoplan super skyliner - Armstöd.

Bild 41. Volvo Vanttool - Tidtabell och vattenfl aska 
förvaras

Bild 42. Volvo Vanttool - Panelen. Chauffören 
måste sträcka sig för att nå radion, men han besväras ej 
av detta.
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Bild 43. Volvo Vanttool - Två av mätarna i kombit 
döljs alltid av ratten enligt chauffören.

Bild 44. Volvo Vanttool - Solgardiner. Dessa når. Dessa når r 
aldrig ända ut till kanten av fönstret på någon bussmo-
dell, något som ibland kan vara irriterande.

Bild 45. Setra 417 GTHD - Utrymmet bakom förar-
stolen.

Bild 46. Setra 417 GTHD - Förvaringsfack.

Bild 47. Setra 417 GTHD - Upphängning av jacka 
bakom förarstolen.

Bild 48. Setra 417 GTHD - Förvaring i vänster 
sidopanel. Färdbeskrivning förvaras vid rutan.
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Bild 49. Setra 417 GTHD - Papperskorg bredvid 
förarsätet.

Bild 50. Setra 417 GTHD - Destinationsinstrument
på vänster sida om ratten.

Bild 53. Setra 417 GTHD - Radio, CD och klimat-
anläggning.

Bild 54. Setra 417 GTHD - Kombit.

Bild 51. Setra 417 GTHD - Panelen. Bild 52. Setra 417 GTHD - Tjänstemobil placerad 
till vänster om ratten.
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Bild 57. Setra 417 GTHD - Färdskrivare (den nya)  
och fjärrkontroller till video och DVD.

Bild 55. Setra 417 GTHD - Panelen till vänster om 
ratten.

Bild 56. Setra 417 GTHD - Föraren demonstrerar 
förarmikrofonen.

Bild 58. Neoplan Starliner - Sovkabinen, här för-
varar föraren sina personliga tillhörigheter. personliga tillhörigheter. personliga tillhörigheter

Bild 60. Neoplan Starliner - Vänster sidopanel.                    Bild 59. Neoplan Starliner - Upphängning av jacka 
bredvid sätet.
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Bild 61. Neoplan Starliner - Kassaskåp bakom 
förarstolen.

Bild 62. Neoplan Starliner - Förvaringsutrymme i 
taket. Det fi nns ett likadant till höger ovanför guidesätet.

Bild 63. Neoplan Starliner - Manuell växelspak. Bild 64. Neoplan Starliner - Panelen till höger om 
ratten. Retareder (den övre rattspaken).. Retareder (den övre rattspaken).. Retareder

Bild 65. Neoplan Starliner - Radion är uppfälld ur 
panelens ovansida och GPSskärmen är placerad längst till 
höger på panelen

Bild 66. Neoplan Starliner - Reglage skymda av 
ratten? Knapparna på ratten 

Neoplan Starliner
ratten? Knapparna på ratten 

Neoplan Starliner
styr radion.
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Avgörande faktorer vid placering av funktioner
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Strömställare
1 Varningsblinkers 1 0,22 1 0,22 5 2,75 3,19

2 Extra helljus 1 0,22 2 0,44 2 1,1 1,76

3 Dimljus fram 1 0,22 2 0,44 1 0,55 - 1,21

4 Dimljus bak 1 0,22 2 0,44 1 0,55 - 1,21

5 Huvudströmbrytare 2 0,44 3 0,66 1 0,55 - - 1,65

6 Farthållare 3 0,66 4 0,88 1 0,55 2,09

7 Lastöverföring 1 0,22 3 0,66 2 1,1 1,98

8 Förvald lastöverföring 1 0,22 3 0,66 2 1,1 1,98

9 Alternativ nivå 1 0,22 2 0,44 3 1,65 - 2,31

10 Instegssänkning 1 0,22 2 0,44 1 0,55 - - 1,21

11 Nivå 1 0,22 2 0,44 3 1,65 - 2,31

12 Ytterbelysning kontroll 1 0,22 1 0,22 1 0,55 - - 0,99

13 Fotkontrollerad retarder 1 0,22 2 0,44 2 1,1 - 1,76

14 Backhållare 1 0,22 3 0,66 1 0,55 - 1,43

15 Förhöjd tomgång 1 0,22 1 0,22 1 0,55 - - 0,99

16 Avgasbroms 1 0,22 2 0,44 2 1,1 - 1,76

17 Slirreglering 0 0 0 0 0 0 - - 0

18 Vitröksbegränsning 1 0,22 2 0,44 1 0,55 - - 1,21

19 Körfältsvakt (LDW) 1 0,22 1 0,22 1 0,55 - - 0,99

20 Adaptiv farthållare (AICC) 1 0,22 1 0,22 1 0,55 - - 0,99

21 Framdörr 3 0,66 5 1,1 3 1,65 - 3,41

22 Bakdörr eller central dörr 3 0,66 4 0,88 3 1,65 - 3,19

23 Uppvärmd vindruta chaufför 1 0,22 2 0,44 1 0,55 - 1,21

24 Stoppa ringsignal 1 0,22 1 0,22 1 0,55 - 0,99

25 Kaffemaskin 1 0,22 2 0,44 1 0,55 - 1,21

26 Belysning 2 0,44 1 0,22 1 0,55 - - 1,21

27 Rengöring huvudstrålkastare 1 0,22 1 0,22 1 0,55 - 0,99

28 Kyl 1 0,22 1 0,22 1 0,55 - 0,99

29 WC 1 0,22 1 0,22 1 0,55 - - 0,99

30 Persienn guide 2 0,44 3 0,66 4 2,2 3,3

31 Persienn chaufför 2 0,44 3 0,66 4 2,2 3,3

32 Sidopersienn chaufför 2 0,44 3 0,66 4 2,2 3,3

33 Fönsteröppning chaufför 1 0,22 2 0,44 1 0,55 - 1,21

34 Interiörbelysning (dag/natt) 1 0,22 2 0,44 1 0,55 - 1,21

35 Läsbelysning passagerare 1 0,22 2 0,44 1 0,55 - 1,21

36 Belysning guideplats 1 0,22 3 0,66 1 0,55 - 1,43

37 Belysning förarplats 1 0,22 3 0,66 1 0,55 - 1,43

38 Deaktivera alternativ för anhållan om stopp 1 0,22 1 0,22 1 0,55 - 0,99

39 Uppvärmning backspeglar 1 0,22 3 0,66 2 1,1 1,98

40 Uppvärmning förarsäte 2 0,44 3 0,66 1 0,55 - 1,65

Användare

Områdes- 

indelning
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Funktioners pririteringsgrad
Betygsskala:

1: Stämmer dåligt
2: Stämmer delvis
3: Stämmer
4: Stämmer bra
5: Stämmer mycket bra
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41 Tredje vindrutetorkare 1 0,22 2 0,44 1 0,55 1,21

42 Signalhornsväljare (pneumatisk/elektrisk) 1 0,22 1 0,22 4 2,2 2,64

43 Vänster bagagerum pneumatisk 2 0,44 4 0,88 1 0,55 - - 1,87

44 Höger bagagerum pneumatisk 2 0,44 4 0,88 1 0,55 - - 1,87

45 Skolskjutsskylt 1 0,22 1 0,22 1 0,55 - - 0,99

46 Tanklucka 1 0,22 3 0,66 1 0,55 - - 1,43

47 Uppvärmning hissbar sidoruta 1 0,22 2 0,44 1 0,55 - 1,21

48 Kombinationsinstrumentreglage 1 0,22 1 0,22 1 0,55 - - 0,99

49 Belysning: av/parkeringsljus/halvljus 2 0,44 3 0,66 1 0,55 1,65

50 Parkeringsbroms 3 0,66 4 0,88 2 1,1 - 2,64

51 OBD - On board diagnostic 0 0 0 0 0 0 - - 0

52 Nödströmbrytare 1 0,22 1 0,22 5 2,75 3,19

53 Interaktor 2 0,44 5 1,1 3 1,65 3,19

54 Klimatanläggning 4 0,88 4 0,88 2 1,1 2,86

55 Klimatskärm 4 0,88 4 0,88 1 0,55 2,31

56 Radio-/CD-anläggning 4 0,88 3 0,66 1 0,55 2,09

57 Förstärkare 3 0,66 4 0,88 1 0,55 2,09

58 Video 1 0,22 3 0,66 1 0,55 1,43

59 DVD 1 0,22 3 0,66 1 0,55 1,43

60 Mikrofon guide 2 0,44 3 0,66 1 0,55 - 1,65

61 Mikrofon förare 1 0,22 3 0,66 1 0,55 - 1,43

62 Fjärrkontroller 1 0,22 2 0,44 1 0,55 - 1,21

63 Justering backspeglar 2 0,44 3 0,66 1 0,55 - 1,65

64 Cigarettändare 1 0,22 1 0,22 1 0,55 - - 0,99

65 Färdskrivare 2 0,44 2 0,44 1 0,55 - - 1,43

66 Backkamera 2 0,44 5 1,1 0 0 - 1,54

67 Mugg 3 0,66 4 0,88 1 0,55 - 2,09

68 Färdbeskrivning 4 0,88 3 0,66 2 1,1 - 2,64

69 Plånbok 1 0,22 1 0,22 1 0,55 - 0,99

70 Mobiltelefon 3 0,66 3 0,66 2 1,1 2,42

71 Flaska 3 0,66 4 0,88 1 0,55 - 2,09

72 Ventilationsspjäll 1 0,22 1 0,22 1 0,55 - 0,99

73 Väska 1 0,22 0 0 0 0 - - 0,22

74 Kylskåp 1 0,22 0 0 0 0 - - 0,22

75 Lampa kyl 2 0,44 3 0,66 0 0 - 1,1

76 Lampa uppvärmning spegel 2 0,44 3 0,66 0 0 - 1,1

77 Lampa dimljus bak 2 0,44 3 0,66 0 0 - 1,1

78 Lampa dimljus fram 2 0,44 3 0,66 0 0 - 1,1

79 Lampa kaffemaskin 2 0,44 3 0,66 0 0 - 1,1

80 Lampa vattenpump 2 0,44 3 0,66 0 0 - 1,1

81 Lampa bagagelucka öppen 2 0,44 3 0,66 0 0 - 1,1

82 Lampa anhållan om stopp aktiverad 2 0,44 3 0,66 0 0 - 1,1

83 Lampa avloppsvatten full (WC) 2 0,44 3 0,66 0 0 - 1,1

84 Lampa dricksvatten tom (WC) 2 0,44 3 0,66 0 0 - 1,1

85 Lampa dörr öppen 2 0,44 3 0,66 0 0 - 1,1

86 Lampa pneumatisk bagagelucka öppen 2 0,44 3 0,66 0 0 - 1,1

Kontrollampor

Övriga reglage och funktioner

Förvaring
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Avläsningsanvisning exempel: Följ den röda markeringen för kontroll av kopplingar 

1 1

7

mellan funktion nr 4 och de andra funktionerna i matrisen. Den övre markeringen 

anger kopplingens vikt (1-2). Den undre markeringen anger vilken sorts koppling 

2: Stark koppling

som finns mellan funktionerna.

1: Koppling finns
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F: Funktionskoppling

O: Områdeskoppling

S: Situationskoppling 5
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Placeringstabell - sorterad
Användare Funktioners pririteringsgrad Områdes- 
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chaufför - åtkomst
21 Framdörr 3 0,66 5 1,1 3 1,65 - 3,41

22 Bakdörr eller central dörr 3 0,66 4 0,88 3 1,65 - 3,19

50 Parkeringsbroms 3 0,66 4 0,88 2 1,1 - 2,64

68 Färdbeskrivning 4 0,88 3 0,66 2 1,1 - 2,64

13 Fotkontrollerad retarder 1 0,22 2 0,44 2 1,1 - 1,76

16 Avgasbroms 1 0,22 2 0,44 2 1,1 - 1,76

40 Uppvärmning förarsäte 2 0,44 3 0,66 1 0,55 - 1,65

63 Justering backspeglar 2 0,44 3 0,66 1 0,55 - 1,65

14 Backhållare 1 0,22 3 0,66 1 0,55 - 1,43

37 Belysning förarplats 1 0,22 3 0,66 1 0,55 - 1,43

61 Mikrofon förare 1 0,22 3 0,66 1 0,55 - 1,43

23 Uppvärmd vindruta chaufför 1 0,22 2 0,44 1 0,55 - 1,21

33 Fönsteröppning chaufför 1 0,22 2 0,44 1 0,55 - 1,21

34 Interiörbelysning (dag/natt) 1 0,22 2 0,44 1 0,55 - 1,21

35 Läsbelysning passagerare 1 0,22 2 0,44 1 0,55 - 1,21

47 Uppvärmning hissbar sidoruta 1 0,22 2 0,44 1 0,55 - 1,21

24 Stoppa ringsignal 1 0,22 1 0,22 1 0,55 - 0,99

27 Rengöring huvudstrålkastare 1 0,22 1 0,22 1 0,55 - 0,99

38 Deaktivera alternativ för anhållan om stopp 1 0,22 1 0,22 1 0,55 - 0,99

69 Plånbok 1 0,22 1 0,22 1 0,55 - 0,99

48 Kombinationsinstrumentreglage 1 0,22 1 0,22 1 0,55 - - 0,99

chaufför - synlighet
9 Alternativ nivå 1 0,22 2 0,44 3 1,65 - 2,31

11 Nivå (höjning/sänkning) 1 0,22 2 0,44 3 1,65 - 2,31

66 Backkamera 2 0,44 5 1,1 0 0 - 1,54

3 Dimljus fram 1 0,22 2 0,44 1 0,55 - 1,21

4 Dimljus bak 1 0,22 2 0,44 1 0,55 - 1,21

chaufför - åtkomst och synlighet
30 Persienn guide 2 0,44 3 0,66 4 2,2 3,3

31 Persienn chaufför 2 0,44 3 0,66 4 2,2 3,3

32 Sidopersienn chaufför 2 0,44 3 0,66 4 2,2 3,3

1 Varningsblinkers 1 0,22 1 0,22 5 2,75 3,19

42 Signalhornsväljare (pneumatisk/elektrisk) 1 0,22 1 0,22 4 2,2 2,64

70 Mobiltelefon 3 0,66 3 0,66 2 1,1 2,42

6 Farthållare (av/på) 3 0,66 4 0,88 1 0,55 2,09

7 Lastöverföring 1 0,22 3 0,66 2 1,1 1,98

8 Förvald lastöverföring 1 0,22 3 0,66 2 1,1 1,98

39 Uppvärmning backspeglar 1 0,22 3 0,66 2 1,1 1,98

2 Extra helljus 1 0,22 2 0,44 2 1,1 1,76

Betygsskala:

1: Stämmer dåligt
2: Stämmer delvis
3: Stämmer
4: Stämmer bra
5: Stämmer mycket bra
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49 Belysning: av/parkeringsljus/halvljus 2 0,44 3 0,66 1 0,55 1,65

41 Tredje vindrutetorkare 1 0,22 2 0,44 1 0,55 1,21

19 Körfältsvakt (LDW) 1 0,22 1 0,22 1 0,55 0,99

chaufför - ingen åtkomst och synlighet
43 Vänster bagagerum pneumatisk 2 0,44 4 0,88 1 0,55 - - 1,87

44 Höger bagagerum pneumatisk 2 0,44 4 0,88 1 0,55 - - 1,87

46 Tanklucka 1 0,22 3 0,66 1 0,55 - - 1,43

65 Färdskrivare 2 0,44 2 0,44 1 0,55 - - 1,43

10 Instegssänkning 1 0,22 2 0,44 1 0,55 - - 1,21

18 Vitröksbegränsning 1 0,22 2 0,44 1 0,55 - - 1,21

26 Belysning 2 0,44 1 0,22 1 0,55 - - 1,21

20 Adaptiv farthållare (AICC) 1 0,22 1 0,22 1 0,55 - - 0,99

12 Ytterbelysning kontroll 1 0,22 1 0,22 1 0,55 - - 0,99

15 Förhöjd tomgång 1 0,22 1 0,22 1 0,55 - - 0,99

45 Skolskjutsskylt 1 0,22 1 0,22 1 0,55 - - 0,99

64 Cigarettändare 1 0,22 1 0,22 1 0,55 - - 0,99

73 Väska 1 0,22 0 0 0 0 - - 0,22

17 Slirreglering 0 0 0 0 0 0 - - 0

51 OBD - On board diagnostic 0 0 0 0 0 0 - - 0

chaufför och guide
53 Interaktor 2 0,44 5 1,1 3 1,65 3,19

52 Nödströmbrytare 1 0,22 1 0,22 5 2,75 3,19

54 Klimatanläggning 4 0,88 4 0,88 2 1,1 2,86

55 Klimatskärm 4 0,88 4 0,88 1 0,55 2,31

56 Radio-/CD-anläggning 4 0,88 3 0,66 1 0,55 2,09

57 Förstärkare 3 0,66 4 0,88 1 0,55 2,09

71 Flaska 3 0,66 4 0,88 1 0,55 - 2,09

67 Mugg 3 0,66 4 0,88 1 0,55 - 2,09

60 Mikrofon guide 2 0,44 3 0,66 1 0,55 - 1,65

5 Huvudströmbrytare 2 0,44 3 0,66 1 0,55 - - 1,65

36 Belysning guideplats 1 0,22 3 0,66 1 0,55 - 1,43

58 Video 1 0,22 3 0,66 1 0,55 1,43

59 DVD 1 0,22 3 0,66 1 0,55 1,43

62 Fjärrkontroller 1 0,22 2 0,44 1 0,55 - 1,21

25 Kaffemaskin 1 0,22 2 0,44 1 0,55 - 1,21

28 Kyl 1 0,22 1 0,22 1 0,55 - 0,99

29 WC 1 0,22 1 0,22 1 0,55 - - 0,99

72 Ventilationsspjäll 1 0,22 1 0,22 1 0,55 - 0,99

74 Kylskåp 1 0,22 0 0 0 0 - - 0,22



Grupp A: Klimat

Stark koppling Funktionskoppling Områdeskoppling Situationskoppling 
Funktion Funktion Funktion Funktion

23. Uppvärmd vindruta chaufför 30. Persienn guide 63. Justering backspeglar 23. Uppvärmd vindruta chaufför

39. Uppvärmning backspeglar 31. Persienn chaufför 41. Tredje vindrutetorkare 39. Uppvärmning backspeglar

47. Uppvärmning hissbar sidoruta 32. Sidopersienn chaufför 39. Uppvärmning backspeglar 40. Uppvärmning förarsäte

33. Fönsteröppning chaufför 23. Uppvärmd vindruta chaufför 47. Uppvärmning hissbar sidoruta

76. Kontrollampa uppvärmn. spegel 27. Rengöring huvudstrålkastare 30. Persienn guide 54. Klimatanläggning

41. Tredje vindrutetorkare 31. Persienn chaufför 55. Klimatskärm

54. Klimatanläggning 32. Sidopersienn chaufför 30. Persienn guide

55. Klimatskärm 23. Uppvärmd vindruta chaufför 36. Belysning guideplats 31. Persienn chaufför

39. Uppvärmning backspeglar 33. Fönsteröppning chaufför 32. Sidopersienn chaufför

30. Persienn guide 40. Uppvärmning förarsäte 47. Uppvärmning hissbar sidoruta 76. Kontrollampa uppvärmn. spegel

31. Persienn chaufför 47. Uppvärmning hissbar sidoruta 76. Kontrollampa uppvärmn. spegel 41. Tredje vindrutetorkare

32. Sidopersienn chaufför 54. Klimatanläggning 66. Backkamera 66. Backkamera

63. Justering backspeglar

40. Uppvärmning förarsäte

54. Klimatanläggning

55. Klimatskärm

Grupp B: Fordonsbelysning

Stark koppling Funktionskoppling Områdeskoppling Situationskoppling 
Funktion Funktion Funktion Funktion

2. Extra helljus 1. Varningsblinkers 1. Varningsblinkers 3. Dimljus fram

3. Dimljus fram 2. Extra helljus 2. Extra helljus 4. Dimljus bak

4. Dimljus bak 3. Dimljus fram 3. Dimljus fram 49. Belysning: av/park./halvljus

77. Kontrollampa dimljus bak 4. Dimljus bak 4. Dimljus bak 77. Kontrollampa dimljus bak

78. Kontrollampa dimljus fram 49. Belysning: av/park./halvljus 49. Belysning: av/park./halvljus 78. Kontrollampa dimljus fram

12. Ytterbelysning kontroll 45. Skolskjuts 77. Kontrollampa dimljus bak 2. Extra helljus

27. Rengöring huvudstrålkastare 42. Signalhornsväljare 78. Kontrollampa dimljus fram

49. Belysning: av/park./halvljus 12. Ytterbelysning kontroll

27. Rengöring huvudstrålkastare
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Grupp C: Fordon

Stark koppling Funktionskoppling Områdeskoppling Situationskoppling 
Funktion Funktion Funktion Funktion

9. Alternativ nivå 21. Framdörr 21. Framdörr 81. Kontrollampa bagagelucka öppen

10. Instegssänkning 22. Bakdörr eller centraldörr 22. Bakdörr eller centraldörr 86. Kontrollampa pn. bagage öppen

11. Nivå 24. Stoppa ringsignal 85. Kontrollampa dörr öppen 85. Kontrollampa dörr öppen

21. Framförr 33. Fönsteröppning chaufför 45. Skolskjutsskylt

22. Bakdörr eller centraldörr 43. Vänster bagagerum 24. Stoppa ringsignal 43. Vänster bagagerum

85. Kontrollampa dörr öppen 44. Höger bagagerum 38. Deaktivera alt. anhållan stopp 44. Höger bagagerum

46. Tanklucka 82. Kontrollampa anhållan stopp akt. 5. Huvudströmbrytare

24. Stoppa ringsignal 38. Deaktivera alt. anhållan stopp 21. Framdörr

82. Kontrollampa anhållan stopp akt. 43. Vänster bagagerum 65. Färdskrivare

44. Höger bagagerum 50. Parkeringsbroms

43. Vänster bagagerum 81. Kontrollampa bagagelucka öppen 82. Kontrollampa anhållan stopp akt.

44. Höger bagagerum 86. Kontrollampa pn. bagage öppen 46. Tanklucka

81. Kontrollampa bagagelucka öppen

86. Kontrollampa pn. bagage öppen 10. Instegssänkning 

21. Framdörr

22. Bakdörr eller centraldörr

24. Stoppa ringsignal

38. Deaktivera alt. anhållan stopp

82. Kontrollampa anhållan stopp akt.

Grupp D: Fordon

Stark koppling Funktionskoppling Områdeskoppling Situationskoppling 
Funktion Funktion Funktion Funktion

7. Lastöverföring 9. Alternativ nivå 7. Lastöverföring 7. Lastöverföring

8. Förvald lastöverföring 10. Instegssänkning 8. Förvald lastöverföring 8. Förvald lastöverföring

11. Nivå 9. Alternativ nivå 14. Backhållare

9. Alternativ nivå 10. Instegssänkning 15. Förhöjd tomgång 

10. Instegssänkning 7. Lastöverföring 11. Nivå 18. Vitröksbegränsning

11. Nivå 8. Förvald lastöverföring 50. Parkeringsbroms

21. Framdörr 6. Farthållare 46. Tanklucka

22. Bakdörr eller centraldörr 20. Adaptiv farthållare (AICC) 20. Adaptiv farthållare (AICC)

85. Kontrollampa dörr öppen 6. Farthållare 21. Körfältsvakt (LDW) 9. Alternativ nivå

19. Körfältsvakt (LDW) 11. Nivå 

15. Förhöjd tomgång 
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Grupp E: Media

Stark koppling Funktionskoppling Områdeskoppling Situationskoppling 
Funktion Funktion Funktion Funktion

56. Radio-/CD-anläggning 56. Radio-/CD-anläggning 56. Radio-/CD-anläggning 56. Radio-/CD-anläggning

57. Förstärkare 57. Förstärkare 57. Förstärkare 57. Förstärkare

58. Video 58. Video 58. Video 58. Video

59. DVD 59. DVD 59. DVD 59. DVD

60. Mikrofon guide 60. Mikrofon guide 60. Mikrofon guide 60. Mikrofon guide

61. Mikrofon förare 61. Mikrofon förare 61. Mikrofon förare 61. Mikrofon förare

62. Fjärrkontroller 62. Fjärrkontroller 62. Fjärrkontroller 62. Fjärrkontroller

Grupp F: WC

Stark koppling Funktionskoppling Områdeskoppling Situationskoppling 
Funktion Funktion Funktion

29. WC 29. WC 29. WC

83. Kontrollampa avloppsvatten full 83. Kontrollampa avloppsvatten full 83. Kontrollampa avloppsvatten full

84. Kontrollampa dricksvatten tom 84. Kontrollampa dricksvatten tom 84. Kontrollampa dricksvatten tom

Grupp G: Interiörbelysning

Stark koppling Funktionskoppling Områdeskoppling Situationskoppling 
Funktion Funktion Funktion Funktion

26. Belysning 26. Belysning 26. Belysning 26. Belysning

34. Interiörbelysning (dag/natt) 34. Interiörbelysning (dag/natt) 34. Interiörbelysning (dag/natt) 34. Interiörbelysning (dag/natt)

35. Läsbelysning passagerare 35. Läsbelysning passagerare 35. Läsbelysning passagerare 35. Läsbelysning passagerare

36. Belysning guideplats 36. Belysning guideplats 36. Belysning guideplats 36. Belysning guideplats

37. Belysning förarplats 37. Belysning förarplats 37. Belysning förarplats 37. Belysning förarplats

60. Mikrofon guide

Grupp H: Mat

Stark koppling Funktionskoppling Områdeskoppling Situationskoppling 
Funktion Funktion Funktion

25. Kaffemaskin 25. Kaffemaskin 25. Kaffemaskin

79. Kontrollampa kaffemaskin 79. Kontrollampa kaffemaskin 28. Kyl

80. Kontrollampa vattenpump 79. Kontrollampa kaffemaskin

28. Kyl 84. Kontrollampa dricksvatten tom 80. Kontrollampa vattenpump

75. Kontrollampa kyl 67. Kontrollampa kyl

74. Kylskåp 74. Kylskåp

28. Kyl

75. Kontrollampa kyl
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Grupp I: Broms

Stark koppling Funktionskoppling Områdeskoppling Situationskoppling 
Funktion Funktion Funktion

13. Fotkontrollerad retarder 13. Fotkontrollerad retarder 13. Fotkontrollerad retarder 

16. Avgasbroms 16. Avgasbroms 16. Avgasbroms 

50. Parkeringsbroms

14. Backhållare

Grupp J: Ström 

Stark koppling Funktionskoppling Områdeskoppling Situationskoppling 
Funktion Funktion Funktion Funktion

05. Huvudströmbrytare 05. Huvudströmbrytare 05. Huvudströmbrytare 52. Nödströmbrytare

52. Nödströmbrytare 52. Nödströmbrytare 52. Nödströmbrytare 1. Varningsblinkers

50. Parkeringsbroms

Grupp K: Verkstad

Stark koppling Funktionskoppling Områdeskoppling Situationskoppling 
Funktion

17. Slirreglering

51. OBD - On board diagnostic

Grupp L: Kontrollampor

Stark koppling Funktionskoppling Områdeskoppling Situationskoppling 
Funktion

75. Kontrollampa kyl

76. Kontrollampa uppv spegel

77. Kontrollampa dimljus bak

78. Kontrollampa dimljus fram

79. Kontrollampa kaffemaskin

80. Kontrollampa vattenpump

81. Kontrollampa bagage öppen

82. Kontrollampa anh. stopp akt.

83. Kontrollampa avloppsvatten full

84. Kontrollampa dricksvatten tom

85. Kontrollampa dörr öppen

86. Kontrollampa pn.bagage öppen

12. Ytterbelysning kontroll
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Grupp M: Dryck

Stark koppling Funktionskoppling Områdeskoppling Situationskoppling 
Funktion

67. Mugg

71. Flaska

Grupp N: Värdesaker

Stark koppling Funktionskoppling Områdeskoppling Situationskoppling 
Funktion

69. Plånbok
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Placering och gruppering - koncept 1
”Funktionskoppling”

S
ik

t 30. Persienn guide
31. Persienn chaufför
32. Sidopersienn chaufför

Placeringskriterier:
Betyg
Används av guide (G)
Kräver åtkomst (Å)
Kräver synlighet (S)

3.3 ÅS
3.3 ÅS
3.3 ÅS

41. Tredje vindrutetorkare
27. Rengöring huvudstrålkastare

39. Uppvärmn backspeglar
40. Uppvärmn förarsäte
23. Uppvärmn vindruta chaufför
47. Uppvärmn hissbar sidoruta
76. Kontr.lampa uppvärmn spegel

1.21 ÅS
0.99 Å

1.98 ÅS
1.65 Å
1.21 Å
1.21 Å
1.1 S

63. Justering backspeglar
66. Backkamera

1.65 Å
1.54 S

K
lim

at 54. Klimatanläggning
55. Klimatskärm

2.09 GÅS
2.09 GÅS

Fo
rd

o
n
sb

el
ys

n
in

g
, 

va
rn

in
g 42. Signalhornsväljare

01. Varningsblinkers
2.64 ÅS
3.19 ÅS

77. Kontrollampa dimljus bak
78. Kontrollampa dimljus fram

1.1 S
1.1 S

02. Extra helljus
03. Dimljus fram
04. Dimljus bak
49. Belysning: av/park./halvljus
12. Ytterbelysning kontroll

1.76 ÅS
1.21 S
1.21 S
1.65 ÅS
0.99 -

45. Skolskjuts
24. Stoppa ringsignal
38. Deaktivera alt. anhållan om stopp
82. Kontr.lampa anh. stopp aktiverad

0.99 -
0.99 Å
0.99 Å
1.1 S

Koncept 1 - sida 1 (4)
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Placering och gruppering - koncept 1
”Funktionskoppling”

Fo
rd

o
n
se

g
en

sk
ap

er
 k

ö
rn

in
g 06. Farthållare

21. Körfältsvakt LDW
20. AICC

Placeringskriterier:
Betyg
Används av guide (G)
Kräver åtkomst (Å)
Kräver synlighet (S)

2.09 ÅS
0.99 -
0.99 -

15. Förhöjd tomgång
18. Vitröksbegränsning

07. Lastöverföring
08. Förvald lastöverföring

0.99 -
1.21 -

1.98 ÅS
1.98 ÅS

09. Alternativ nivå
10. Instegssänkning
11. Nivå

2.31 S
1.21 -
2.31 S

M
ed

ia 56. Radio-/CD-anläggning
57. Förstärkare
58. Video
59. DVD

2.42 GÅS
2.42 GÅS
1.43 GÅS
1.43 GÅS

In
te

ri
ö
rb

el
ys

n
in

g 26. Belysning
34. Interiörbelysning dag/natt
35. Läsbelysning passagerare
36. Belysning guideplats
37. Belysning förarplats

1.21 -
1.21 Å
1.21 Å
1.43 GÅ
1.43 Å

Koncept 1 - sida 2 (4)

33. Fönsteröppning chaufför
21. Framdörr
22. Bakdörr/centraldörr

1.21 Å
3.41 Å
3.19 Å

43. Vänster bagagerum
44. Höger bagagerum
46. Tanklucka

1.87 -
1.87 -
1.43 -

60. Mikrofon guide
61. Mikrofon förare
62. Fjärrkontroller

1.65 GÅ
1.43 GÅ
1.21 GÅ

Fo
rd

o
n
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Placering och gruppering - koncept 1
”Funktionskoppling”

B
ro

m
s

29. WC
83. Kontrollampa avloppsv. full WC
84. Kontrollampa dricksv. tom WC

Placeringskriterier:
Betyg
Används av guide (G)
Kräver åtkomst (Å)
Kräver synlighet (S)

0.99 G
1.1 S
1.1 S

13. Fotkontrollerad retarder
14. Backhållare
16. Avgasbroms
50. Parkeringsbroms

1.76 Å
1.43 Å
1.76 Å
2.64 Å

17. Slirreglering
51. OBD - On-Board Diagnostics

0 -
0 -

V
er

ks
ta

d

12. Ytterbelysning kontroll

67. Kontrollampa kyl
68. Kontrollampa uppvärmn. spegel
69. Kontrollampa dimljus bak
70. Kontrollampa dimljus fram
71. Kontrollampa kaffemaskin
72. Kontrollampa vattenpump
73. Kontrollampa bagagelucka öppen
74. Kontrollampa anh. stopp aktiv
75. Kontrollampa avloppsv. full WC
76. Kontrollampa dricksv. tom WC
77. Kontrollampa dörr öppen
78. Kontrollampa pn. bagage öppen

0.99 -

1.1 S
1.1 S
1.1 S
1.1 S
1.1 S
1.1 S
1.1 S
1.1 S
1.1 S
1.1 S
1.1 S
1.1 S

Koncept 1 - sida 3 (4)

80. Kontrollampa vattenpump
25. Kaffemaskin
79. Kontrollampa kaffemaskin
28. Kyl
75. Kontrollampa kyl
74. Kylskåp

1.1 S
1.21 GÅ
1.1 S
0.99 GÅ
1.1 S
0.22 G

M
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d
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05. Huvudströmbrytare
52. Nödströmbrytare

1.65 G
3.19 GÅS

A
ku

t
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Placering och gruppering - koncept 1
”Funktionskoppling”

Placeringskriterier:
Betyg
Används av guide (G)
Kräver åtkomst (Å)
Kräver synlighet (S)

Koncept 1 - sida 4 (4)

48. Kombinationsinstrumentreglage

53. Interaktor

65. Cigarettändare

66. Färdskrivare

67. Förvaring mugg
71. Förvaring flaska

68. Förvaring färdbeskrivning

69. Förvaring plånbok
70. Förvaring mobiltelefon

72. Ventilationsspjäll

73. Förvaring väska

0.99 -

3.19 GÅS

0.99 -

1.43 -

2.09 GÅ
2.09 GÅ

2.64 Å

0.99 Å
2.42 ÅS

0.99 GÅ

0.22 -
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Placering och gruppering - koncept 2
”Områdeskoppling”

S
ik

t 41. Tredje vindrutetorkare
30. Persienn guide
31. Persienn chaufför
23. Uppvärmn vindruta chaufför

Placeringskriterier:
Betyg
Används av guide (G)
Kräver åtkomst (Å)
Kräver synlighet (S)

1.21 ÅS
3.3 ÅS
3.3 ÅS
1.21 Å

32. Sidopersienn chaufför
33. Fönsteröppning chaufför
47. Uppvärmn hissbar sidoruta

63. Justering backspeglar
39. Uppvärmn backspeglar
76. Kontr.lampa uppvärmn spegel

3.3 ÅS
1.21 Å
1.21 Å

1.65 Å
1.98 ÅS
1.1 S

K
lim

at 54. Klimatanläggning
55. Klimatskärm
40. Uppvärmning förarsäte

2.09 GÅS
2.09 GÅS
1.65 Å

Fo
rd

o
n
sb

el
ys

n
in

g

77. Kontrollampa dimljus bak
78. Kontrollampa dimljus fram

1.1 S
1.1 S

02. Extra helljus
03. Dimljus fram
04. Dimljus bak
48. Belysning: av/park./halvljus

1.76 ÅS
1.21 S
1.21 S
1.65 ÅS

24. Stoppa ringsignal
38. Deaktivera alt. anh. stopp
82. Kontr.lampa anh. stopp akt.

0.99 Å
0.99 Å
1.1 S

Koncept 2 - sida 1 (3)

27. Rengöring huvudstrålkastare
12. Ytterbelysning kontroll

0.99 Å
0.99 -

21. Framdörr
22. Bakdörr/centraldörr
43. Vänster bagagerum
44. Höger bagagerum
46. Tanklucka

3.41 Å
3.19 Å
1.87 -
1.87 -
1.43 -Fo

rd
o
n
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g 50. Parkeringsbroms

Placeringskriterier:
Betyg
Används av guide (G)
Kräver åtkomst (Å)
Kräver synlighet (S)

2.64 Å

13. Fotkontrollerad retarder
14. Backhållare
16. Avgasbroms
15. Förhöjd tomgång
18. Vitröksbegränsning
06. Farthållare
19. Körfältsvakt LDW
20. AICC

07. Lastöverföring
08. Förvald lastöverföring
09. Alternativ nivå
10. Instegssänkning
11. Nivå

1.76 Å
1.43 Å
1.76 Å
0.99 -
1.21 -
2.09 ÅS
0.99 -
0.99 -

1.98 ÅS
1.98 ÅS
2.31 S
1.21 -
2.31 S

M
ed

ia 56. Radio-/CD-anläggning
57. Förstärkare
58. Video
59. DVD

2.42 GÅS
2.42 GÅS
1.43 GÅS
1.43 GÅS

In
te

ri
ö
rb

el
ys

n
in

g 26. Belysning
34. Interiörbelysning dag/natt
35. Läsbelysning passagerare
36. Belysning guideplats
37. Belysning förarplats

1.21 -
1.21 Å
1.21 Å
1.43 GÅ
1.43 Å

Koncept 2 - sida 2 (3)

60. Mikrofon guide
61. Mikrofon förare
62. Fjärrkontroller

1.65 GÅ
1.43 GÅ
1.21 GÅ

Placering och gruppering - koncept 2
”Områdeskoppling”

84. Kontrollampa dricksvatten tom 
80. Kontrollampa vattenpump
25. Kaffemaskin
79. Kontrollampa kaffemaskin
28. Kyl
75. Kontrollampa kyl
29. WC
83. Kontrollampa avloppsv. full WC

1.1 S
1.1 S
1.21 GÅ
1.1 S
0.99 GÅ
1.1 S
0.99 G
1.1 S
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C
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Placeringskriterier:
Betyg
Används av guide (G)
Kräver åtkomst (Å)
Kräver synlighet (S)

52. Nödströmbrytare
42. Signalhornsväljare
45. Skolskjuts
01. Varningsblinkers
05. Huvudströmbrytare

3.19 GÅS
2.64 ÅS
0.99 -
3.19 ÅS
1.65 G

A
ku

t

17. Slirreglering
51. OBD - On-Board Diagnostics

0 -
0 -

V
er

ks
ta

d

12. Ytterbelysning kontroll

75. Kontrollampa kyl
76. Kontrollampa uppvärmn. spegel
77. Kontrollampa dimljus bak
78. Kontrollampa dimljus fram
79. Kontrollampa kaffemaskin
80. Kontrollampa vattenpump
81. Kontrollampa bagagelucka öppen
82. Kontrollampa anh. stopp aktiv
83. Kontrollampa avloppsv. full WC
84. Kontrollampa dricksv. tom WC
85. Kontrollampa dörr öppen
86. Kontrollampa pn. bagage öppen

0.99 -

1.1 S
1.1 S
1.1 S
1.1 S
1.1 S
1.1 S
1.1 S
1.1 S
1.1 S
1.1 S
1.1 S
1.1 S

Koncept 1 - sida 3 (3)

K
o
n
tr
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m
p
o
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48. Kombinationsinstrumentreglage

53. Interaktor

65. Cigarettändare

66. Färdskrivare

67. Förvaring mugg
71. Förvaring flaska

68. Förvaring färdbeskrivning

69. Förvaring plånbok
70. Förvaring mobiltelefon

72. Ventilationsspjäll

73. Förvaring väska

74. Kylskåp

0.99 -

3.19 GÅS

0.99 -

1.43 -

2.09 GÅ
2.09 GÅ

2.64 Å

0.99 Å
2.42 ÅS

0.99 GÅ

0.22 -

0.22 G
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Placering och gruppering - koncept 2
”Områdeskoppling”
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Utvärdering av fysisk modell  
• Överlag gillar testpersonerna både placeringen och grupperingen av reglage och 

panelens layout. 
• Sidopanelen är för bred och hamnar därmed för nära stolen. Detta medför 

svårigheter att justera stolsreglagen och det pärmfack som är tänkt att vara 
placerade bredvid sätet. 

• Sidopanelen har fått positiva reaktioner men främre delen skulle eventuellt kunna 
vara ännu mer vinklad mot chauffören för att förbättra nåbarheten. Detta skulle dock 
medföra att synlighetsområdet förändras. 

• Den branta lutningen av panelen och det nedsänkta kombit är positivt. 
• Kontrollampornas placering och utformning är en klar förbättring mot de gamla 

knappliknande kontrollamporna. Ytan bör vara nersänkt i panelen så att lamporna 
syns även vid starkt ljus. 

• Pennfack saknas, skulle kanske kunna integreras i färdbeskrivningsfacket. 
• Placeringen av färdskrivaren har fått både positiva och negativa reaktioner. Tyvärr 

har ingen av testpersonerna någon erfarenhet av den nya digitala färdskrivaren, 
vilket kanske förklarar de motsägande kommentarerna som framkommit. 

• TC (Traction Control - slirreglering) används inte bara av verkstad som vi tidigare 
uppfattat och bör därför inte vara placerad så undangömt. Denna funktion används 
däremot inte av så många, men när någon väl vill ha den ska den snabbt kunna nås. 
Den passar väl in bredvid bromsgruppen, eventuellt på något av de två tomma 
utrymmena. 

• Ratten skymmer lite av nedersta vänstra hörnet på interaktorn samt två halva 
knappar (nödströmbrytare och skolskjutsskylt) närmast ratten på samma sida. På 
vänstersidan skyms en knapp (ytterbelysning kontroll) 

• En testperson som motsvarar 97,5:e percentilen som dessutom har ovanligt långa 
ben kommenterade även att den nedersta raden av knappar på högersidan skyms 
lite av knäet. 

• Placeringen av OBD kan möjligtvis vara i vägen för dem som skjuter fram stolen så 
att knäna nästan tar i panelen.  

• Backspegelreglaget är placerat så att vissa chaufförer måste sträcka sig för att ändra 
inställningarna. Detta är negativt eftersom chauffören vid justeringen inte ser 
backspegeln från rätt position. 

• En kommentar på förarstödsystemgruppen (LDV, CC och AICC) var att den inte 
borde vara placerad i mitten av den stora gruppen då den borde vara lätt att hitta 
eftersom den används frekvent under körning. 
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