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SAMMANFATTNING 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete för utbildningen civilingenjör Teknisk design vid 

Luleå tekniska universitet utfört under vårterminen 2012. Projektet genomfördes i samarbete med 

Semcon AB på deras automotive- och designavdelning, på huvudkontoret i Göteborg.  

Syftet med projektet var att ta fram en interiör till det elektriskt drivna, trehjuliga fordonskonceptet 

Trio concept. Konceptet var framtaget av Semcons designavdelning och hade vid projektets start 

givits en exteriör men saknade interiör. Konceptet är tänkt att teoretiskt kunna lanseras inom några 

år som ett miljövänligt fordon för ett dagligt pendlingsbehov i en storstad. Utseendemässigt hade 

Trion dock medvetet givits en futuristisk design för att särskilja sig ifrån dagens fossildrivna fordon. 

Fordonet skulle rymma två vuxna och kunna framföras utan B-körkort eller skyddskläder och 

samtidigt erbjuda komfort och skydd mot väder och vind. 

Projektet inleddes med att en projektplan upprättades över hur och när projektet skulle genomföras 

samt vad som skulle åstadkommas för att undanröja risken för missuppfattningar projektgruppen 

och uppdragsgivaren emellan. Därefter inleddes projektet med en grundlig förstudie där en tilltänkt 

målgrupp identifierades och fordonets primära användning kartlades. Även befintliga konkurrenter i 

form av befintliga fordon och framtagna koncept granskades i en benchmark. Inför det kreativa 

arbetet skapades även moodboards för att ge vägledning i detta. Projektet övergick sedan i en 

kreativ fas som till en början behandlade den övergripande layouten av interiören för att senare 

övergå till fokus på separata komponenter. Koncept på komponenter togs fram genom explorativ 

skissning, brainstorms, workshops med mera och utvärderades noga innan vidare utveckling. Vidare 

skapades en mock-up för genomförandet av ergonomiska tester på viktiga komponenter samt för att 

fastställa mått och justerområden innan komponenterna återskapades som ytmodeller i Autodesk 

Alias. 

Resultatet är en spännande, smart och estetiskt tilltalande interiör med funktioner och tekniska 

lösningar som gör Trion till ett helt unikt fordon. De tekniska systemen finns beskrivna i resultat 

kapitlet tillsammans med fotorealistiska renderingar av interiören monterad i exteriören. 

  



 

 

  



 

 

ABSTRACT 

This report is the result of a master thesis work for the Industrial design engineering programme at 

Lulea University of Technology conducted during the spring of 2012. This project was carried out in 

collaboration with Semcon AB on their automotive and design branch at the head office in 

Gothenburg, Sweden. 

The purpose of this project was to develop an interior of an electrically powered three wheeled 

concept vehicle named Trio concept. The concept was made by Semcons design department and 

had, at the start of this project an exterior but lacked interior parts. In theory, this concept is 

supposed to be launched within a few years as an environmentally friendly vehicle for a daily 

commuting need within a big city. Visually, the Trio concept had deliberately been given a futuristic 

design to differentiate itself from today’s fossil-fueled vehicles. The vehicle would be able to 

accommodate two adults and able to run without a B license or protective clothing while offering 

comfort and protection from the elements. 

In the startup of the project a project plan was established determining the project content and 

objective. This was to eliminate the risk of misunderstandings within the project team and to make 

sure that the project team agreed. The project started with a thorough preliminary investigation in 

which an intended customer target was identified and the vehicle's primary use was surveyed. While 

existing competitors in the form of present vehicles and developed concepts were examined in a 

benchmark. To provide guidance, several mood boards were fashioned prior to the creative work. 

The project then went into a creative phase which initially dealt with the overall layout of the interior 

and later move on to focus on separate components. These concept components were developed 

through exploratory sketching, brain storming, workshops, etc., and evaluated carefully before 

further development. Furthermore a mock-up was created to perform ergonomic tests on critical 

components to determine the dimensions and adjustment regions before the components were re-

created as surface models in Autodesk Alias. 

The result is an exciting, smart and aesthetically pleasing interior with features and technology that 

makes The Trio concept a truly unique vehicle. The technical systems are described in the results 

section along with photo-realistic renderings of the interior mounted in the exterior. 
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1 INLEDNING 

Semcons designavdelning arbetar med både externa och interna projekt. Under perioder tillåts varje 

designer att arbeta på egna projekt i syfte att både utvecklas personligen och emellanåt även skapa 

något som kan vara av intresse för företaget att vidareutveckla. Trio concept är resultatet av ett 

sådant arbete och vidareutvecklas nu för att kunna utgöra portfoliomaterial för Semcons 

designavdelning. 

1.1 Bakgrund 

Semcon är ett globalt teknikföretag inom produktutveckling och teknikinformation. Deras 2800 

anställda utvecklar produkter, anläggningar och produktinformationslösningar för hela 

produktutvecklingskedjan och erbjuder dessutom en mängd tjänster inom kvalitet, utbildning och 

metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa 

lösningar och genuin ingenjörskonst. Koncernen har en omsättning på 2,3 miljarder kronor och 

verksamhet på fler än 40 orter i världen. 

Internationella bilmässor är idag fyllda av nya typer av små eldrivna fordon. Den fysiska formen av 

persontransporter söker efter en ny riktning. Idag är Kina den största marknaden för denna typ av 

fordon. Här finns både köpare och tillverkare av framtidens transportlösningar. 

 

Figur 1. Trio concept, exteriör. Rendering av Semcon Design. 

Trio concept (figur 1) är ett eldrivet fordon på tre hjul anpassat efter ett dagligt pendlingsbehov i en 

storstad. Fordonet rymmer två vuxna, alternativt en vuxen och två barn. Rent tekniskt kan Trio 

concept betraktas som en eldriven EU-moped. Utseendemässigt är den dock långt ifrån dagens 

mopeder. Fordonet ska kunna användas i alla väder utan vare sig hjälm eller specialbeklädnad och 

kräver heller inte B-körkort. Konceptet har en given exteriör framtagen av Semcons designavdelning 

men saknar interiör varför examensarbetet nu skapats. 
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1.2 Syfte 

I dagsläget sker mycket intensiv utveckling av små miljövänliga fordon för stadsmiljöer, ett 

fordonssegment som förväntas efterfrågas allt mer. Semcon vill hänga med i utvecklingen och visa 

vad deras designavdelning är kapabel till. Därför har fordonskonceptet Trio concept skapats och 

givits en exteriör design. Syftet med projektet är nu att förse den givna exteriören med en passande 

interiör med tillhörande tekniska lösningar och system. 

1.3 Mål 

På ett rationellt och nytänkande sätt ta fram interiören till konceptfordonet Trio concept med en 

attraktiv design i samspel med fordonets exteriör. Utformingen av interiören ska, på samma sätt som 

exteriören, uttrycka futurism och miljömedvetenhet och därigenom skilja sig från dagens fossildrivna 

fordon. Stor vikt kommer att ligga på intuitiva smarta lösningar där användaren är i fokus. Alla 

aspekter av inredningen ska vara funktionellt, ekonomiskt, och teknologiskt realistiska. Huvudsakliga 

funktioner som kommer att behandlas är komfortmässiga utrymmen för förare och passagerare, i- 

och ursteg, primära körreglage, sikt samt stuvutrymme. 

Projektets beställare är Semcon Design och deras främsta mål med projektet är att möta 

utvecklingen av små miljövänliga fordon för pendlande storstadsbor som just nu pågår i Kina och 

erbjuda ett skandinaviskt alternativ. 
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1.4 Avgränsningar 

Tabell 1. Projektarbetets avgränsningar. 

Rubrik   Beskrivning Senast ändrat 

Ekonomi       

Ekonomiska beräkningar   Inga ekonomiska beräkningar kommer att utföras. 2012-02-10 

        

Konstruktion 
   

Detaljkonstruktion   
Ingen konstruktion av befintliga maskinelement så 
som skruvar och snäckväxlar kommer att äga rum. 

2012-02-10 

Hållfasthet   
Inga hållfasthetsberäkningar kommer att ligga till 
grund för utformningen. 

2012-03-13 

Materialegenskaper   
Kemisk och fysisk nötning av material kommer inte att 
behandlas. Inga specifika materialval kommer att 
göras. 

2012-03-13 

Elektronik   
Kabeldragning och bakomliggande elektronik kommer 
inte att behandlas. 

2012-02-10 

Produktionsberedning   
Den slutgiltiga modellen kommer inte att vara redo 
för produktion. 

2012-02-10 

    Säkerhet 

   

Person- och trafiksäkerhet   
Inga tester kommer att föranleda utformningen av 
kupén. Ingen utformning kommer att läggas på 
passiva säkerhetssystem. 

2012-02-10 

Ljud och vibrationer   
Inga beräkningar på ljud och vibrationer kommer tas i 
beaktning. 

2012-02-10 

    Utformning 
   Exteriördesign   Den befintliga exteriören anses vara bestämd. 2012-02-10 

Materialsättning   
Materialegenskaper kommer inte att vara 
dimensionerande attribut. 

2012-03-13 

Gränssnittsdesign   
Ingen konkret hänsyn kommer att tas till det digitala 
gränssnittets utformning mer än på diskussionsbasis. 

2012-02-10 

    Komfort 
   Kupéklimat   Klimatreglering kommer anses ske automatiskt. 2012-02-10 

    Miljö 

   

Återvinningsbarhet   
Ingen större hänsyn kommer att tas beträffande 
demontering för återvinning inte heller 
materialmässiga miljöaspekter kommer att behandlas. 

2012-03-13 
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2 METOD 

Arbetet med att ta fram en produkt innebär ofta en iterativ process, där olika faser genomlöps flera 

gånger. Dessa faser inkluderar vanligtvis förstudie, produktspecificering, konceptutveckling – 

konceptgenerering, konceptutvärdering och konceptval, detaljkonstruktion, prototyper och slutligen 

tillverkningsanpassning. (Johannesson, Persson & Pettersson, 2004) 

Genom att underlätta för projektets deltagare med hjälp av kreativa metoder, stimuleras 

kreativiteten och hjälper innovationsandan på traven. Metoder för detta beskrivs nedan. 

2.1 Förstudie 

En förstudie är en förutsättningslös problemanalys och tar fram bakgrundsmaterial som berör 

marknad, design och teknik, inför en eventuell nyutveckling. Under förstudien granskas okritiskt olika 

möjliga tekniska lösningar och andra förutsättningar genom att undersöka omvärlden. Det är viktigt 

att ha en bra förstudie som grund när man går vidare i projektet så att man på så vis inte tar beslut 

baserade på felaktiga premisser. (Johannesson et al., 2004) 

Förstudien ska utmynna i en konkretisering av projektets förhållningsregler, bland annat bestående 

av en initial kravspecifikation där de funktionella kraven blir fastställda. Efterhand vidarearbetas 

dessa kriterier och nya tillkommer, men det är förstudiens syfte att skapa en informationsbas som 

kan fungera som en solid grund till vidare utveckling.  

2.1.1 Benchmarking 

Benchmarking syftar i allmänhet till att undersöka processer som används av omvärldens företag för 

att på så vis hitta luckor som måste fyllas i det egna företaget. Fokus behöver inte läggas på direkta 

produktkonkurrenter - det finns stora möjligheter att hitta intressanta metoder hos företag i andra 

industrigrenar, detta kallas för relaterad teknik. (Camp, 1989) 

Denna typ av undersökning är inte begränsad till arbetsmetoder utan kan även användas för att 

undersöka närbesläktade konkurrenters produkter och deras produktegenskaper i en så kallad 

konkurrentanalys. Här studeras ledande tillverkares produkter, så kallade ”bäst i klassen”, för att 

skapa en bild över vad slutkonsumenten eftertraktar i dagsläget. Det kan även vara av intresse att 

studera mindre bra produktegenskaper för att på så vis undvika att hamna i dessa fällor. (Bohgard et 

al., 2008) 

2.1.2 Nulägesanalys 

I en nulägesanalys skapas en objektiv överblick av dagsläget kring produkten. Syftet är att skapa en 

god kunskapsbas för det vidare utvecklingsarbetet att vila på. En nulägesanalys kan vara väldigt 

omfattande och innefatta ingående information om det beställande företaget, marknaden och 

befintliga konkurrenter (Johannesson et al., 2004). Nulägesanalysen är dock anpassningsbar och kan 

skräddarsys utefter de kriterier som är relevanta för produkten och det fortsatta utvecklingsarbetet.  
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2.1.4 Personas 

Personas är fiktiva, konkreta och detaljerade karaktärer som representerar slutanvändaren. Genom 

att beskriva en fiktiv person i detalj kan man sätta ett ansikte på användaren - en minnesvärd och 

engagerande bild över målkonsumenten.  

Med hjälp av personas fokuserar man på specifika personer istället för på den stora massan. Försöker 

man utforma en produkt så att den ska vara ”alla” till lags, blir den ofta slätstruken och tråkig och 

passar i slutändan ingen riktigt bra. Denna representation av målanvändaren ska hållas i åtanke och 

vara med under hela designprocessen genom att bistå med feedback över funktioner och 

utformningslösningar. (Pär Heyden, personlig kommunikation, mars 2012) 

2.1.5 Scenarion 

Scenarion är historier som berättar hur en person i målgruppen agerar med den tilltänkta produkten. 

Dessa utarbetas från personas och kan ses som en förlängning av dessa. De hjälper produktut-

vecklare att lära känna målgruppen som de designar för samt exponerar eventuella problem som 

annars hade varit svåra att hitta. 

2.1.6 Moodboards 

Moodboards skapas tidigt i en designprocess och utgörs vanligen av ett kollage av bilder, färger, 

former, material eller andra objekt som på något vis beskriver en önskad egenskap hos den produkt 

som skall tas fram. Till en och samma produkt kan därför flera moodboards skapas för att beskriva 

olika önskade egenskaper hos denna. Dessa används senare genom hela projektet, dels som 

inspiration men framförallt för att styra processen och kontrollera att utvecklingen följer de uppsatta 

målen. För att förenkla detta arbete bör moodboards alltid hållas så koncisa som möjligt. I övrigt 

beskrivs moodboards även ofta som ett medium en designer använder sig av för att kommunicera 

sina idéer till omvärlden. Det kan handla om att en designer ska beskriva eller försvara sin tolkning av 

uppdraget för chefer eller kollegor. Genom att beskriva sina idéer i bilder och fysiska material istället 

för i ord, är det lättare att förmedla känslan av den tilltänkta produkten.  

Ett kollage av bilder kan exempelvis uttrycka: 

 

Form – Med hjälp av formelement tagna från befintliga produkter, konst, arkitektur eller natur skapa 

ett uttryck för vad som eftersöks. 

Färg – Genom att begränsa bilderna till en viss färgskala eller genom en palett som visar vilka färger 

som kommer att ingå i produkten. Här kan det även vara bra att känna sig fram till hur färgerna ska 

samspela med varandra genom att framställa förhållandet mellan färgerna och låta de överlappa för 

att se vilka av färgerna som kommer att passa bäst ihop.  

Material – Detta kan bestå av bilder på material och hur det är tänkt att materialen ska samspela 

med varandra. Något som är användbart är användandet av provbitar på fysiska material för att, på 

så vis, inhysa en mer påtaglig dimension.  

Känsla – Denna typ av moodboard kallas även styleboard. Detta för att dess uppgift är att förmedla 

känslan hos produkten, inte att beskriva specifika form- eller färgelement. 
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2.1.7 Kravspecifikation 

En kravspecifikation är ett viktigt och användbart verktyg som kan och bör användas genom hela 

processen. En kravspecifikation ska innehålla alla de krav som ställs på en produkt under hela 

livscykeln med avseende på allt ifrån konstruktion, funktion, utseende, användning, återvinning med 

mera. Dessa krav ställs upp i en lista i en logisk ordning så att kraven blir lättöverskådliga. 

Specifikationen kan påbörjas redan i uppstarten av ett projekt med de krav som finns redan där, 

exempelvis krav från uppdragsgivaren. Listan fylls sedan på under projektet allt eftersom nya krav 

upptäcks. I kravspecifikationen kan också önskemål införas för aspekter som inte är helt nödvändiga 

men som bör eftersträvas under processen. Till varje krav eller önskemål skall en kort beskrivning 

finnas och helst även kvantifiering som talar om exakt vad kravet innebär.  

Under projektets gång går man sedan tillbaks och matchar hur väl olika lösningsförslag svarar mot de 

krav som finns uppställda. För att ytterligare differentiera olika lösningar kan olika krav och önskemål 

värderas och ges olika värde beroende på hur viktiga de är för den färdiga produkten, ett viktigt 

önskemål tilldelas ett högt värde. På detta vis blir kravspecifikationen en tillförlitlig och effektiv hjälp i 

urvalsprocessen. (Johannesson et al., 2004) 

2.2 Konceptgenerering 

Det finns många metoder som gynnar kreativiteten i ett projekt.  Teori bakom de som är av intresse 

för just detta examensarbete redovisas i detta kapitel. 

2.2.1 Brainstorming 

Enligt SAOL: 

Brain│stormıing [Brej’n-stårm] s. –en ▪ teknik att generera idéer i mindre grupper, idékläckning. 

Brainstorming är troligen den mest kända av kreativa metoder. De flesta känner till den och många 

har någon gång använt sig av eller deltagit i en brainstorm men vad den faktiskt innebär kan variera 

beroende på vem man frågar. Det beror på att det inte finns någon tydlig definition av hur en 

brainstorm skall genomföras eller vad den ska innehålla. Tanken med en brainstorm är bara ett 

erbjuda ett forum för tankar och idéer att flöda fritt kring ett givet problem. Ofta sker detta mer 

effektivt i mindre, tvärvetenskapliga grupper med brett kompetensområde där deltagarna inspirerar 

varandra och kan bygga vidare på andras idéer. Vid en brainstorm i grupp finns några regler som bör 

gälla för att främja idégenereringen enligt (Creating Minds, n.d.) 

 Ingen kritik eller ifrågasättande diskussioner, för att uppmuntra deltagarna att delge även 

sina galnaste idéer som senare kan visa sig värdefulla får inga kritiska eller ifrågasättande 

åsikter uttalas. 

 Kvantitet före kvalité, fokus bör ligga på att generera så många idéer som möjligt, kvalitén på 

idéer eller skisser av dessa är sekundärt 

 Tjuvkika på andra, för att få inspiration under brainstormingen kan det vara fördelaktigt att 

titta på andras idéer och därigenom komma på egna, detta bör därför uppmuntras 

 Vidareutveckla och kombinera, genom att jobba vidare på andras idéer eller kanske 

kombinera flera kan nya spännande lösningsförslag komma fram 
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Inför en brainstormingsession bör deltagarna få information av vad som förväntas av dem och vad 

målet med sessionen är så att de kan förbereda sig. Under sessionen skall det finnas en förbestämd 

ledare, så kallad facilitator, som skall styra processen och främja det kreativa flödet. Det kan 

exempelvis göras genom att komma med förslag, stoppa negativa diskussioner, lyfta bra idéer eller 

byta angreppsvinkel om kreativiteten börjar avta. En session bör inte vara längre än 60 minuter då 

det är en mycket tankeintensiv sysselsättning där gruppen lätt kan tappa fokus om sessionen varar 

för länge (Dr. Wright, 1998). För Tom Kelly, general manager på design- och konsultbyrån Ideo, är 

brainstorming närmast en religion. I hans bok ”The art of innovation” (Kelley & Littman, 2001) skriver 

han tips på vad som främjar och vad som dödar en brainstorm: 

Do’s: 

- Förse deltagarna med en tydlig problemformulering 

- Lekfulla regler 

- Sätt upp ett mål för antal idéer som ska uppnås 

- Använd väggar, bord, whiteboards och andra tillgängliga ytor och sätt upp idéerna som uppkommer 

- Uppvärmningsövning, hjälper deltagarna glömma sina övriga sysslor och komma i rätt stämning 

- Uppmuntra galna idéer och olika sätt att visualisera idéerna 

Dont’s 

- Låt inte chefen sätta upp en agenda och riktlinjer för brainstormingen, det hämmar kreativiteten 

- Undvik att slaviskt följa någon turordning, låt den som har något att säga tala 

- Bjud inte in enbart experter inom området till sessionen 

- Avvisa aldrig några idéer på grund av att de skulle verka fåniga eller irrelevanta 

- Skriv inte nitiskt ner allt då detta tar ditt fokus från själva brainstormingen 

- Lämna inte kontoret, om all brainstorming sker utanför kontoret framstår det lätt som om att 

kreativiteten inte kan förekomma på den vanliga arbetsplatsen 

2.2.2 Explorativ skissning 

Skisser är något som används flitigt i flera olika faser under ett produktutvecklingsprojekt. Enligt 

Nationalencyklopedin betyder skiss: ”Utkast, snabb, summarisk framställning i bild (ursprungligen) 

eller ord. Särskilt inom bildkonst och arkitektur används skiss som benämning på en förberedande 

framställning, antingen av huvuddragen i ett konstverk eller en byggnad eller av en detalj därav”. 

För att särskilja olika användningsområden för skisser har man börjat använda olika prefix till ordet 

skiss, det kan exempelvis vara detaljskiss, översiktsskiss eller explorativa skisser. Explorativ skissning 

används i ett tidigt stadie i konceptframtagningen och innebär att man, med hjälp snabba enkla 

skisser, undersöker olika egenskaper hos koncept så som exempelvis former och formkombinationer, 

färger med mera. (Olofsson & Sjölén, 2005) 

2.2.3 Workshop 

Workshop är ett flexibelt begrepp på en metod som används framgångsrikt inom flera områden. I 

forskningssamanhang är workshops vanligt förekommande, där sammankallas de främsta forskarna 

inom ett visst område för delta i en workshop där syftet är att mötas och diskutera det specifika 

forskningsämnet. Reglerna för vilka som får delta i en sådan workshop är strikta och agendan följs 

nitiskt. I ett designprojekt kan workshop också användas fast då på ett betydligt mer avslappnat vis. 
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Här anordnas workshops för att få nya idéer, tankar, åsikter och angreppsvinklar på ett problem i ett 

projekt. Till workshopen bjuds deltagare in som av någon anledning kan bidra med intressant input 

till projektet. Ofta kan det vara fördelaktigt att ha deltagare med många olika kompetenser då det är 

mycket svårt att förutsäga att en specifik kompetens kommer att tillföra bästa möjliga input. (Mind 

tools, n.d.) 

Workshopen bör inte vara längre än 90 minuter och ska alltid ha en ledare, moderator, som 

strukturerar upp processen och ser till att rätt problem behandlas. Under en workshop kan en mängd 

olika metoder användas beroende på problemet i fråga. Vid en designworkshop kan kreativa 

metoder såsom brainstorming, brainwriting eller mindmapping användas. Enligt Adaptive path 

åstadkoms en så bra och givande workshop som möjligt genom att ett antal riktlinjer följs: 

 Planera väl 

 Var tydlig med workshopens mål 

 Ha en tydlig och tidsbestämd agenda 

 Bestäm i förväg vilka som ska delta i workshopen 

 Håll workshopen i en lämplig lokal 

 Variera vilka metoder som används 

 Var inte rädd för att avvika från agendan 

 Följ upp resultatet  

2.2.4 Roterande idéutveckling 

För att på ett snabbt och kreativt vis utveckla enkla idéer inom ett område och undersöka 

utvecklingspotential och möjligheter hos dessa kan roterande idéutveckling användas. Metoden kan 

användas inom nästan alla verksamheter och genomförs i grupper med allt ifrån 12 till 100 deltagare 

och det ska alltid finnas minst en moderator. Det går till så att varje idé eller kluster med idéer med 

någon gemensam nämnare läggs ut på olika bord och deltagarna delas in i grupper om tre till sex 

personer. Därefter tilldelas varje grupp ett av borden med idéerna som de skall inspireras av, 

diskutera kring och vidareutveckla. Resultatet behöver inte nödvändigtvis vara en påbyggnad av den 

ursprungliga idén utan kan lika gärna vara en lösning som dykt upp vid diskussionen kring denna. 

Arbetet får pågå 5– 15 minuter innan moderatorn bryter och grupperna får rotera till nästa bord med 

en av de andra idéerna. Gruppen lämnar sina idéer, skisser och anteckningar bakom sig så att den 

nya gruppen får ta del av dessa när de tar vid. Därför är det mycket vikten av att uppmuntra 

skissande, anteckningar och skapandet annan bestående information. (Westling, n.d.) 

Fördelen med denna metod är att den har en förmåga att engagera deltagarna i utvecklingsarbetet 

på ett helt annat sätt än metoder med individuellt arbete. Att dela upp deltagarna främjar också 

kommunikationen då många tycker att det är lättare att uttrycka sina åsikter i mindre grupper vilket i 

sin tur gör att större del av deltagarnas kunskaper nyttjas och att risken för stagnation minskar. Om 

deltagarna från början inte är insatta i problemen som ska bearbetas kan det vara fördelaktigt att ha 

en moderator vid varje bord som stannar kvar när grupperna roterar för att underlätta förståelsen 

för uppgiften och snabbare få igång tankarna. (Westling, n.d.) 
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2.3 Utvärdering 

I en utvecklingsprocess är kontinuerliga och iterativa utvärderingar en viktig del för att kvalitetssäkra 

produkten och förhindra att tidiga fel följer med i utvecklingsprocessen. En objektiv utvärdering kan, 

om väl utförd, eliminera alla personliga preferenser.  

2.3.1 Viktning 

För att eliminera konceptförslag krävs en objektiv utvärderingsmetod. Detta sker genom att ställa 

upp koncepten i en matris och tillskriva konceptens attribut värden utifrån givna parametrar. Dessa 

parametrar viktas mot varandra och resulterar i att ett eller flera koncept kan tas vidare i 

utvecklingsprocessen. (Johannesson et al., 2004) 

2.3.2 Like-/Dollarmetoden 

En av många utvärderingsmetoder som kan vara till hjälp under en kreativ process med en stor 

mängd idéer och man skall skära ned antalet och specificera vilka som skall bearbetas vidare. 

Metoden är flexibel och hur den används kan till stor del styras från fall till fall, men i grunden är det 

en subjektiv utvärderingsmetod där deltagarnas egna tankar, åsikter och känslor får komma fram. 

Var deltagare tilldelas en summa pengar som denna sedan är fri att disponera efter eget tycke. Hur 

stor del av pengarna som tilldelas en idé i en designprocess och varför är upp till deltagaren och kan 

bero av allt ifrån funktion eller konstruktion till rent utseende- eller känslomässiga aspekter.   

2.3.3 Diskussion 

Ett forum där idéer får vädras i en öppen diskussion kan vara väldigt gynnande för ett utvecklings-

arbete. Detta är en metod som ofta används omedvetet och ostrukturerat men som genererar bra 

resultat eftersom att deltagarna får ta del av varandras tankar och idéer. 

2.4 Mock-up 

En mock-up är en, icke nödvändigtvis funktionsduglig, mycket enkel återgivning av produkten eller 

delar av den i full skala. Syftet med en mock-up är att få en grov känsla för produktens geometriska, 

funktionsmässiga samt i vissa fall färgmässiga och materialmässiga egenskaper. 

2.5 Ytmodellering 

Ytmodellering bygger på matematiska framställningar av fria och komplexa ytor som tillsammans 

utgör en tredimensionell modell. Den vanligaste typen av ytmodellering bygger på NURBS-kurvor 

(Non-Uniform Rational B-splines) som kan beskrivas som n-gradiga matematiska funktioner i 3D-

rymden. Dessa kurvor definierar de ytor som utgör modellen. I bilindustrin är ytmodellering ett 

väletablerat arbetssätt då höga krav ställs på ytornas kontinuitet. Standarder för dessa ytor har tagits 

fram och toleranser för exempelvis kurvatur- och tangenskontinuitet har företagsspecifika 

kvantiteter.  

Ytmodellering är ett bra sätt att visualisera idéer och utgör en bra grund för fotorealistiska 

renderingar. För snabba visualiseringar kan denna metod användas då kravet på ytkontinuitet kan 

försummas. 
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3 TEORI 

3.1 Near Field Communication (NFC) 

NFC är ett standardiserat gränssnitt som överbrygger kommunikationsgapet mellan existerande 

tekniska enheter och möjliggör dessa att dela information över ett fysiskt avstånd på 0 till 10 

centimeter vid en maximal hastighet på 424 kbps. Denna hastighet räcker till att dela bland annat 

bilder, kartor och kontaktinformation men kan också underlätta anslutningen till 

kommunikationstekniker som blåtandsnät och wifi-nät som erbjuder högre överföringshastigheter. 

Det finns en rad övriga applikationsmöjligheter för NFC-tekniken, några av dessa visas i figur 2 nedan. 

(Nosowitz, 2010) 

 

Figur 2. Möjliga användningsområden för NFC enligt nfc-forum.org. 

NFC-tekniken fungerar på samma sätt som dagens passerkort där ett chip i kortet läses av via dörrens 

elektroniska lås. Denna teknik kommer att vara tillgänglig i smarta mobiltelefoner inom en snar 

framtid och finns redan nu i en rad mobila enheter bland annat mobiltelefonen Samsung Galaxy S3 

enligt (http://www.samsung.com). För de enheter som ännu inte har ett inbyggt NFC-chip kan en 

enklare variant klistras på mobiltelefonens baksida. (Nosowitz, 2010) 

3.2 Induktiv laddning 

Elektromagnetisk induktion är ett fysiskt fenomen där elektricitet alstras när en elektrisk ledare förs 

genom ett magnetfält. Denna metod kräver rörliga delar för att elektrisk ström ska uppstå men kan 

användas i ett statiskt system med några små förändringar.  

När en osluten krets med en koppartråd i form av en spole kopplas till en strömkälla bildas ena 

halvan av en transformator. Den andra halvan består, på samma sätt, av en kopparspole, men med 

en enhet som kan lagra elektrisk energi istället för en energikälla (figur 3). När dessa två spolar 

placeras i varandras magnetfält på en gemensam axel, sluts kretsen och elektricitet överförs. 

(Rathod, 2012) 
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Figur 3. Schematisk bild över en induktionskrets. 

3.3 SPD-glas 

SPD är en förkortning för ”Suspended Particle Devices” och är en teknik som används inom många 

områden. Bland annat kan SPD teknik användas i glas för ett ge möjlighet att reglera ljusgenomsläpp 

genom att, steglöst, tona glaset från helt genomskinligt till helt opakt, enligt 

http://www.glassonweb.com. Tekniken reglerar på samma sätt genomsläppet av både värme- och 

skadlig UV-strålning. Ljusreglerande SPD-glas är symetriskt uppbyggt i sju lager (figur 4): 

 

Figur 4. SPD-glasets uppbyggnad enligt howstuffworks.com. 

 Glas eller plast – Ytterst sitter ett lager vanligt glas eller plast 

 Ledande material – Innanför glaset sitter ett lager av ett genomskinligt ledande material 

 Film – Skyddande film som innesluter vätskan med de ljusabsorberande partiklarna 

 Vätska - Vätska innehållande de ljusabsorberande partiklarna 

Det mittersta lagret är en vätska innehållande miljontals små ljusabsorberande partiklar som flyter 

fritt i vätskan. Utan spänning i de ledande lagren ligger partiklarna helt oordnade stänger de ute näst 

intill allt ljus och glasrutan får samma färg som partiklarna. När spänning appliceras och kommer i 

kontakt med vätskan genom de ledande lagren ordnas partiklarna upp i rader mellan dessa och 
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släpper igenom allt ljus och rutan blir helt genomskinlig. Genom att reglera spänningen justeras 

partiklarnas orientering och därmed glasets opacitet steglöst och utan fördröjning. Spänningen kan 

regleras automatiskt, manuellt eller genom kombinationer av de båda. Tekniken är mycket energisnål 

och är därför attraktivt sätt att sänka energiförbrukningen för villor och kontorsbyggnader. (Bonsor, 

n.d.) 

3.4 LASER-head-up 

Laserbaserad head-up-display fungerar genom att tre laserstrålar med olika färger riktas mot en 

tunn, genomskinlig kiselfilm. Dessa laserstrålar sveper högfrekvent över filmen i vertikalt och 

horisontellt led med färgerna röd, grön och blå vilket möjliggör att bilder i fullfärg, enligt RGB-skalan, 

kan framställas. Laserstrålarnas höga ljusintensitet gör att bilderna som framställs är skarpa och 

synliga i alla ljusförhållanden, se figur 5. Bilden kan framställas på en obelagd glasyta men resulterar 

då i en förlust på 75-80% och är då mer beroende av betraktningsvinkeln. (Patel, n.d.; Microvision, 

n.d.) 

 

Figur 5. Microvisions variant på Head-up-display i bilar. 

Storleken på lasermotorn är så liten att den skulle få plats i en mobiltelefon. Detta är en avsevärd 

storleksskillnad jämfört med den traditionella head-up-tekniken som kräver stort utrymme i 

instrumentbrädan. (Microvision, n.d.) 

Kostnaden för denna teknik är beroende av den gröna lasern som i dagsläget är den svåraste att 

framställa då infrarött ljus måste behandlas med komplicerad optik för att producera den gröna 

färgen. På senare tid har emellertid intresset för grön laser ökat vilket har lett till en mer storskalig 

produktion som har bidragit till att priserna har sjunkit lavinartat. (Patel, n.d.) 

3.5 OLED-teknik 

OLED är ett akronym som står för ”Organic Light-Emitting Diode” och är en bildskärmsteknik som blir 

allt mer populär inom en mängd områden såsom mobiltelefoner, TV-apparater, datorskärmar med 

flera. En OLED-skärm består i sin enklaste form av fyra kolbaserade lager infästa mellan en anod och 

en katod, enligt (http://www.oled-info.com). De fyra lagren som krävs är ett finmaskigt nät, ett 

emissionslager och två transportlager. När positiva och negativa laddningar slås samman i 

emissionslagret bildas ett ljus som tillsammans med miljontals andra sammanslagningar bildar bilden 
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på skärmen. OLED tekniken innehåller inga miljövådliga ämnen och dess användningsområde är 

enormt då displayerna kan göras helt flexibla, böj och vikbara och till och med transparenta bortsett 

från anoden och katoden, enligt (http://www.oled-display.net). 

3.6 AcoustiVision 

Att erbjuda ett bra ljudsystem är viktigt i dagens bilar och är ofta en volymkrävande installation. För 

att åstadkomma en mer utrymmes-, vikt- och energieffektiv lösning utvecklade företaget Magna en 

högtalare som använder en fast fönsterruta som högtalarmembran. På grund av storleken på de 

fasta rutorna i bilar lämpar sig tekniken främst för att återge lägre frekvenser. En vanlig fast ruta 

monteras mot karossen med ett mjukt isoleringsmaterial. Signalprocessorer monteras sedan i rutans 

nederkant och sätter rutan i svängning genom de signaler de matas med från bilstereon. (Magna, 

n.d.) Dessutom kan tekniken användas för att släcka ut störande ljud utifrån genom att rutan sänder 

ut en inverterad ljudvåg. (Abrahamsson, 2011) 

3.7 Drive-by-wire 

Drive-by-wire är ett relativt ungt begrepp inom bilindustrin som översatt betyder ”kör via kabel” och 

definieras så som att den fysiska kopplingen mellan förarens styrdon, ofta i form av ratt och pedaler, 

ersatts av elektroniska kopplingar. Genom att förarens rörelser registreras av mikrosensorer skickas 

signaler till motor och styranordning som därefter utför kommandot utan någon fysisk kontakt. 

Tekniken har länge använts inom flygindustrin löser många problem som tidigare stått i vägen för 

bildesigners världen över. Men systemen ifrågasätts också på grund av sin potentiellt lägre 

felsäkerhet och är därför ännu inte lagligt i alla länder, däribland Sverige. En legalisering kommer 

dock närmare i tiden i takt med att systemen vidareutvecklas. (Anwar, 2009; Bergman, 2004) 

3.7.1 Adaptiv styrning 

Adaptiv styrning betyder att styrningen varierar beroende på givna parametrar. Exempelvis kan ett 

och samma rattutslag resultera i olika hjulvinkel i olika hastigheter. På detta vis kan styrningen bli 

stabilare i högre farter och mer direkt och effektiv i lägre. Säkerheten kan även ökas med hjälp av 

adaptiv styrning genom att låta säkerhetssystem som exempelvis antisladd och antispin inverka på 

styrutslaget för att bibehålla eller återfå grepp. BMW använder sig idag, med framgång, av en 

mekanisk adaptiv styrning i några av sina modeller. BMWs system innehåller även en planetväxel 

som ökar styrkraften i högre farter vilket bidrar till en mer dynamisk körupplevelse. (BMW Sverige, 

n.d.) 

3.7.2 Haptisk feedback 

Haptisk feedback förkommer i många tekniska produkter i dagens samhälle, exempelvis i 

mobiltelefoner och spelkontroller. I spelkontroller används haptisk feedback i form av force feedback 

teknik där rörelser och händelser i spelet simuleras genom vibrationer och motstånd i spelkontrollen. 

Denna teknik kan även användas i verkligheten i kombination med drive-by-wire-system där den 

verkliga feedbacken uteblir på grund av avsaknaden av fysiska kopplingar. Force feedback kan även 

öka säkerheten eller minska energiförbrukningen i fordon genom att applicera ett motstånd i 

gaspedalen om en kollision är förestående eller i branta uppförsbackar. 
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3.8 Ergonomi 

Kunskapen om människans dimensioner spelar en central roll i utformandet av en fordonsmiljö. För 

att undvika onödiga statiska belastningar och obekväma ställningar appliceras vedertagna 

antropometriska data som ofta sträcker sig från 5:e percentilen kvinna till 95:e percentilen man för 

en given population. Majoriteten av de ergonomiska mått som redovisas nedan är hämtade ur Tilly, 

2002 som är en sammanställning baserad på den Amerikaniska populationen. 

3.8.1 Körställning 

I en sittande ställning är det viktigt att det inte finns några statiska spänningar ländrygg, säte, nacke 

eller armar. I Tilley, 2002 finns mycket information att hämta. En höftvinkel på 100° och en 

sätesvinkel på 20° från horisontalplanet utgör en optimal körställning. Sätets längd får inte överstiga 

49 centimeter och bör vara minst 50 centimeter brett för att vara anpassat efter 95:e percentilen 

man. Den optimala knäledsvinkeln är 110° men ett spann på 10° tillåts. Då det är bra om ögats vinkel, 

när det är som mest avslappnat, ligger i horisontalplanet måste huvudets centerlinje hamna 

vinkelrätt mot detta plan. Alla färger är fullt synliga 30° åt båda håll då blicken är riktad rakt fram.  

Ett eventuellt ländryggsstöd har en radie på 25,4 centimeter och bör kunna justeras i djupled inom 

ett spann på 1,27 centimeter. Optimal vinkel på överarm är 12° från kroppens centerlinje med en 

armbågsvinkel på 115°. (Tilley, 2002) 

3.8.2 Fot 

Fötterna i ett fordon bör kunna vila på golvet i en neutral ställning. Det är också viktigt att det finns 

tillräckligt spel för knän och tår. Pedalerna i en bil har sin optimala placering 449-624 centimeter 

horisontellt från höftpunkten fram till hälpunkten, när sätets justermån tas i beaktning. 

Vinkelspannet mellan smalben och fotsula bör vara 85°-110°. Den optimala vinkeln på gaspedalen, 

för avslappnad körning, är 42° från horisontalplanet.  

Avståndet mellan gaspedal och bromspedal ska minst vara 51 centimeter och högst uppgå till 127 

centimeter. Bredden på gaspedal och bromspedal ligger i spannen mellan 76-108 centimeter 

respektive 76-121 centimeter. Bromspedalen bör vara minst 3 centimeter närmare föraren i benets 

axialriktning. 

Både gaspedal och bromspedal bör ha ett initialt manövreringsspel där ingenting händer. För 

gaspedalen är detta 5° och för bromspedalen 3 centimeter.  (Tilley, 2002) 

3.8.3 Hand 

Handgrepp ska vara anpassade efter användningsområden och handrörelser. För att ett handgrepp 

ska känna bekvämt bör rundade former och cylindriska grepp användas. Små handtag skär in i 

handen under tung last medan stora handtag känns osäkra. Ett optimalt grepp sträcker sig från 22-32 

centimeter. 

Handens grepplinje är 102° från underarmens centerlinje. För att ett handtag ska passa så många 

som möjligt bör det vara 9,7 centimeter långt för användning utan handskar och 11,4 centimeter 

långt för användning med handskar. Fingrarna måste ha ett fritt spel mellan handtaget och 

underlaget på minst 3,8 centimeter medan 5,1 centimeter är optimalt. (Tilley, 2002) 
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3.9 Multi-touch-pad 

Det finns flera typer av tekniker som gör det möjligt att överföra rörelser och beröring av en yta till 

elektriska signaler. De vanligaste bygger på kapacitiv och resistiv avläsning, vanligtvis av ett eller flera 

fingrar. Denna rapport tar den kapacitiva tekniken i beaktning på grund av att den har bättre 

förutsättningar till att känna av flera beröringspunkter samtidigt. (Wilson, Fenlon, n.d.) 

När ett finger berör ytan ändras ytans laddning på denna specifika punkt varpå koordinater kan 

utläsas, se figur 6. Denna position omvandlas till elektriska impulser och tolkas av mjukvaran i 

enheten. (Wilson, Fenlon, n.d.) 

 

Figur 6. Schematisk bild över hur en kapacitiv beröringsplatta fungerar. 

3.10 Passiva säkerhetssystem 

Bilindustrin har länge arbetat med passiva säkerhetssystem som skall skydda föraren och eventuella 

passagerare vid en eventuell kollision eller annan olycka. Vanliga passiva säkerhetssystem som idag 

är standard i de flesta bilmodeller är exempelvis trepunktsbältet, deformationszoner och airbags vars 

uppgift är att minimera personskador då en olycka skett. 

3.11 Aktiva säkerhetssystem 

För att förbättra säkerheten ytterligare har biltillverkarna senare också börjat utveckla aktiva 

säkerhetssystem, system som skall förhindra att en olycka överhuvudtaget äger rum. Exempel på 

vanliga aktiva system är antisladd, antispin och ABS-bromsar. På senare år har allt mer fokus lagts på 

att utveckla aktiva säkerhetssystem som med allt mer avancerad teknik och smarta lösningar räddar 

fler liv på vägarna.  
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3.11.1 Körfältsvarnare 

Systemet övervakar var bilen befinner sig i filen och att 

fordonet inte styrs ur filen, in i intilliggande fil eller av 

vägen, av misstag, se figur 7. Systemet finns hos flera olika 

biltillverkare så som Volvo, Mercedes, Audi och Mazda 

och fungerar och reagerar på lite olika sätt men med 

samma syfte (Euro NCAP). Mercedes system fungerar 

genom att en kamera i vindrutan övervakar vägen och 

matchar sin information mot förarens beteende och 

aktioner. Om det verkar som att föraren håller på att 

lämna filen oavsiktligt varnas denna genom vibrationer i 

ratten, om ingen åtgärd sker intensifieras vibrationerna. 

Om föraren ändå inte korrigerar riktningen och 

olycksrisken är överhängande bromsar bilen automatiskt 

hjulen på motsatt sida för att styra fordonet tillbaks in i 

filen och undvika en olycka. (Hodzic, 2008) 

3.11.2 Akut bromssupport  

Ofta kallas denna typ av säkerhetssystem ”Autonomous 

emergency breaking” och syftar till att undvika eller lindra 

olyckor där föraren kör in i framförvarande fordon. Dessa 

olyckor beror ofta på att föraren reagerar försent på 

grund av ett hastigt händelseförlopp, ofokuserad körning 

eller dåliga siktförhållanden. Med hjälp av ett radarsystem 

som söker av vägen framför fordonet kan en dator räkna 

ut om föraren närmar sig framförvarande objekt, detta 

illustreras i figur 8. Om detta sker varnas föraren genom 

ljud- eller ljussignaler för att själv kunna vidta någon 

åtgärd, om så inte sker kan fordonet själv bromsa in och 

ge ytterligare varningssignaler. Om ingen eller otillräcklig 

åtgärd kommer från föraren och en kollision inte längre 

kan undvikas bromsar fordonet med full kraft för att 

lindra effekterna av kollisionen. (Euro NCAP For safer cars. 

(n.d.)) 

Som flera andra biltillverkare har även Mercedes Benz utvecklat tekniken ytterligare genom att låta 

bilens bromssystem sättas i beredningsläge för att kunna ingripa med minimal fördröjning och 

maximal kraft om föraren reagerar och sätter foten på bromsen, oavsett anlagd kraft från föraren. 

Systemet beräknar även ett optimalt bromsförlopp om en kollision är oundviklig för att på så sätt 

även ge bakomvarande fordon maximalt med tid att reagera. (Danielson, 2008)  

Figur 7. Illustration av en situation då en 

körfältsvarnare förhindrar en krock. 

Figur 8. Bromssupportsystemet läser av den 

framförvarande trafiken. 
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3.11.3 Dödavinkelövervakning 

Även detta system används idag av flera biltillverkare 

och används då för att varna föraren för objekt i den 

döda vinkeln vid filbyten, se figur 9. Systemen kan 

använda kameror eller sensorer och uppmärksammar 

föraren vanligen genom att tända en liten 

varningslampa i området kring ytterbackspegeln på 

den sida där faran befinner sig. (Euro NCAP For safer 

cars, n.d.) 

 

 

 

3.11.4 Pre-collision system 

Detta är ett samlingsnamn för olika system som, om 

en olycka är överhängande (se figur 10), optimerar 

inställningar på olika komponenter för att vid en 

kollision minimera skadan som åsamkas förare och 

passagerare. Exempel på olika åtgärder kan vara att 

spänna åt säkerhetsbälten, stänga fönster och 

taklucka, förbereda airbags och justera stolarnas 

positioner. Dessa åtgärder är dock reversibla så att de 

i de fall där kollisionen undviks kan återställas till det 

normala. (Euro NCAP For safer cars. (n.d.)) 

 

 

3.12 Ljussensor 

En fotoelektrisk sensor eller fotoresistor känner av ljusstyrka och ökar, via ett fenomen kallat 

fotoresistans, sin elektriska resistans. Detta gör det möjligt att konstruera reläs och strömbrytare 

som reagerar på ljus. Tekniken att mäta ljusintensitet kallas fotometri där ljusstyrkan kvantifieras i 

enheten candela. (Diffenderfes, R, (2005))  

Dessa typer av sensorer, och varianter av dem, finns i många kommersiella produkter som 

exempelvis ljussensorn i en kamera, astronomisk mätutrustning för avlägsna stjärnor, gatbelysning 

och bilar. Photometry (n.d.). 

  

Figur 9. Illustration av en situation då ett system som 

varnar för objekt i döda vinkeln kommer till nytta. 

Figur 10. Pre-collision system känner av att en 

olycka är nära förestående. 
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4 GENOMFÖRANDE 

4.1 Projektplan 

En projektplan upprättades efter första mötet med uppdragsgivarna på Semcon. Planen gicks igenom 

och både handledarna på Semcon och på LTU som fick möjlighet att lämna feedback för revidering 

innan planen godkänndes och projektet kunde sjösattas. Planen innehåller information om projektet 

och dess genomförande, inklusive bakgrund, mål och en enkel tidsplan. Projektplanen kan läsas i sin 

helhet i bilaga 1. 

4.2 Förstudie 

För att ha ett bra underlag att jobba med genomfördes en förstudie som till stor del bestod i att 

fysiskt analysera bilmarknaden, se bilaga 2. Bilmodeller granskades i detalj där dyra, billiga, stora och 

små bilar undersöktes för att skapa en förståelse för vad som kan vara karaktäristiskt med respektive 

produktsegment. Inredningsdetaljer och tekniska funktioner kartlades och resultatet av denna studie 

är presenterad i form av en omvärldsanalys. 

Eftersom bilar skiljer sig något från Trio concept gjordes en konkurrensanalys där bilinrednings-

tidningar och internetbloggar genomsöktes i syfte att hitta liknande fordon. Många av dessa är, även 

de, koncept där fokus för denna undersökning har legat på inredningsdesign och smarta lösningar av 

strukturell utformning samt tillämpningen av tekniska lösningar.  

4.2.1 Benchmarking 

4.2.1.1 Omvärldsanalys 

I Sverige är personbilen den dominerande fordonstypen med cirka 4,4 miljoner (4 408 749 (SCB)) 

enheter i trafiken vid årsskiftet 2011-2012. På grund av att personbilen är så populär är det här 

utvecklingen av användbara funktioner kommit längst. Genom att undersöka vilka funktioner och 

inredningslösningar som finns i bilar idag kunde en övergripande bild av marknaden skapas. Nedan 

följer en redogörelse över funktioner och inredningar som kan vara av intresse vid skapandet av en 

interiör till Trio concept. 

Audi 

Audi är en tysk tillverkare av bilar i premiumsegmentet som ägs av Volkswagengruppen. Företagets 

slogan lyder ”Vorsprung durch Technik” vilket översätts till ”Försprång genom teknik” vilket 

genomsyrar samtliga modeller som har långa utrustningslistor med det senaste tekniska lösningarna 

inom bilvärlden. Audi håller en erkänt hög kvalité och har länge sagts erbjuda en av bilvärldens bästa 

interiörer enligt motorjournalister världen över. 

Audi A1’s (figur 11) och A7’s (figur 12) interiörer är strikta och lättöverskådliga. Knappar och displayer 

är väl grupperade och går relativt snabbt att lära sig hantera. De flesta ytorna är läderbeklädda med 

inlägg i metall eller trä. Nästan allt styrs elektroniskt och känslan i knappar och reglage är bra men 

ger ingen mekanisk feedback för deras funktioner. Displayerna är i avstängt läge infällda och 

skyddade av instrumentpanelen, de fälls upp och blir synliga först när tändningen slås på.  
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Figur 11. Interiören av Audi A1 

 

Figur 12. Interiören av Audi A7 

Audi A7, som innehåller betydligt fler funktioner än den mindre A1, har de extra knapparna som 

krävs placerade längre bak på mittkonsolen mellan framsätena. De flesta funktionerna styrs med ett 

multifunktionshjul som kan vridas, vickas och tryckas ned beroende på vilken funktion som visas i 

displayen. Runt denna finns även multifunktionsknappar samt snabbknappar till vanliga funktioner. 

Några funktioner som sticker ut och känns speciellt relevanta för utformningen av Trio concepts 

interiör visas närmare nedan. (http://www.audi.se) 

Instrumenteringen (figur 13) är uppbyggd i flera 

nivåer med olika material vilket gör den levande 

och spännande. Mellan varv- och 

hastighetsmätaren finns också en stor display 

som kan visa en mängd information beroende 

på förarens önskemål. Färgåtergivningen och de 

dolda ytterkanterna på displayen gör att den 

smälter väl in bland de andra instrumenten och 

bildar en helhet. (http://www.audi.se) 

 

 Figur 13. Instrumentpanel i en Audi A6 
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Med hjälp av head-up display (figur 14) kan viktig 

information, som exempelvis hastighet och 

navigation, projiceras på rutan framför föraren. 

Vilken information som ska visas samt position 

och opacitet kan ställas in av föraren. 

(http://www.audi.se) 

 

 

Bredvid växelspaken sitter Audis ”MMI touch” 

(figur 15) på vilken man skriver med fingret. 

Systemet känner igen bokstäver och siffror och 

används bland annat till telefon och navigation. 

Ytan är bakgrundsupplyst och byter utseende 

beroende på aktiv funktion. På bilden används 

ytan till att välja bland förinställda radio-

kanaler.(http://www.audi.se) 

 

BMW 

Även BMW är en tysk biltillverkare med bilar i premiumsegmentet. Precis som Audi har BMW erkänt 

hög kvalité och finish på exteriör såväl som interiör. Deras främsta ambition är dock att erbjuda 

körglädje, något de uttrycker i sin slogan ”BMW – När du älskar att köra”. (http://www.bmw.se) 

 

Figur 16. BMW 1-serie interiör (http://www.bmw.se) 

1-serien är BMWs instegsmodell men är ändå välutrustad (figur 16). Interiören ska uttrycka en 

sportighet med exklusiva material och spännande linjespel. BMW är noga med att uttrycka att de 

arbetat mycket med att göra knappar och instrument så lättöverskådliga och intuitiva som möjligt för 

att föraren ska kunna hålla uppmärksamheten på vägen. (http://www.bmw.se) 

Figur 14. Information projicerad i vindrutan 

Figur 15. MMI touch i radioläge 
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Figur 17. Interiören av en BMW 6-serie (http://www.bmw.se) 

BMWs 6-serie är aningen mindre sportig och mer elegant i sin utformning men den förarorienterade 

designen är densamma. Interiören består uteslutande av exklusiva material i flytande formationer 

med komponenter så som högtalare som helt smälter in i designen (figur 17). Den stora displayen 

mitt på instrumentbrädan sticker dock ut med sin metallram. På denna visas bilens omfatande 

infotainmentsystem vilket styrs ifrån knappsatsen bredvid växelspaken med ett vred och sju knappar. 

Vredet är mycket likt Audis och kan vridas, tiltas och tryckas ned. Känslan i knapparna och vredet är 

högkvalitativ men med en dryck i mugghållaren precis bakom knappsatsen blir denna näst intill 

obrukbar.   

Växelspaken till 6-seriens automatlåda är mycket väl 

ergonomiskt utformad med ett bekvämt grepp och 

enkel användning. Den ser sportig och exklusiv ut och 

känns väldigt robust och kvalitativ vid manövrering 

(Figur 18).  

Instrumentbrädan ser nästan ut som om den hade smälts 

på plats (figur 19). Den känns harmonisk trots asymmetri 

och innehåller spännande ytor och former som 

accentueras av kontrasterande sömmar som sveper över 

instrumentbrädan.   

 

Figur 18. Växelspaken i 6-serien. 

(http://www.bmw.se) 

Figur 19. Kontrasterande sömmar i BMW 6-

serie. (http://www.bmw.se) 
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På mittkonsollen finns diskreta små displayer 

som visar bland annat inställd temperatur på 

klimatanläggningen (figur 20). Displayernas 

begränsningsområde syns inte utan informa-

tionen syns bara som en projektion på 

konsollens svarta yta. Då displayerna släcks syns 

de inte och ytan blir helt jämnfärgad. 

Cadillac 

Cadillac är en amerikansk biltillverkare som grundades i Detroit för över 100 år sedan. De säger sig 

stå för okompromissad prestanda, utmanande design och banbrytande teknik. Cadillac har alltid 

räknats till de exklusivare biltillverkarna och har en trogen supporterskara såväl i Amerika som i 

Europa.  

Cadillac CTS-V (figur 21) är en tvådörrars, sportig kupé men är fortfarande relativt rymlig och bekväm. 

Den är rikligt utrustad och har en kraftig, helt symetrisk mittkonsol och en sportig instrumentpanel 

med tre stora analoga mätare. Mitt på mittkonsollen sitter en analog klocka som har sina rötter långt 

tillbaks i Cadillacs historia, ovanför sitter en display som styrs helt via touch-inmatningar. I hela 

inredningen finns inslag av trä- och metallimitationer som dock känns plastiga vid beröring. 

Figur 20. Diskreta displayer på mittkonsollen 

(http://www.bmw.se) 

Figur 21. Cadillac CTS-V interior (http://www.cadillac.com) 
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Figur 22. Cadillac Escalade (http://www.cadillac.com) 

Escalade (figur 22) är den största modellen i Cadillacs sortiment. Den har plats för åtta personer och 

har slösande stora utrymmen fram. Automatlådan styrs via en klassisk rattväxel vilket frigör utrymme 

på mittkonsollen. 

Touchdisplayen i mittkonsollen (figur 23) kan antingen visas i nedfällt läge eller i uppfällt läge 

beroende på aktiv funktion. Cadillac har valt att ta bort de traditionella innerhandtagen och ersatt 

dessa med knappar som öppnar dörren på elektronisk väg (figur 24). 

 

Figur 23. Touchdisplayen i Cadillac CTS-V (http://www.cadillac.com) 

 

Figur 24. Elektronisk dörröppning (http://www.cadillac.com) 
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Porsche 

Porsche är en legendarisk sportbilstillverkare från Tyskland som i decennier rankats som en av de 

främsta. Porsche är oerhört noga med att hålla bästa kvalitet på alla sina produkter i allt ifrån 

motorer och byggkvalité till materialval och finish. Något Porsche ofta nämner är att deras bilar är så 

välbyggda att de tål att användas i vardagen trots sina extrema specifikationer.  

 

Figur 25. Interiören I en Porsche Panamera (http://www.porsche.se) 

Porsche Panamera (figur 25) är Porsches första sportbil med fyra dörrar. Den är rymlig och bekväm 

inuti och innehåller enbart exklusiva material så som läder, trä och aluminium i alla detaljer. Alla 

luckor, knappar och vred känns mycket högkvalitativa med en robust känsla och silkeslen 

manövrering. Mittkonsollen är upphöjd för att förenkla sikt till och användning av knappar och 

reglage. Antalet knappar är många, de är strikt grupperade men kräver ändå en del tillvänjning. 

Anledningen till mängden knappar är delas de många funktionerna men även att Porsche vill erbjuda 

förare och passagerare olika alternativ vid manövrering av infotainmentsystemet. I Panamera kan 

alla system styras från knapparna på ratten eller mittkonsollen alternativt direkt på skärmen via 

touchfunktionen.  

I instrumentpanelen (figur 26) finns tre 

huvudmätare varav den längst till vänster är en 

display som kan visa vad helst föraren önskar i 

infotainmentsystemet. På detta vis kan 

information som är viktigt för körningen visas 

här samtidigt som exempelvis radion visas i 

huvuddisplayen på mittkonsollen. 

 

 Figur 26. Display i instrumentpanelen 

(http://www.porsche.se) 
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På ratten finns två stora aluminiumknappar 

(figur 27) som styr växellådan. Föraren kommer 

åt knapparna både från framsidan av ratten med 

tummarna men också på baksidan med 

fingertopparna på pek- och långfingret. 

Knapparna har relativt långa slag och högt 

motstånd som förhindrar att växlingar sker av 

misstag. 

 

Mittkonsollen (figur 28) fortsätter hela vägen till 

baksätets ryggstöd och erbjuder bland annat 

bekvämligheter som mugghållare, ventilation, 

förvaringsfack och sätesvärme även till 

passagerarna i de två bakre stolarna. 

 

 

 

Volvo 

Volvo är en svensk biltillverkare av mellanklassbilar som strävar efter att ta sig upp i 

premiumsegmentet för att slåss med bland andra Audi, BMW och Mercedes. Volvo har länge varit en 

populär bil bland svenska familjer och är idag det vanligaste bilmärket i Sverige. Märkets starkaste 

sida har alltid varit säkerheten med sloganen ”Volvo – For life”. Nu siktar de på att bli lite roligare och 

sportigare att köra även om säkerheten givetvis förblir en av företagets grundpelare. 

 

Figur 29. Interiören av en Volvo V60 (http://www.volvocars.com) 

Figur 27. Växlingsknappar på ratten 

(http://www.porsche.se) 

Figur 28. Mittkonsol i baksätet (http://www.porsche.se) 
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Volvo V60 har en enkel och mycket bekväm interiör med bra material och inlägg i riktig metall och 

trä. Displayen överst på mittkonsollen styrs via knapparna längre ned. Knapparna är logiskt 

grupperade och har tydliga symboler vilket förenklar användandet.  

 

Volvo har en unik mittkonsol (figur 30) i form 

av en tunn panel. Bakom denna finns ett rejält 

förvaringsutrymme.  

 

 

 

Volvo erbjuder en mängd innovativa 

säkerhetssystem, bland annat ”driver alert 

control” (figur 31)som känner av körmönstret 

samt förarens ögonrörelser och varnar om det 

verkar som att denna börjar bli trött. På vissa 

modeller finns även systemen ”City safety” och 

”Kollisionsvarning med autobroms och 

fotgängarskydd”, två system som läser av 

omgivningen framför bilen och bromsar 

automatiskt om en kollision är överhängande 

och föraren inte reagerar.  

Med Volvos bilnyckel (figur 32) kan ägaren styra en mängd funktioner 

på bilen så som stänga/öppna sidorutor och taklucka, starta/stänga av 

larmet, slå på ledbelysning, öppna bakluckan samt se om du låste bilen 

när du lämnade den sist. Man kan även aktivera såkallad ”Private 

locking” som håller bagageutrymme och handskfack låsta även om 

resten av bilen låses upp om du exempelvis ska låna ut din bil. 

 

Till 2012 års modeller lanserar Volvo en applikation till iPhone- och 

Androidmobiltelefoner (figur 33). I applikationen kan ägaren få se 

information om bland annat bilens position och läsa av 

instrumentpanelens mätare för bränslenivå, trip- och vägmätare. 

Dessutom kan ägaren exempelvis låsa bilen, starta kupévärmaren eller 

få servicepåminnelser direkt i telefonen. 

 

Figur 31. Mittkonsolen i en Volvo XC60 

(http://www.volvocars.com) 

Figur 30. ”DAC” ett av Volvos säkerhetssystem 

(http://www.volvocars.com) 

Figur 32. Volvonyckel 

(http://www.volvocars.com) 

Figur 33. Volvos 

mobilapplikation 

(http://www.volvocars.com) 
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4.2.1.2 Konkurrentanalys 

Genom att studera befintliga urbana fordon och diverse konceptlösningar, eldrivna såväl som 

hybriddrivna, kan marknaden kartläggas. Resultatet av denna studie är presenterad nedan. 

Smart 

Smart står för Swatch-Mercedes-ART och är från början ett citybilsprojekt startat av Volkswagen 

1993 som sedan övertogs av Mercedes. Smart är numera ett eget bilmärke som är en del i Daimler 

AGs. Smart har fortsatt att tillverka små bränslesnåla stadsbilar som framförallt är små, smidiga och 

billiga i drift men som också påstår sig kunna erbjuda bra komfort, körglädje och hög säkerhet. 

Bilarna är lätta att hantera i stadsmiljöer och är dessutom miljöbilsklassade vilket i Sverige medför 

exempelvis lägre skatt och fri parkering. På Smart jobbar man hårt för att minimera bilarnas inverkan 

på miljön genom att i så stor utsträckning som möjligt använda återvinningsbara material. De har till 

och med speciellt utsedda bildemonteringar som tar hand om de uttjänta bilarna enligt Daimler AGs 

bestämmelser. Deras senaste projekt i kampen för att minska miljöpåverkan är ny modell som drivs 

helt av el, kallad electric drive. (http://se.smart.com) 

 

Figur 34. Mercedes kompaktbil – Smart (http://se.smart.com) 

Smart Fortwo erbjuds både som coupé och cabriolet och i flera utrustningsnivåer, figur 34. 

Beställaren kan sätta sin egen prägel på bilen genom stora valmöjligheter av färgkombinationer, 

fälgar och tygklädsel. Inredningen är ren, enkel och funktionell utan onödiga luckor, knappar och 

exklusiva material. Det mesta i instrumentbrädan består av hårdplast i olika färger med enklare 

reglage för exempelvis stereo, klimatanläggning och färddator, figur 35. Som tillval finns en 

touchdisplay som ersätter knapparna och som även innehåller andra funktioner som tillexempel 

navigator. Ovan på instrumentbrädan finns mätare för varvtal och en klocka. Panelen bakom raten 

domineras av en stor hastighetsmätare och displayer för bland annat varningsindikationer. 

Förvaringsfack finns framför passageraren, vid ratten och i båda dörrarna. Stolar, delar av dörrarna 

samt taket är klädda i textil i kupén som känns ljus, luftig och rymlig för att var en så liten bil. Kvalitén 

på inredningen i bilen är okej men innehåller inget spännande utan är rent funktionell. 

(http://se.smart.com) 



29 

 

 

Figur 35. Interiören av en Smart (http://se.smart.com) 

Toyota 

Toyota grundades och har sitt huvudkontor i Japan och är idag en av världens största biltillverkare. 

De tillhör absoluta toppskiktet när det gäller driftsäkerhet och var en av de första biltillverkarna som 

erbjöd hybridmodeller. För några år sedan påbörjades produktionen av deras minsta modell Toyota 

iQ, figur 36. 

 

Figur 36. Toyota iQ 

Det är enligt dem själva en bil för 3 +1 personer (två i fram- och en i baksätet med möjlighet att ta en 

extra person i baksätet) och är framför allt en liten, smidig och bränslesnål bil för pendling i 

stadsmiljöer. Men de har samtidigt ingen ambition att göra iQ ”liten och billig” utan vill erbjuda alla 

de bekvämligheter som finns i de större Toyotorna även här. (http://www.toyota.se) 
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Interiören (figur 37) känns otroligt rymlig och luftig för att vara en så pass liten bil och man blir riktigt 

förvånad när man kliver ur och ser hur liten den faktiskt är. Ytorna i bilen ger också ett relativt 

exklusivt intryck även om vissa ytor består av enklare material. Reglagen är tydliga rejäla och logiskt 

placerade med tydlig funktion och i vissa fall mekanisk feedback. När Toyotas designers ritade 

interiören ska de ha tagit inspiration från stingrockan, något som kan förklara den speciella 

”flytande”, tvåfärgs-lackerade mittkonsollen och ytan ovanpå instrumentpanelen. Dessa 

komponenter kan fås i en mängd utföranden för att ge interiören liv och en mer personlig touch, de 

gör också bilen än mer spännande och unik. iQ har inget fast monterat handskfack vilket gör att 

framsätespassageraren kan sitta längre fram och ge mer utrymme till passageraren bakom. Istället 

finns en löstagbar tygpåse som kan fästas där handskfacket brukar sitta. Med fyra personer i bilen är 

bagageutrymmet obefintligt, åker man däremot bara två kan baksätet fällas och ge ett relativt stort 

utrymme för bagage. Bilen har trots sin ringa storlek även utrustats med nio airbags varav en som 

täcker bakrutan vid en krock, den första i världen i sitt slag. (http://www.toyota.se) 

 

Figur 37. Interiören av en Toyota iQ 

Volkswagen up! Concept 

Up! är en stadsbil med plats för fyra personer och har funnits som koncept sedan år 2007. Den har 

två displayer, en i instrumentpanelen som bland annat visar hastighet, bränslemängd och 

momentant koldioxidutsläpp och en central touchpanel som kontrollerar radio, kupéklimat, telefoni 

och navigation. Denna centrala touchpanel är utrustad med ”proximity sensor technology” som 

känner av handrörelser och gester i närheten. Enligt Volkswagen skapar detta en ny nivå av 

intuitivitet och gör manövreringen av bilens infotainmentsystem till en barnlek.  

Opel RAK e Concept 

Detta konceptfordon är Opels vision av hur framtiden för persontransport kommer att se ut, figur 39. 

Två personer ryms i en tandemformation i fordonet som mäter 1,3 meter brett, 3 meter långt och 1,2 

meter högt. Den låga vikten, ungefär en tredjedel av en liten bil, ger RAK e en topphastighet på 120 

km/h.  (Opel RAK e Concept. n.d.) 

http://www.toyota.se/
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Figur 39. Opel RAKe. 

Figur 40. Suzuki Q Concept. 

Takvalvet ger ett 270-gradigt synfält utan döda vinklar. Det öppnas uppåt och lutas sedan framåt 

vilket gör det enkelt att kliva i och ur fordonet, figur 38. Samtidigt som takvalvet öppnas skjuts ratten 

undan vilket ger extra plats vid insteg. (Opel RAK e Concept. n.d.) 

Enligt en studie beställd av Opel har RAK e produktionspotential och kommer att vara ekonomiskt 

överkomlig för unga människor tack vare ett lågkraftsalternativ med en topphastighet på 45 km/h. 

Detta skulle möjliggöra personer som är under körkortsålder att använda fordonet. (Opel RAK e 

Concept. n.d.) 

 

Suzuki Q Concept 

Suzuki Q Concept är ett kompaktfordon som 

är ett mellanting mellan en bil och en 

motorcykel. Genom en tandemplacering får 

två personer plats i det 2,5 meter långa 

fordonet, figur 40. För att föraren och 

passageraren lättare ska komma in, vrids 

förarstolen 90 grader moturs. Passagerar-

stolen kan bytas ut mot två barnstolar eller tas 

bort för att frigöra mer bagageutrymme. (Bird, 

2012) 

Användandet av cirkelprimitiver är genomgående i hela designutförandet där reflektiva orange 

detaljer hjälper till att definiera formerna. Interiör och exteriör belysning är också en viktig del i 

fordonets design. Interiören visas i figur 41. När dörren öppnas pulserar en ljuscirkel på dörrens 

utsida vilket gör personer i dess närhet uppmärksamma på att dörren rör på sig. Samtidigt pulserar 

interiörens belysning på ett synkroniserat sätt för att tala om för personer i fordonet att dörren 

öppnas eller stängs. (Bird, 2012) 

  

Figur 38. Opel RAKe med takvalvet öppet. 
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För att starta fordonet placeras en mobiltelefon i ratten 

varpå bilens instrumentpanel ”övertar” telefonens grafik. 

Suzuki Q Concept använder sig till största delen av Head-

Up-displayer i vindrutan vilket sparar plats och ökar sikten 

som annars delvis skulle vara skymd av en större 

instrumentpanel. (Bird, 2012) 

 

Changan Chana E301 

Syftet med E301 var att ta fram ett hybridfordon som skulle tilltala unga personer och uppmana till 

användning professionellt och privat i stadsmiljö. Tre vuxna människor får plats, två fram och en bak, 

där den fjärde bakre passagerarplatsen utgörs av ett bagageutrymme som på traditionellt vis nås från 

utsidan på fordonets bakdel. (Bird, 2012) 

Passagerarstolarna kan vikas in i varandra för att skapa mer utrymme för exempelvis resväskor. Detta 

görs genom att föra stolarna framåt längs skenor i golvet. Instrumentpanelen sluter sig runt föraren 

och möter upp med den flytande mittkonsollen. Både instrumentpanelen och mittkonsollen är till 

större delen förskedda med touch-knappar. E301 har inga pedaler, gas och broms sker via paddlar på 

rattens baksida. (Bird, 2012) 

Honda Micro Commuter Concept 

Honda MCC är ett eldrivet fordon designat för att rymma tre personer och är ungefär 15 centimeter 

kortare än Smarts kompaktfordon Fortwo. Utsidan kan kostumeras med färgglada paneler efter 

personliga önskemål, figur 42. Föraren sitter i mitten och passagerarna får plats i en bänk bakom 

förarplatsen, figur 43. (Topspeed, 2011) 

 

Figur 42. Honda Micro Commuter Concept               Figur 43. Interiören till Honda Micro Commuter Concept 

Interiören är utformad för att kunna förvara Honda Motor Compo; en elektrisk cykel som också kan 

användas som kraftkälla till MMC:n, figur 44. Kraftkällan kommer i form av en låda som plockas ur 

Honda Motor Compo och kopplas in i MCC:n. (Topspeed, 2011) 

Figur 41. Interiören till Suzuki Q Concept 
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Figur 44. Honda Motor Compo som innehåller kraftpaketet vilket kan användas av Honda MCC 

 

Styrningen finns i två utföranden, ett med ratt och ett med styrspakar, figur 45. Styrspakarna kallas 

för “twin lever steering” och använder armarnas naturliga rörelsemönster för att styra fordonet. 

Ratten har sin fästanordning i rattcirkelns nedre del och fungerar annars som en vanlig ratt. 

Instrumentbrädan består av en klassisk instrumentpanel där betydande vikt ligger på en stor Head-

Up-display. (Topspeed, 2011) 

 

 

Figur 45. Manövreringsutförandet med styrspakar som Honda kallar för ”twin lever steering” (t.v.) och ratten med 

sin fästpunkt i rattens nedre del (t.h.) 
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Opel Siderium concept  

Vinnare av Interior Motives designtävling år 2008. Syftet med detta koncept var att skapa ett fordon 

för år 2020 med en känsla av lyx och miljömedvetenhet, figur 46. (Car Body Design, 2008) 

 

Figur 46. Opel Siderium concept 

Siderium har säten bestående av två lager som ger möjlighet till en rad olika kombinationer, figur 47. 

Det undre lagret utgör sätets strukturella form och består av fem rörliga delar. Ovanpå detta sitter 

ett externt töjbart lager. Detta erbjuder en möjlighet att kostumera kabinutrymmet för alla tänkbara 

behov. (Car Body Design, 2008) 

 

Figur 47. Genomskärning av sätet där de rörliga delarna är synliga under det töjbara lagret (t.v.) och exempel på 

möjliga säteskombinationer. 
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4.2.2 Relaterad teknik 

Trio concepts exteriör har, med avseende på sikt och utformning, många likheter med en 

helikopterhytt. Med anledning av detta har Helikopterhyttar granskats för att utreda om tekniska och 

strukturella lösningar kan användas eller ligga till grund för idégenerering. Denna studie utfördes på 

Aeroseum i Göteborg, figur 48. 

 

Figur 48. Undersökning av helikopterhyttar på Aeroseum i Göteborg. 

4.2.3 Nulägesanalys 

Städerna i världen växer sig allt större, människor världen över flyttar till städer för att ta del av de 

möjligheter till ekonomisk tillväxt som dessa erbjuder. Urbaniseringen har pågått länge och sedan 

2008 bor över hälften av världens befolkning i städer och om 50 år kommer över två tredjedelar göra 

det. Detta fenomen medför flera problem däribland föroreningar av miljön och problem med 

trängsel då människor skall transportera sig inom städerna. Behovet av smidiga och miljövänliga 

transportlösningar är uppenbart och kommer bara att öka i takt med urbaniseringen. Samtidigt är 

den enskilda individens känsla av frihet viktig, att denna själv och oberoende av andra kan ta beslut 

om vart och när hen ska förflytta sig är ett krav hos majoriteten stadsbor. (Sida, n.d.) 

I de svenska storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö har statistik över människors 

resvanor förts sedan flera år tillbaks. Trots att personer som pendlar till arbetet inom 

storstadsregionerna i genomsnitt har kortare väg till jobbet än personer utanför dessa har de längre 

pendlingstider på grund av den låga snitthastigheten, något som tydligt påvisar trängselns effekter 

(tabell 2). Den främsta anledningen till att trängseln uppstår är att majoriteten av pendlarna kör 

fordon med plats för flera passagerare men åker ensamma, i snitt sitter färre än 1,6 personer i varje 

fordon. Vid transporter inom tjänsten, en betydande del av transporterna inom städer är snittet 

ännu lägre, under 1,3 personer per fordon (tabell 3). Enligt Östen Johansson på trafikverket har 

snittet sjunkit ytterligare sedan 2006 och trenden ser ut att fortsätta. (SIKA, 2008; Trafikanalys, 2011) 
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Tabell 2. Genomsnittlig reslängd och restid enkel resa inom och till/från de tre storstadsområdena, dörr till dörr 

enligt enligt SIKA, 2008 

Pendlingsrelation Genomsnittslig 
reslängd/resa 
 (km) 

Genomsnittslig 
reslängd/resa 
(minuter) 

Genomsnittslig 
reslängd/resa 
(km/h) 

Inom 
Stockholmsområdet 

12 29 25 

Till/från 
Stockholmsområdet 

65 61 64 

Inom 
Göteborgsområdet 

12 24 30 

Till/från 
Göteborgsområdet 

51 60 61 

Inom 
Malmöområdet 

9,5 20 29 

Till/från 
Malmöområdet 
(Sverige) 

59 52 68 

Till/från 
Malmöområdet 
(Danmark) 

46 48 57 

 

Tabell 3. Ärende och beläggningsgrad samtliga personresor enligt Trafikanalys, 2011 

Beläggningsgrad, 
Resor < 10 km 1999 2001 2005 2006 

Tjänste 
 

1,26 1,2 1,2 1,25 

Privat 
 

1,57 1,52 1,52 1,55 

Beläggningsgrad, Resor 10 - 50 km 
  Tjänste 

 
1,29 1,47 1,47 1,31 

Privat 
 

1,67 1,8 1,8 1,59 

4.2.4 Personas 

Trio concept saknar motsvarighet inom transportindustrin i fråga om design och användnings-

område. Det som närmast kan jämföras med en Trio concept är EU-mopeder och andra fordon vars 

gemensamma nämnare är att de inte har någon kupé, därför har inga observationer eller intervjuer 

kunnat utföras i syfte att skapa en informationsbas för framställning av personas.  

Genom att istället studera statistik över storstadspendling, olika lagkrav och exteriörens form- och 

utrymmesmässiga förutsättningar har parametrar för en tilltänkt kundgrupp tagits fram.  

Eftersom det är ett lagkrav att ett mopedklassat fordon får framföras med högst två personer 

utesluts användning av större barnfamiljer och sätter därmed antalet sittplatser till två. Enligt en 

trafikundersökning utförd av Trafa är antalet personer i ett pendlingsfordon 1,6 för privatfordon och 

1,3 för tjänstefordon. På grund av Trio concepts futuristiska design kommer den troligtvis att 

användas av yngre trendmedvetna personer som antingen vill synas, göra ett miljöstatement, få 

utlopp för sitt teknikintresse eller använda den av bränsleekonomiska skäl. Denna undersökning 

mynnade ut i fem personas, för en utförlig redogörelse över dessa se bilaga 3.
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Målgrupp: 

 Stadsbor yngre än 40 år 

 Kvinnor och män i samma utsträckning 

 Personlig årsinkomst på mer än 200 000 kr/år 

 Miljömedvetna 

 Trend-/modemedvetna 

 Inga barn eller små barn yngre än 6 år 

Användningsområde: 

 Stadspendling < 4 mil/dag 

 Plats för två vuxna 

 Plats för packning. Två träningsbagar plus 

småförvaring 

 Kan köras utan B-körkort 

 Kan köras i alla väder 

Genom hela designprocessen har återkopplingar gjorts till dessa personas. Detta för att säkerställa 

att utformningen hela tiden följer dessa personers önskemål och smak. 

4.2.5 Scenarion 

Scenarion upprättades genom att, så utförligt som möjligt, beskriva de fiktiva personerna i deras 

dagliga rutiner. Detta för att ta reda på vardagliga situationer som kunde berätta någonting om vad 

personerna skulle tänkas behöva i ett pendlingsfordon. Men också för att lära känna dessa personer 

på ett djupare plan vilket kan underlätta i beslutsfattande situationer senare i projektet. De 

framtagna scenarierna är redovisade i bilaga 4. 

Utredningen visade att det finns behov av att kunna synkronisera mobilen med bilens 

infotainmentsystem, utrymme för träningsbag och matvarukasse, nyckelfri upplåsning och start, 

genomtänkta tekniska lösningar, enkelt i-och-ursteg samt information om lediga parkeringsplatser 

och betalning av dessa på ett smidigt sätt. Denna analys gav också ledtrådar om allmänna 

preferenser som personas kommer att ha på en Trio concept. Resultatet av dessa allmänna 

preferenser visas i figur 49 samt mer utförligt i bilaga 5. 

 

Figur 49. Praktiska och känslomässiga preferenser framtagna från personas och scenarion. 
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4.2.6 Moodboards 

Genom att lägga betydande tid på skapandet av moodboards kunde form- och färgmässiga riktlinjer 

säkerställas. Dessa moodboards gav alla inblandade en gemensam bild över vad som skulle göras och 

fungerade som kommunikations- och diskussionsmaterial inom projektgruppen samt mellan 

projektgruppen och handledare på företaget.  

Som grund till dessa moodboards låg framtagna personas och scenarion samt den information som 

fanns tillgänglig vid projektets start, nämligen exteriören av Trio concept och renderingar på denna. 

Arbetet delades upp i tre typer av moodboards för att på tydligast sätt åskådliggöra designpara-

metrarna.  

Formmoodboarden, figur 50, beskriver det fysiska utseendet på synliga ytor. Här kommer lager-på-

lagertanken från exteriören och de tydliga referenserna till filmen Tron. Den synliga mekaniken 

bidrar till ett sofistikerad sci-fi-utseende och mjuka former med skarpa kanter bryter av något från 

exteriörens formspråk och ger möjlighet till tuffare linjer.  

 

Figur 50. Formmoodboard. 

Färgmoodboarden, figur 51, bestämmer vilka färger som får användas och i vilket förhållande till 

varandra dessa får existera. Här skapades en grund av de neutrala färgerna ljusgrått och mörkgrått i 

samspel med accentfärgerna orange och turkost. Denna färgsättning kommer inte bara från material, 

utan även ifrån direkt och indirekt belysning i lampor och displayer. Ingen hänsyn har tagits till 

färgsättningen på de renderade bilderna av Trio concept. Färgmoodboarden fick arbetsnamnet ”set 

fire to the seventies”. 
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Figur 51. Färgmoodboard. 

Styleboarden, figur 52, beskriver den övergripande känslan av interiören. Här ligger inte fokus på 

färg och form utan på vad bilderna i sig och helheten säger. Adjektiven beskriver känslor och bilderna 

förstärker dessa. Styleboarden har fungerat som ett mer emotionellt komplement till övriga 

moodboards. 

 

Figur 52. Styleboard. 
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4.2.7 Kravspecifikation 

Genom att studera önskemål och krav från uppdragsgivare, fiktiva personerna samt lagstadgade krav 

och exteriörens strukturella förutsättningar har en kravspecifikation arbetats fram. Denna 

kravspecifikation har legat till grund för utformandet av alla detaljer i interiören. Kravspecifikationen 

finns i sin helhet i bilaga 6. 

4.3 Konceptframtagning 

Detta var den fas där kreativitet och nytänkande främjades maximalt för att skapa en spännande och 

innovativ interiör till Trion i stil med den givna exteriören. Målet med fasen var att i ett tidigt stadie 

jobba brett och övergripande med en stor mängd koncept där fokus låg på design och layout. Senare 

skulle en konvergerande och mer konkretiserande arbetsprocess ta vid med större fokus på 

funktioner och detaljutformning där tidiga koncept vidareutvecklades eller förkastades. Resultatet av 

denna fas skulle vara ett tydligt koncept att ta vidare till nästkommande fas i projektet.  

4.3.1 Riktlinjer 

I inledningen av konceptframtagningen genomfördes en intervju med Andreas Friedrich som har 

många års erfarenhet av interiör design på Volvo och internt på Semcon. Han bidrog med viktig input 

om hur man ur en designers perspektiv angriper en så pass stor och fri uppgift som interiören till ett 

fordon. Andreas tryckte dels på vikten av väl genomarbetade personas och scenarion samt beskrev 

hur de på Volvo delar upp inredningen i olika delar och angriper varje del separat. Av dessa delar är 

det framförallt instrumentpanel, centerstack, insidan av dörrarna, ratten och stolarna som sätter 

riktlinjerna för den övergripande designen. Trots att konceptframtagningen skall vara så fri och 

förutsättningslös som möjligt fanns ett behov av att sätta upp ramar för designarbetet under 

konceptutvecklingen. På rekommendation ifrån både Andreas Friedrich och Pär Heyden, designer 

och handledare, uppfördes därför en lista med riktlinjer för layouten som baserades på 

kravspecifikationen samt önskemål: 

 Plats för två personer 

 Förenkla i- och ursteg 

 Erbjud god ergonomi 

 God plats för bagage 

 Maximera förarens siktfält 

 Minimal övertäckning av glasytor 

 Undvik traditionell personbilsinteriör 

 Främja känslan av rymd och låg vikt 

4.3.2 Funktioner 

Innan skissarbetet kunde ta vid behövdes också en förteckning över de funktioner och fysiska 

komponenter Trion skulle erbjuda så att dessa kunde tas hänsyn till under designarbetet. Många 

funktioner så som exempelvis styrreglage för primära körfunktioner fanns det lagbestämmelser för 

medan andra funktioner kom ur våra personas specifika behov och användning. Samtidigt medförde 

önskemål om att minimera ytor som skymmer sikt eller täcker övrigt glas ytterligare önskemål om 

funktioner som skulle främja dessa. Samtliga funktioner sammanställdes nedan: 
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Fysiska komponenter 

 Styrdon 

 Pedalställ 

 Ventilationsutblås 

 Display 

 Högtalare 

 Stol x2 

 NFC station (Near Field 

Communication) 

 HUD (Head-Up Display) 

 Växeldon 

 Reglage för ljus 

 Reglage för signalhorn 

 Förvaringsutrymmen 

 Touchyta 

 Dörrhandtag med öppningsknapp 

 Handtag för i- och ursteg 

Elektroniska komponenter 

 Temperaturreglage 

 Volymreglage 

 Sol- och insynsskydd 

 Aktiva trafiksäkerhetssystem 

 NFC kommunikation 

 Keyless entry 

 Keyless go 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Explorativ skissning 

Utifrån de riktlinjer som satts upp och med inspiration från framtagna moodboards påbörjades det 

explorativa skissarbetet genom intern, individuell och gemensam brainstorming i gruppen.  En stor 

mängd enkla 2D vyer av alternativa layouter skissades på underlays av exteriören (bilaga 7). Dessa 

utvärderades sedan genom like-/dollarmetoden samt diskussioner inom gruppen. 

Utvärderingen resulterade i fyra olika konceptgrupper där alla koncept inom gruppen byggde på 

liknande idéer och/eller former. Dessa fyra grupper av koncept vidareutvecklades till fyra mer 

genomarbetade koncept som återgavs i alternativa vyer för att ge en bättre förståelse av layouten. 

De fyra koncepten gavs namnen ”Arc”, ”Cobra”, ”Asymmetric” och ”Wide shield”, se figur 53-56, och 

presenterades för uppdragsgivare och handledare. 

 

Figur 53. Asymmetric. 
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Figur 54. Cobra. 

 

Figur 55. Arc 

 

Figur 56. Wide shield. 

Efter utvärdering och diskussioner med handledarna bestämdes att en kombination av koncepten 

”Arc” och ”Cobra” skulle tas vidare med vissa modifikationer som bland annat innebar att ännu 

mindre av rutan skulle täckas för.  
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Figur 57. Andre mäter in sätena. 

4.4 Vidareutveckling 

När layouten blivit bestämd kunde utvecklingen gå vidare in i en ny fas där Trions interiör delades 

upp i olika områden för att bli lättare att angripa och mer lättöverskådliga. Dessa delområden kunde 

sedan, ett och ett, vidareutvecklas och designas på en mer detaljerad nivå för att i slutet av fasen 

åter sammanföras till en helhet. 

4.4.1 Mock-up 

För att få ett bättre grepp om proportioner och 

avstånd på Trion printades denna ut i tre planvyer, 

skala 1:1, som monterades på väggar och golv i ett 

hörn. På detta vis kunde Trions storlek återges på ett 

mycket bättre sätt än genom datormodeller. Två stolar 

placerades utifrån ergonomiska parametrar och Trions 

givna fysiska förutsättningar på de positioner där 

förare och passagerare kommer att sitta. Detta gav 

möjlighet att storleksbestämma och positionera övriga 

komponenter på ett övergripande och effektivt vis.  

Med hjälp av denna mock-up kunde även enklare ergonomiska mått och riktlinjer sättas upp för 

komponenter kring förarposition (figur 57). Olika fysiska lösningar kunde prövas och verifieras 

ergonomiskt och utrymmesmässigt. Genom detta skapades även ett närhetsdiagram över de primära 

komponenterna i fordonet och runt föraren, se figur 58. 

 

Figur 58. Närhetsdiagram över funktioner i Trion. 
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4.4.2 Workshop styrdon 

Inför komponentutvecklingen genomfördes en kreativ workshop med 14 deltagare med olika 

kompetenser från avdelningarna på Semcon i Göteborg (figur 59). Syftet var att generera en stor 

mängd förslag på möjliga styrdonslösningar till Trion. Workshopen hölls på Semcons huvudkontor i 

Göteborg och genomfördes i tre steg. 

 

Figur 59. Workshop på Semcon. 

I första steget arbetade deltagarna individuellt med att brainstorma kring alternativa styrdon för en 

given farkost eller som uppfyller givna premisser. Deltagarna fick fem minuter per kategori att skissa 

ner så många lösningar som möjligt för ett styrdon: 

 Till en helikopter  

 Till en radiobil  

 Utan rörliga delar 

 Som är portabelt 

 Fritt 

I steg två sattes samtliga förslag upp på vägen varpå deltagarna, genom dollarmetoden, fritt fick 

spendera en summa pengar på de idéer de själva tyckte verkade bäst eller gillade av någon annan 

anledning. De 20 idéer som fått störst summa pengar grupperades av moderatorn så att liknande 

idéer hamnade i tillsammans och bildade de fyra kategorierna ”Crazy”, ”Gyro”, ”Joystick” och ”Auto”. 

I det tredje och avslutande steget delades deltagarna in i fyra grupper som gemensamt fick ta sig an 

var och en av kategorierna i en roterande ideutveckling. Grupperna fick spendera 10 minuter per 

kategori och därefter gå vidare till nästa och efterlämna sina idéer till nästa grupp för eventuell 

vidareutveckling. Avslutningsvis fick varje grupp muntligt presentera vad de kommit fram till vid varje 

enskild kategori. Resultatet av workshopen blev en mycket stor mängd inspirerande idéer och några 

mer vidareutvecklade koncept. Materialet finns redovisat i bilaga 8. 
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4.4.3 Komponentutveckling 

Utifrån layouten och den information som tagits fram med hjälp av mock-up-installationen kunde 

arbetet med att vidare utforma de ingående komponenterna påbörjas. Då projektets tid varit 

begränsat har mer tid och ett grundligare utvecklingsarbete gjorts på prioriterade komponenter. Vid 

arbetet med de lägre prioriterade komponenterna har moodboards, personas och scenarion använts 

extra flitigt och utgjort en viktig och bra grund för hela processen från idégenerering till diskussioner 

och utvärdering. 

4.4.3.1 Stol 

Stolen är en stor del av ett fordons inredning, både visuellt och funktionellt. I traditionella 

personbilar är stolens främsta uppgift att vara komfortabel. I detta fall är förutsättningarna dock 

något annorlunda och lite andra krav ställs på stolen. Då Trion enligt framtagen statistik i 

trendanalysen inte kommer att köras några längre sträckor eller tidsperioder åt gången och inte 

heller i högre hastigheter än 45 km/h är komforten inte lika högt prioriterad. Istället ställs högre krav 

på stolens justerområde för att kunna underlätta i- och ursteg. Stolen bör även ge ett väsentligt 

lättare intryck än de fåtöljer som finns i dagens bilar för att bättre stämma överens med det 

befintliga formspråket och de uppsatta önskemålen. För att uppfylla dessa aspekter utvecklades 

stolen för sig och infästningen, som sköter stolens rörelser, för sig. 

Stolens utseende togs fram med hjälp av inspiration från moodboards och brainstorming genom 

explorativa skisser. En stor mängd enkla genererades och utvärderades muntligt med avseende på 

utseende, funktioner och komfort, se bilaga 7.  

Processen itererades ytterligare ett varv där vidareutvecklade och nya koncept skissades på enkla 

underlays (bilaga 7) med proportioner enligt Trions utrymmen och ergonomiska normer. Vid 

efterföljande utvärdering och diskussion bestämdes ett slutligt koncept, se figur 60. 

 

Figur 60. Slutgiltigt koncept på stol. 
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Även olika infästningar frambringades genom brainstorming och utvärderades efter utseende och 

funktionalitet. Det första konceptet var en infästning som skulle löpa längs med en upphöjning i 

mitten likt en kardantunnel i personbilar. Detta koncept fick dock väljas bort då det beslutades att 

ingen upphöjning skulle finnas mellan stolarna på grund av likheten med personbilar. Det andra 

konceptet var även det fäst in mot mitten men skulle denna gång löpa längs två rör. Detta valdes 

bort på grund av begränsningar i flexibiliteten. Det tredje och det koncept som sedan även valdes var 

en skena från golvet fäst i stolens rygg. Skenan löper längs två spår i innergolvet och kan även tiltas 

med rotationspunkt under detta. Stolen kan även regleras i höjdled genom att glidning längs skenan 

på stolsryggen. Mekanismen erbjuder hög flexibilitet, tar liten plats och ger ett nätt intryck vilket 

gjorde att det valdes som slutligt koncept. 

4.4.3.2 Styrdon 

I ett fordon är styrningen tillsammans med gas- och bromsreglage de funktionellt viktigaste delarna 

av inredningen. Kraven på funktion, tillförlitlighet, ergonomi och ett intuitivt användningssätt är 

höga. Samtidigt är ett snyggt utseende viktigt då dessa reglage traditionellt har en mycket 

framstående placering och utgör en stor del av interiören. Dessa krav gällde även i Trio concept men 

det fanns ett par aspekter som skiljde betydligt vid en jämförelse med dagens vanliga personbilar 

som spelar stor roll för utformningen. Först och främst är Trio concepts högsta tillåtna hastighet 45 

km/h vilket sänkte behovet av högfartsstabilitet och precision samt förändrade användningen av gas- 

och bromsreglage. Tiden en förare aktivt kör Trio concept under normalt användande är också 

betydligt kortare än i en traditionell personbil, sällan längre än 30 minuter i sträck. Detta medförde 

lägre krav på uthållighet gällande komfort och ergonomi.  

Av konstruktionstekniska skäl beslutades att styrningen skulle vara av ”drive-by-wire” typ, vilket 

innebär elektronisk styrning utan mekanisk koppling mellan styrdon och hjul. För att genom 

styrdonet ändå förmedla information trots avsaknaden av mekanisk koppling till hjulen kommer 

elektronisk ”force feedback” att användas. Styrningen kommer även att vara adaptiv vilket gör att ett 

givet utslag på styrdonet kommer att medföra en större svängradie i högre hastighet och en mindre i 

lägre fart. Detta för att förenkla manövrerandet av Trio concept i låga hastigheter i snäva och 

slingrande stadsmiljöer.   

Genom brainstorming och med inspiration från den workshop som hölls på Semcon gällande just 

styrdon togs ett antal olika koncept för styrning och hastighetsreglering fram. Dessa finns kort 

beskrivna nedan och kom senare att utvärderas med hjälp av mock-ups samt genom viktning.  

Dual-wheel. Konceptet innehåller två separata 

men sammanlänkade cylindrar, ergonomiskt 

placerade på var sida om förarstolen. Handtag 

försänkta i änden på vardera cylindern vrids 

kring cylinderns mitt och styr på detta vis 

fordonet (figur 61). Genom sammanlänkningen 

behöver enbart en av de två användas vid 

styrning. Backväxel läggs i genom att föraren 

drar handtagen mot sig, bakåt i fordonet, 

varefter styrningen fungerar som vanligt.       

För att köra framåt igenom förs handtagen 
Figur 61. Dual-wheel. 
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Figur 62. Seat steering. 

tillbaks till ursprungsläget. Växling är enbart möjligt då fordonet är stillastående för att undvika 

misstag. För hastighetsreglering används traditionella gas- och bromspedaler. 

Seat-steering. Genom att styra med kroppen frigör man 

händerna, ökar frihetskänslan och ergonomin för 

överkroppen kan optimeras. Konceptet fungerar genom 

att den bakåtlutade stolen kan roteras kring en axel mitt 

under sittdynan, se figur 62. Med hjälp av stöd under 

fötterna kan föraren med benens kraft rotera stolen och 

därigenom svänga. En av fördelarna är att förarens 

huvud roteras med stolen vilket gör att centrum på 

synfältet följer färdriktningen. Genom ”force feedback” 

blir, precis som vid mekanisk rattstyrning, 0⁰ vinkel ett 

neutralt läge och visst motstånd ges vid vridning, högre 

motstånd vid högre hastigheter. Gas, broms och växling 

sker via ett handreglage. 

Joystick. Under utvecklingsarbetet har mycket inspiration tagits ifrån helikoptrar och även under 

workshopen fanns helikopter med som en kategori under den kreativa brainstormingen. Härigenom 

kom en mängd olika varianter på joysticks fram. 

Trio-bar. Ett koncept hämtat från EU-

mopeder som de normalt ser ut idag 

och som fungerat på tvåhjuliga fordon i 

över ett sekel. Trio-bar är ett modifierat 

mopedstyre med en lutning som 

förenklar styrning i Trions sittande 

position (figur 63). Sammanlänkade 

gas- och bromshandtag på båda sidor 

så att en hand kan frigöras vid behov 

under körning. Växelreglage och andra, 

under körning, Viktiga funktioner får 

plats på styret. 

 

Ratt. En traditionell ratt sitter i näst intill alla bilar som rullar på vägarna idag och har under mycket 

lång tid i kombination med pedaler bevisat sig vara ett lämpligt sätt att manövrera fordon. Ratten 

fungerar för såväl höger- och vänsterhänta som vid höger- och vänsterstyrning, erbjuder stora 

valmöjligheter av grepp och kan kontrolleras med både en och två händer. Gas och broms styrs 

självfallet via pedaler med fötterna. 

  

Figur 63. Trio-bar. 
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Bruten ratt. Funktionsmässigt är den 

brutna ratten precis som den ovan 

beskrivna traditionella ratten. 

Utseendemässigt skiljer den sig dock då 

kransen inte bildar en hel cirkel vilket 

påminner mer om styrdonet hos 

flygplan (figur 64). Detta ger ett 

mordernare och mer spännande intryck 

samtidigt som de flesta positiva 

egenskaperna som ratten erbjuder 

behålls. 

Utvärdering 

För att kunna ta ett välgrundat beslut angående val av styrdon beslutades om att göra lermodeller 

(figur 65). Därigenom kunde fysiska tester av de resulterande koncepten av den omfattande 

konceptgenereringen genomföras. Dessa tester genomfördes i den mock-up-installation som tagits 

fram av Trion och gällde framför allt ergonomiska aspekter. 

 

Figur 65. Några av de lermodeller som skapades. 

Resultatet av testerna fördes därefter in i en viktningsmatris tillsammans med flera andra kriterier 

som alla tilldelades olika ”vikt” beroende på hur betydelsefullt det specifika kriteriet var, 1 för de 

minst viktiga och upp till 3 för de viktigaste. Beroende på hur väl ett koncept uppfyllde ett givet 

kriterie tilldelades det därefter ett betyg från 0- 4 enligt betygskalan: 

0: Uppfyller inte kriteriet 

1: Uppfyller kriteriet delvis 

2: Uppfyller kriteriet 

3: Uppfyller kriteriet väl 

4: Uppfyller kriteriet mycket väl 

Figur 64. Bruten ratt. 
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Resultatet av viktningen redovisas i tabell 4 nedan och visar tydligt att konceptet ”Dual-wheel” bör 

tas vidare för slutlig konkretisering. 

Tabell 4. Viktningstabell för olika typer av styrdon. 

Viktning - styrdon 
 Med avseende på: Vikt Dual-wheel  Seat steering Joystick Trio-bar Bruten ratt Ratt 
 Inställningsmöjlighet 2 2 3 2 1 2 2 
 Medger greppbyte 2 1 2 1 2 3 4 
 God ergonomi vid manövrering 3 3 3 2 2 2 3 
 Passar handstorlek 1 1 4 1 1 2 2 
 Underlätta för i- och ursteg 3 3 4 4 2 2 1 
 Innovativ 2 4 4 2 2 2 0 
 Medger sikt 3 4 4 4 2 2 1 
 Kräver ej ständig passning 3 3 1 2 3 3 3 
 Intuitiv 2 2 2 3 2 3 3 
 Kompatibilitet med primära 

funktionsreglage 3 2 3 2 3 3 3 
 Kompatibilitet med övriga 

instrument 2 3 1 1 3 3 3 
 Precision 3 3 1 2 2 3 3 
 Komfort 2 3 2 1 1 3 3 
 

Inger trygghetskänsla 2 3 1 2 2 3 4 Total: 

  
91 82 73 69 85 82 132 

 

4.4.3.3 Bagage och förvaring 

Samtliga personas hade ett behov av att i vardagen få med sig bagage i form av exempelvis 

träningsbagar. Detta ställde krav på att Trion behövde erbjuda goda möjligheter till detta. Eftersom 

utrymmet i kupén är begränsat och relativt litet krävdes smarta lösningar på hur den volym som väl 

fanns skulle nyttjas på bästa vis. Den volym som fanns till förfogande låg bakom sätena, där golvet 

lutade brant framåt i fordonet. För att förhindra att bagaget glider framåt i fordonet byggdes 

innergolvet upp så att ett näst intill plant lastgolv bildades. Utifrån detta golv har vidare utveckling 

fokuserats kring lastsäkring som ska hålla kvar eventuellt bagage där bak vid tillfälle av hastig 

inbromsning eller krock. Olika typer av vikväggar, jalusier och vajerstaket har diskuterats men valts 

bort av olika anledningar. Det slutliga 

konceptet blev istället en enkel sarg 

bakom sätena, se figur 66. 

Utöver detta skapades även mindre 

förvaringsutrymmen. Ett mellan stolarna i 

bagagesargen i utrymmet mellan upphöj-

ningen för bakre svingarmen och last-

sargen. Samt utanför sätena på insidan 

respektive hjulhus.    

Figur 66. Bagagesargen. 
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4.4.3.4 Display och interaktion 

Vid utformningen av den OLED display som skulle placeras framför sätena i mitten fanns mycket 

starka krav på att denna skulle ta upp så absolut lite av framåtsikten som möjligt. Detta lämnade litet 

utrymme för avancerade designidéer. Det bestämdes även att de främre luftutblåsen skulle placeras 

tillsammans med displayen för att undvika ytterligare installationer i siktområdet. Utifrån detta kom 

utformningen mest att handla om avvägning mellan placering och storlek på displayen för att den 

skulle fylla sin funktion på det bestämda avståndet från föraren. 

Några koncept som på olika sätt anknöt till interiörens övriga formspråk togs fram och efter 

diskussioner och matchning mot moodboards och krav beslutades om ett slutligt koncept, se bild 67. 

 

Figur 67. Slutgiltigt displaykoncept, med ventilation. 

För att interagera med fordonets funktioner som visualiseras i displayen krävdes någon typ av 

gränssnitt. Redan tidigt i processen beslutades att minimera antalet fysiska knappar och ersätta 

dessa med en multi-touch-platta till förmån för övriga utrymmen i kupén samt sikt. Ergonomiska 

kriterier samt beslut om att både förare och passagerare skulle ha möjlighet att interagera med 

Trions infotainment system lede till att touch-plattan placerades mellan sätena med en infästning i 

styrdonet. 

Formgivningen av touch-plattan styrdes delvis av dess position samt ergonomiska krav på att erbjuda 

ett stöd för handleden för att underlätta manövrering under körning. Några olika koncept skissades 

upp och efter enkla fysiska tester där storlek och vinklar prövades med efterföljande diskussioner 

beslutades om ett slutgiltigt koncept. 

4.4.3.5 Sidopanel 

För att behålla så mycket sikt som möjligt placerades all sekundär utrustning vid hjulhusen som redan 

är sikttäckande. Detta utgör en utmärkt position för högtalare, NFC-station med induktionsladdning 

samt mindre förvaringsutrymmen. Utrustningens placering ställer krav på att utformningen fungerar 

ihop med övriga installationers placeringar och justerområden. Området var också exponerat vid i- 

och urstigning vilket ställde krav på tålighet samt att inga utstickande delar får förekomma som kan 

komma till skada alternativt skada förare eller passagerare. 
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En i- och urstegströskel i tåligare material togs fram för att skydda den framförliggande panelen. 

Vidare togs alternativa plana skjutbara paneler för att dölja förvaring/NFC-station, med plats för 

start/stopp-knapp och högtalare fram genom skissning med olika konturer och delningar som 

främsta skillnad. Genom diskussioner togs konceptet nedan, figur 68, vidare som slutligt koncept. 

 

 

Figur 68. Slutkoncept av sidopanelen. 

4.4.4 Systemutveckling 

Samspelet mellan fysisk utformning och tekniska system har varit en förutsättning genom hela 

designprocessen. För att åstadkomma en optimal interiör i Trion har därför designarbetet med den 

fysiska interiören löpt parallellt med implementeringen av de elektroniska systemen. De två 

processerna har försett varandra med input och premisser som har sporrat utvecklingen. 

De olika tekniska lösningarna har framkommit under benchmarkingarbetet samt genom diskussioner 

inom gruppen och med övrig personal på Semcon. Dessa system har sedan analyserats och efter 

hand skräddarsytts efter de behov som funnits i projektet. Flera system har krävt fysiska 

installationer som har påverkat designarbetet och den fysiska utformningen av interiören vilket 

föranlett den simultana arbetsprocessen.   

4.5 Konkretisering & detaljbestämning 

Efter ett mycket omfattande och komplext arbete med konceptgenereringen som slutligen 

resulterade i ett komplett koncept för Trions inredning övergick projektet i en konkretiserande fas. I 

denna slutliga fas skulle komponenterna bestämmas i detalj och datormodeller skapas av samtliga 

ingående delar. Därefter skulle modellen sättas samman, material- och färgsättas innan 

fotorealistiska renderingar, av inredning och exteriör tillsammans, skulle tas fram och utgöra 

resultatet av denna fas och en stor del av projektets fullständiga resultat. 
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4.5.1 Ergonomiska parametrar och positionering 

För att göra en ergonomiskt korrekt formbestämning applicerades nu mer detaljerade ergonomiska 

data på de framtagna komponenterna. Även justerområden för stol och styrdon togs fram och 

fastställdes. Dessa justerområden och komponenterna återgavs i form av rätblock i 

ytmodelleringsprogrammet Alias och testades där med enkla manikiner (figur 69). Samtliga 

komponenter och justerområden är dimensionerade för att på ett tillfredställande sätt fungera för 

alla från 1:a percentilen kvinna upp till 99:e percentilen man. 

 

 

För stolen bestämdes mått, vinklar och justerområde för förare och passagerare under körning. Men 

även de extra rörelser som krävs för att förenkla i- och ursteg ritades upp (figur 70) och testades i 

datormodellen. 

 

Figur 70. Mått, vinklar och justermåner skissades upp. 

Figur 69. Tester av justerområden i Alias. 
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Ergonomiska data kring storlek och vinklar på pedaler samt deras placering och lämpliga avstånd 

mellan dessa fastställdes (figur 71). 

 

Figur 71. Mått och vinklar för pedalerna. 

Ingående ergonomi kring styrdonets handtag togs fram och leder, vinklar, greppstorlek, justermån 

med mera fastställdes, se figur 72. 

 

Figur 72. Styrdonets handtag. 
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Även vissa mått för displayen bestämdes med hjälp av ergonomiska parametrar. Exempelvis skulle 

displayen placeras utom räckhåll för förare och passagerare, störningen av siktfältet minimeras och 

risken för direkta reflektioner minskas (figur 73). 

 

Figur 73. Placering av display. 

4.5.2 Formbestämning 

Baserat på de riktlinjer som ergonomiundersökningen bidragit med, tillsammans med uppboxningen 

av komponenter och skisser, kunde det omfattande arbetet med att formbestämma alla detaljer i 

Alias starta. Målet med formbestämningen var att skapa estetiskt tilltalande ytor med krav på 

tillverkningsbarhet samt mekanisk och teknisk funktionsduglighet. Detta innebar att delningslinjer 

och ytors beskaffenhet behövde vara välgenomtänkta.  

Då syftet med den slutgiltiga Alias-modellen var att skapa så bra renderingar som möjligt sattes 

kurvaturkrav på radier större än 2 millimeter och eventuella inflektionspunkter eliminerades. Antalet 

spann och ytornas grad hölls till ett minimum för att få en så lättarbetad modell som möjligt. För att 

undvika platta och tråkiga reflektioner eftersöktes, i största möjliga mån, dubbelkrökning av ytorna. 

4.5.3 Renderingar 

Renderingar av modellen i olika miljöer med referensobjekt skulle tas fram för att illustrera resultatet 

på ett tydligt och attraktivt vis. Renderingarna skulle även ge en bättre känsla för hur fordonet skulle 

upplevas i verkligheten i sin rätta miljö. Färgsättning och texturering av modellens olika ytor 

genomfördes under renderingen med guidning av den färgmoodboard som skapades tidigt i 

projektet. Alla renderingar utfördes i programmet Keyshot och detta fungerade samtidigt som en 

verifiering av färgvalet och gav en bättre inblick i hur färgerna samspelade med varandra. 
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5 RESULTAT 

Utvecklingen av interiören till Trio concept har skett på komponentnivå med helheten i åtanke. Det 

har varit en komplicerad och omfattande process där fokus på utformningen har gynnat utvalda 

komponenter, detta på grund av projektets begränsade tid. Bilaga 9 innehåller ytterligare bilder.  

5.1 Trio concept interiör 

Det som gör att interiören till Trio concept fungerar på ett enkelt, effektivt och spännande sätt är 

symbiosen mellan fysisk utformning och tekniska system. Den fysiska utformingen är avskalad i syfte 

att skapa rymd och behålla så mycket sikt som möjligt, se figur 74. Tekniska system möjliggör att 

interaktionen går lätt och smidigt och utnyttjar funktionerna som man alltid bär med sig i sin telefon.  

 

Figur 74. Trion i öppnat läge med interiören på plats. 

Nedan följer en beskrivning av ett typiskt användande varpå olika komponenter beskrivs i detalj. 

 Telefonen placeras mot en NFC-avläsare på exteriören varpå ett chipp läses av och Trion 

låses upp. Detta gör också att taket öppnas och stolen ställer in sig i instegsposition samtidigt 

som styrdonet förs ur vägen och ett fack för mobiltelefonen blir synligt, se figur 75.  

 

Figur 75. Stolen och styrdonets rörelser vid i- och ursteg. 
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 Man sätter sig sedan i stolen och placerar telefonen i sitt designerade fack varpå stolen glider 

ned till körposition samtidigt som taket stängs. Telefonen börjar nu laddas via induktion 

samtidigt som nödvändig information från denna laddas ner till fordonet via NFC-teknik. 

Vill man anpassa stolens eller styrdonens position gör man detta genom knappar på vänster 

respektive höger styrdon. 

 Fordonet startas genom start-/stoppknappen intill mobiltelefonen och backen läggs i genom 

att dra styrdonets båda handtag mot sig. Att backen är aktiv indikeras av en röd ljusslinga på 

styrdonet och den centrala displayen visar vad som händer bakom fordonet. När man har 

backat till önskat läge förs styrdonets handtag tillbaka till neutralläge. Backen kan bara 

aktiveras från stationärt läge. 

 Körriktningsvisare aktiveras genom att trycka det, av styrdonets handtag motsvarande 

riktning, ifrån sig vilket indikeras av en grön, blinkande ljusslinga. 

 Är det soligt väder kommer SPD-glaset att reagera med att tona taket så att värme och solljus 

hålls ute. Önskas en annan toning än den som automatiskt ställts in kommer man åt denna 

inställning i Trions infotainmentsystem. 

 Vill man komma åt GPS-systemet manövrerar man i menyn via touch-plattan på det högra 

styrdonet. GPS-information hämtas då från mobiltelefonen och visas i den centrala 

displayen. Övrig infotainment, exempelvis musik från spotify, radio eller telefonsamtal 

hämtas och förmedlas på motsvarande sätt från mobiltelefonen. 

 Urstigningen sker genom att man stänger av motorn med start-/stoppknappen, plockar ut 

mobiltelefonen och drar i handtaget på B-balkens undersida, se figur 76. Detta utlöser en 

automatisk öppning av taket och sätet förs upp för att underlätta ursteg. Trion stängs och 

låses på samma sätt som den öppnades, genom att föra mobilen mot exteriörens NFC-

avläsare. 

 

 

Figur 76. Lampor och öppna-/stängknapp infäst i B-balken. 
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5.1.1 Säten 

Sätets utformning är tunt för att spara utrymme men också för att lämpa sig efter övriga funktioner, 

se figur 77. Förutom att det medför personliga inställningar kan det förflytta sig större sträckor för att 

underlätta in- och ursteg. Alla förflyttningar av sätet, som inte sker automatiskt, justeras via knappar 

placerade på styrdonet. 

 

Figur 77. Sätet med accentfärgen på dynorna. 

Sätet är infäst under golvet i fordonet på en skena som löper längs sätets rygg. Translation i 

horisontalplanet sker genom att denna skena förs framåt och bakåt med motorkraft längs en 

skenkonstruktion under golvet. Translation i vertikalplanet sker genom att sätet förs längs 

ryggskenan via en motor infäst i sätets nedre del. Sätets lutning justeras i skenans nedre punkt under 

golvet där en recliner sitter. 

På sätets undersida sitter styrdonets infästning, se figur 80 sid 58. Detta är en mekanism som dels 

håller styrdonet på plats men som också tillåter personliga inställningar av styrdonens position.  

5.1.2 Körreglage 

Eftersom en centralt placerad ratt hade varit siktskymmande och alldaglig har styrdonet delats upp 

och placerats vid höger respektive vänster lår, se figur 78. Styrdonet består av två styrhandtag vars 

rörelser är elektroniskt kopplade vilket möjliggör styrning av en eller två händer. Den ringformade 

infästningen på handtagen sätter rotationspunkten i armens naturliga vridning vilket effektivt tar 

bort alla handledsrörelser, se figur 79. Detta medger en central vridning vilket skiljer sig från en 

joystick där vridningen sker under handen. 
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Figur 78. Styrdonen med touch-plattan. 

 

Figur 79. Styrdonets centralt roterande läderhandtag och infotainmentsystemets styrplatta. 

Fordonet är automatväxlat och har ingen växelspak. Den enda manuella skiftningen av växlar som 

äger rum är då backen aktiveras vilket görs genom att styrdonens båda handtag dras mot kroppen. 

Samtidigt som detta görs visar, förutom sidobackdisplayerna, även den centrala displayen vad som 

händer bakom fordonet. Acceleration sker alltid via gaspedalen som är traditionellt placerad i golvet.  

Körriktningsvisare aktiveras genom att trycka det styrhandtag som motsvaras av den tänkta 

riktningen från kroppen. För att göra föraren uppmärksam på att denna signal är aktiv – blinkar en 

grön ljusslinga på höger eller vänster styrdon.  
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Alla vinklar och mått är noga uträknade utifrån ergonomiska normer för att passa kvinnor och män 

från 1:a till 99:e percentilen. Detta gäller armbågsvinkel, handledsvinkel, greppvinkel, höftvinkel, 

avstånd till, och vinkel på, gaspedal och bromspedal, storlek på styrhandtag och längd på 

underarmsstöd. Underarmsstödet sträcker sig så pass långt från armbågen att en vridning av 

underarmen inte ska bli obekväm vid handleden.  

Styrdonets infästning under stolen medger förflyttning av detta i längsled medan vinkling sker i en 

recliner under armstödet, se figur 80. Vid i- och ursteg vinklas det vänstra styrdonet upp till en 

position parallellt med sätets ryggstöd. Det högra styrdonet utför ingen automatisk vinkeländring vid 

i- och ursteg men kan manövreras manuellt. Komfortmanövrering av förarsätet och styrdon sker via 

knappar på styrdonets armstöd. Passagerarsätet manövreras via knappar på en panel under sätet. 

 

Figur 80. Förarsätet underifrån med styrdonets infästning. 

Anledningarna till att styrdonen är två till antalet: 

 Möjliggör differentierad ergonomisk positionering och rörelsefrihet  

 Större kontroll och säkerhetskänsla  

 Undviker att ha en specifik hand låst i ett visst läge 

 Passar både höger- och vänsterhänta 

 Avslappnad sittställning 
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5.1.3 Förvaring och bagage 

Det primära förvaringsutrymmet består av en enkel sarg som är lägre ut mot sidorna och högre in 

mot mitten. De lägre sidorna förenklar i- och urlastning utifrån men stoppar samtidigt bagage från att 

glida framåt. Mittsektionen är väsentligt högre för att definitivt förhindra bagage från att åka fram 

mellan sätena (figur 81). Utöver denna sarg finns vajrar som utgår från sargens mitt och som dels kan 

träs genom exempelvis handtagen på matkassar och därefter fästas i bakre väggen för att säkra 

kassarna och samtidigt hålla dem upprätta för att förhindra att varor faller ur. Alternativt kan 

vajrarna fästas en bit upp på B-stolpen för att på så vis bilda ett enkelt staket för större föremål på 

lastgolvet. 

 

Figur 81. Förvaringssargen med dess jalusi. Sätena är bortplockade för att bättre kunna illustrera detta. 

Interiören erbjuder även ett par mindre stuvutrymmen för små ägodelar och accessoarer. Ett litet 

förslutningsbart fack finns på inre hjulhuset på passagerarsidan på samma plats som NFC-stationen 

är placerad på förarsidan, se figur 82. Även mitt emellan, bakom stolarna finns ett lite större 

utrymme för exempelvis handväskor eller mindre ryggsäckar. Det är upphöjningen för bakre 

svingarmen som förlängts fram till sargen för det primära stuvutrymmet som bildar ett utrymme 

under lastgolvet vilket blir lättåtkomligt från sätena genom en jalusi i sargen (figur 81, ovan). 

 

Figur 82. NFC-stationen, start-/stopknapp och högtalare vid det högra hjulhuset. 
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5.1.4 Infotainment 

Trion har inget eget system för radio, musik och GPS utan använder mobiltelefonens applikationer 

för detta. Detta innebär en rad ekonomiska fördelar och man slipper jobbig synkronisering mellan 

mobil och fordon via Blåtand. 

Fordonets infotainmentsystem består av: 

 En processor som behandlar informationen som kommer från mobiltelefonen och en 

hårddisk för att lagra inställningar och användarinformation. 

 En NFC-station som, via ett chipp i telefonen, bildar ett säkert nätverk med fordonet vilket 

gör det möjligt för information att strömma från mobiltelefonen till fordonet. 

Den information som fordonet tar emot är musik, radio, GPS-data, notiser, användar-

information för inställningar och verifikation, telefonsamtal och kontakter. 

 En central OLED-skärm för visning av mottagen information och övrig information som inte är 

nödvändig för framförandet av fordonet, se figur 83. På bilden syns även den låda, kallad 

”magic box” som innehåller sensorer till exempelvis säkerhetssystem och ljusreglering. 

 

        Figur 83. Infotainmentsystemets display med friskluftsutblås och ”magic box”. 

 En touch-platta för att navigera i menyerna som visas på den centrala skärmen och för att 

utföra personliga inställningar på fordonet, se figur 84. 

 

  Figur 84. Infotainmentsystemets styrplatta. 

 En mindre högtalare i varje hjulhus. Bashögtalaren är bakrutan och fungerar genom att 

vibrera och på så vis skapa ett ljudtryck i kupén. Detta sparar oerhört mycket utrymme då en 

bashögtalare är mycket skrymmande. 
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5.1.5 Instrumentering 

Interiören till Trio concept har ingen klassisk instrumentpanel där körinformation visas. Istället visas 

momentan hastighet, eventuella varningar om fordonet och körriktningsinformation från GPS i 

glasrutan via en laserbaserad head-up-display. Denna typ av head-up-teknik består av en väldigt liten 

enhet och är placerad i golvet vid pedalerna varifrån den projicerar aktuell information i rutan strax 

under förarens primära siktfält. Övrig sekundär information som exempelvis batteriladdning visas 

istället i den centralt placerade displayen. På detta vis elimineras behovet av en skrymmande 

instrumentpanel samtidigt som primära kördata blir mer lättöverskådlig för föraren. Även säkerheten 

höjs då ögats fokusförändring mellan vägbana och kördata minskas och uppmärksamheten kan förbli 

på vägen.  

Backspeglarna, som för att inte inkräkta på synfältet är placerade i kupén på vardera sidan av A-

balken, består av OLED-skärmar som matas med information från kameror på fordonets baksida, se 

figur 85. Kamerornas vidvinkel täcker den traditionellt ”döda vinkeln” och även sikten rakt bakåt 

vilket eliminerar behovet av en centralt placerad backspegel. 

 

Figur 85. Vänster backskärm och all utrustning på A-balken. 

5.1.6 Tekniska detaljer och aktiva säkerhetssystem 

Trion har smarta system som inte syns men som är nödvändiga för helhetsfunktionen. Dessa system 

underlättar användningen med automatik där det är möjligt och förstärker helhetsintrycket.  Dessa 

system omfattar komfort och säkerhet som användaren inte behöver tänka på. 

SPD-glas. Allt glas i Trion är så kallat SPD-glas. Detta glas ändrar opacitet beroende på 

väderförhållanden och gör detta med hjälp av exteriöra ljussensorer. Önskas en annan toning än den 

automatiskt föreslagna kan detta justeras i menyn via touch-plattan. När fordonet är avslaget, och 

ingen sitter i, blir glaset helt opakt. Denna avsaknad av insyn förhindrar inbrott och främjar den 

personliga integriteten. Dessa olika variationer visas i figur 86 nedan. 
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Figur 86. SPD-glasets olika lägen. 

Keyless entry och go. På utsidan av fordonet, i B-balken, sitter en NFC-avläsare som aktiverar 

fordonets låsmekanism när mobiltelefonen förs i omedelbar närhet av denna. Endast, av ägaren 

godkända, mobila enheter får tillgång till fordonet. Detta gör det möjligt att låna ut fordonet genom 

en tillfällig mjukvarubaserad nyckel men eliminerar också behovet av att ha ett visst antal nycklar. 

Trion startas genom att mobiltelefonen placeras i en NFC-station inne i kupén och start-

/stopknappen trycks ned. När mobiltelefonen ligger här tas dess funktioner över av Trion. 

Induktionsladdning. Eftersom att mobiltelefonens funktioner används flitigt behöver den också 

laddas. Detta görs trådlöst när telefonen är placerad i NFC-stationen via induktion. Genom att skippa 

alla sladdar och konverteringsdon för olika mobiltelefoner underlättas användningen markant. 

Helljusautomatik. Trion kommer att köras i stadsmiljöer där helljus nästan aldrig används, därför 

finns det inget reglage för detta i fordonet. Skulle det däremot bli aktuellt med helljus aktiveras detta 

automatiskt med hjälp av en ljussensor som sitter i framrutan under displayen. 

Aktiva säkerhetssystem. Under den centrala displayen i glasrutan, på sidorna och under fordonet 

sitter ett system för avläsning av omgivningen och trafiksituationen runt fordonet. På undersidan 

sitter en sensor som läser av vägmarkeringar och varnar föraren när dessa passeras om inte 

körriktningsvisaren är aktiverad. På sidorna sitter sensorer som talar om för föraren om en krock är 

överhängande vid filbyte. Detta indikeras med en ljudsignal och en notis i head-up-displayen samt 

visas i den digitala sidobackspegeln på samma sida. I lådan under displayen, kallad ”magic box” sitter 

radarsensorer som hjälper föraren att bromsa om framförliggande trafik närmar sig i för hög takt. 

Detta system känner även av om en framförvarande krock har inträffat och meddelar föraren om 

detta via en ljudsignal, en notis i head-up-displayen samt i den centrala displayen och bromsar in 

fordonet. 
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6 Utvärdering av resultat 

6.1 Övergripande 

Helheten i interiören utgör, i teorin, ett väl fungerande system där elektronik, form och funktion 

samspelar. För att ta reda på hur välfungerande det är i verkligheten behöver prototyptester utföras. 

Detta var emellertid inte syftet med projektet. Syftet var att skapa en genomtänkt interiör som 

kunde generera bra renderingar. Då teorin bakom interiörens system är sund anser vi oss ha uppnått 

detta mål med goda marginaler. 

6.2 Form 

Gestalterna i interiören är, på liten skala, resultatet av subjektiva estetiska bedömningar. Skulle detta 

projekt utföras på nytt, eller av någon annan, hade formerna nog tagit ett annat uttryck. Det finns 

inga vetenskapliga metoder för att säkerställa att den valda formen är den bästa. Det som kan sägas 

är att interiörens formspråk stämmer väl överens med formmoodboarden och styleboarden och är 

av spännande natur som tilltalar kundgruppen. Tanken med ytorna var att få ljuset att falla på ett 

tilltalande sätt. Detta har uppnåtts genom ytornas krökning och vinkel mot förare och passagerare.  

6.3 Funktion 

En intressant frågeställning är huruvida folk är redo att lägga ifrån sig mobiltelefonen och låta den 

vara undanstuvad under tiden som Trion används. Det krävs mycket av fordonet för att kunna överta 

mobilens funktioner så pass mycket att fordonet känns som en förlängning av denna. För att detta 

ska vara möjligt krävs bra programmering av Trions interna system, något som har legat utanför 

detta projekt. Detta känns dock genomförbart och de strukturella förutsättningarna som har 

konstruerats i detta projekt anses ge bra förutsättningar till detta. 

Styrdonet känns innovativt och spännande men är inte testat i verkligheten. Frågan är om det behövs 

en större rörelsefrihet liknande den som en ratt medger. När det gäller force feedback och adaptiv 

styrning är detta något som kräver noggrann kalibrering och programmering för att styrningen inte 

ska kännas som ett datorspel. Ingen biltillverkare har ännu vågat ta steget till helt elektronisk 

styrning. Detta är på grund av de säkerhetsfrågor som fortfarande kvarstår på grund av 

säkerhetssystemen som krävs om elektroniken skulle fela. Viktigt att nämna är också att drive by wire 

i dagsläget inte är lagligt i Sverige. 

6.4 Intuitivitet 

Det faktum att personas har spelat en viktig roll i designarbetet har inneburit att människan legat i 

fokus. Alla manöverdon har därför utformats för att vara så enkla att förstå som möjligt. Vissa 

svårigheter med intuitiviteten kan dock uppstå när man divergerar från det normala. I detta fall kan 

avsaknaden av en traditionell ratt innebära att styrningen och körspecifika funktioner känns svåra. 

Styrdonet anses ändå vara så pass intuitivt att den tilltänkta målgruppen inte kommer att ha några 

problem att förstå hur det fungerar.  

NFC-systemen och det faktum att mobilen är hjärnan i Trion underlättar användningen då ens egen 

mobiltelefon ofta är något man känner till väl. Genom att parningen mellan mobiltelefonen och Trion 
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sker automatiskt, och det faktum att inga sladdar används, skippas onödiga steg som annars brukar 

vara frustrerande jobbiga.  
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7 REKOMMENDATIONER 

Resultatet av detta examensarbete bör anses vara ett koncept för vidareutveckling. Det ska på inga 

vis betraktas som ett produktionsförberedande underlag. 

För att säkerställa att ergonomiska parametrar är riktiga krävs omfattande prototyptester. Dessa bör 

utföras före eventuell vidareutveckling då de är av dimensionerande natur. 

Teknik som låter användaren manövrera ett menysystem med gester i luften kan tyckas lockande 

eftersom det skulle eliminera behovet av ett fysiskt manöverdon eller touch-skärm. I ett fordon som 

framförs på ett underlag som sällan är jämnt skulle eventuella skillnader i vägbanan medföra 

svårigheter att använda ett sådant system. Betydligt högre grad av noggrannhet uppnås med ett 

fysiskt don som kan greppas eller ett där handleden kan vila under användning. Fysiska tester bör 

dock genomföras för att säkerställa funktionens precision och effektivitet. 

Det finns väldigt många tekniker som skulle passa väl i ett koncept som Trion. Bland annat skulle man 

kunna tänka sig att bilen hittar lediga parkeringsplatser via en applikation i mobilen och som sedan 

betalar parkeringsplatsen automatiskt. Med hjälp av mobilteknik kan säkerligen en uppsjö av andra 

funktioner hittas och nyttjas, därför krävs en noggrann genomgång av vad, när och hur olika 

funktioner skall erbjudas. 

Det är värt att undersöka vilka typer av applikationer som Trion kan dra nytta av och vilka 

mobilapplikationer som skulle kunna uppstå i sammarbetet mellan fordon och mobil. Allt eftersom 

processorkraften i mobiltelefoner blir kraftfullare, minskar behovet av processorer i andra tekniska 

produkter eftersom processorn i mobilen skulle kunna användas till detta. Därför kan det vara värt 

att undersöka vilka produktlösningar som kan uppstå när den enda processorn som behövs är den 

man bär med sig hela tiden. 

Detta koncept skulle fungera bra som ett showcase för Semcons patent och idéer om en fungerande 

prototyp skulle konstrueras. Med Trions futuristiska design gynnas marknadsföringen genom en 

wow-faktor. 
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8 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Utvecklingen av en interiör till ett fordon innebär ett omfattande arbete där medlemmar från olika 

yrkesgrupper sammarbetar för att skapa en fungerande helhet. Ergonomiska, strukturella och 

säkerhetsmässiga tester kan utföras för att säkerställa kvaliteten på alla delar. Matematiska 

beräkningar kan fastställa att material och geometrier håller och noggranna materialval kan 

minimera slitage samt eliminera störande ljusreflexer. Antalet moment under en komplett 

utvecklingscykel är oräkneliga. Varje delmoment i detta projekt har därför kapaciteten och det 

potentiella djupet att vara ett examensarbete i sig. Resultatet av detta examensarbete skall betraktas 

som ett koncept för vidare utveckling. 

Projektgruppen anser att projektet i helhet genomförts på ett bra sätt med effektiva metoder och 

välgrundade beslut, understödda av en omfattande teoriinsamling och en grundlig förstudie. 

Kommunikationen med uppdragivaren och handledarna på Semcon har varit sparsam, något dessa 

utryckte önskemål om redan inför projektet, i syfte att ha så liten inverkan som möjligt på resultatet. 

Detta har medfört en relativt isolerad utvecklingsprocess och frågor kan därför ställas kring hur 

mycket projektgruppens medlemmars egna personligheter har präglat det slutliga resultatet. För att 

undvika en för stor personlig styrning i utvecklingsarbetet lades mycket tid på att utveckla tydliga 

personas som projektgruppen använt sig av under hela utvecklingsprocessen, något som visade sig 

fungera väl. Klart är dock att Trio concept är ett fordon som skulle kunna anta en mängd former och 

vända sig åt vitt skilda målgrupper. 

Trions enorma glasytor som täcker över 50 % av dess yta är en av sakerna man direkt lägger märke 

till då man ser den. Dessa ytor har bevarats i största möjliga utsträckning för att främja 

frihetskänslan, sikten och rymligheten i kupén. Det lilla formatet i kombination med de stora 

glasytorna lämnar dock förare och passagerare väldigt exponerade och sårbara vid en olycka. 

Projektet har trots detta avgränsats från passiva säkerhetssystem men istället fokuserat på att 

förhindra olyckor innan de uppstår genom aktiva säkerhetssystem något vi tror är viktigare och 

betydligt effektivare i denna typ av fordon   

De olika tekniska system som används i Trion är befintliga lösningar som är mer eller mindre 

utbredda idag. Då Trion teoretiskt är tänkt att lanseras ett par år framåt i tiden, något som även 

stämmer in på det utvecklingsstadie konceptet befinner sig i, har även relativt ny teknik plockats in. 

Fordonet använder SPD-glas för att skydda mot starkt solljus och insyn och använder en aktiv bakruta 

som subwoofer för att spara utrymme. Trion är även utrustad med NFC teknik, tanken med detta är 

att undvika behovet av att montera en mängd tekniskt avancerade komponenter i fordonet och 

istället använda sig av den teknik de flesta av oss redan bär med oss i mobiltelefonen. På detta vis 

kan fordonet göras billigare, säkrare och är dessutom alltid uppdaterat, utvecklingsmöjligheterna blir 

näst intill obegränsade. Vi tror mycket på den här lösningen och tror att det är något som i framtiden 

kommer dyka upp mer och mer. 

Ergonomiskt är Trions förarplats väl genomgången och erbjuder en ergonomiskt riktig körställning för 

alla mellan 1:a percentilen kvinna till 99:e percentilen man. Det som dock från projektets start utgjort 

en stor utmaning är i- och ursteget då sittpositionerna är så pass låga och de stora hjulen täcker ett 

stort område som egentligen lämpar sig för just i- och urstigning. Problemet har lösts med hjälp av en 

aktiv stol som möter föraren och passageraren när takvalvet öppnas och som lugnt och stabilt för ner 
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dessa till körposition då dörren åter stängs. Denna lösning har dock varit svår att pröva fysiskt och 

kräver ytterligare verifiering. 

Avslutningsvis skall sägas att projektgruppens medlemmar är mycket nöjda och stolta över resultatet. 

Vi tycker att interiören inger samma spännande och futuristiska känsla som exteriören utstrålar och 

möter de förväntningar utsidan skapar. Interiören innehåller smarta fysiska lösningar samtidigt som 

dess teknik förenklar vardagspendling i stadsmiljöer samt underhåller och ökar säkerheten under 

transporten. Resultatet möter kravspecifikationens uppsatta mål, förväntningar från personas och 

stämmer väl överens med riktlinjer från moodboards. Helheten är ett välgenomtänkt och estetiskt 

tilltalande interiörkoncept med stor utvecklingspotential. 
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Mål 
På ett rationellt och nytänkande sätt ta fram interiören till konceptfordonet ”Trio” med en attraktiv 

design i samspel med fordonets exteriör. Utformingen av interiören ska, på samma sätt som 

exteriören, uttrycka futuristism och miljömedvetenhet och därigenom skilja sig från dagens 

fossildrivna fordon. Stor vikt kommer att ligga på ergonomiska och intuitiva lösningar där användaren 

är i fokus. Alla aspekter av inredningen ska vara funktionellt, ekonomiskt, och teknologiskt realistiska. 

Projektets beställare är Semcon Design och deras främsta mål med projektet är att möta 

utvecklingen av små miljövänliga fordon för pendlande storstadsbor som just nu pågår i Kina och 

erbjuda ett skandinaviskt alternativ. 

Huvudsakliga funktioner som kommer att behandlas är: 

Ergonomiska aspekter kring det dagliga användandet, komfortmässiga utrymmen för förare och 

passagerare, i-och-ursteg, primära körreglage, sikt samt stuvutrymme. 

Bakgrund 
Semcon är ett globalt teknikföretag inom produktutveckling och teknikinformation. Deras 2800 

anställda utvecklar produkter, anläggningar och produktinformationslösningar för hela 

produktutvecklingskedjan och erbjuder dessutom en mängd tjänster inom kvalitet, utbildning och 

metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa 

lösningar och genuin ingenjörskonst. Koncernen har en omsättning på 2,3 miljarder kronor och 

verksamhet på fler än 40 orter i världen. 

Internationella bilmässor är fyllda av nya typer av små eldrivna fordon. Den fysiska formen av 

persontransporter söker efter en ny riktning. Idag är Kina den största marknaden för denna typ av 

fordon. Här finns både köpare och tillverkare av framtidens transportlösningar. 

"Trio" koncept är ett eldrivet fordon på tre hjul anpassat efter ett dagligt pendlingsbehov i en 

storstad. Fordonet rymmer två vuxna, alternativt en vuxen och två barn. Rent tekniskt kan Trio 

betraktas som en eldriven EU-moped. Utseendemässigt är den dock långt ifrån dagens mopeder. 

Fordonet ska kunna användas i alla väder utan vare sig hjälm eller specialbeklädnad och kräver inte 

B-körkort.  

Avgränsningar 
Eftersom detta projekt kommer att behandla ett konceptfordon kommer detaljkonstruktion av 

exempelvis skruvdimensioner och ingående elektronik inte att tas med i projektet. Ingen större vikt 

kommer heller att läggas på att få konceptet färdigt för produktion. Övriga områden som vi inte 

kommer att arbeta med är person och trafik säkerhet, gränssnittsutformning och detaljerade 

ekonomiska aspekter. 
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Delprojekt 
Förstudie 

Genomgång med projektledare på Semcon för att klarlägga målet med projektet. Här görs även 

omfattande problem- och konkurrentanalys. En kravspecifikation skapas utifrån parametrar givna av 

Semcon och/eller de som framkommit under problemanalysen. Under förstudien definieras även 

målgrupp för fordonet och dess primära användningsområde, personas och scenarion tas fram.  

 

  Gate 1:  

 Omvärldsanalys 

 Målgrupp 

 Användningsområde 

 Problemanalys 

 Konkurrentanalys 

 Kravspecifikation 

 

Kreativ fas – Idégenerering makronivå 

Här sparkas den kreativa processen igång med explorativ idégenerering där ett stort antal skisser 

eftersträvas. Kreativiteten kommer att främjas genom olika aktiviteter så som exempelvis workshops 

och brainwriting. Hela den kreativa processen kommer att vara av en iterativ natur där den första 

loopen kommer vara divergerande och resterande konvergerande. Urvalen kommer att ske dels 

genom viktning mot kravspecifikation samt genom diskussioner med uppdragsgivare och inom 

gruppen. För att få en bättre förståelse för former kan det komma att bli aktuellt med fysisk 

modellering i lera, fräsning och 3D-utskrift. Resultatet av fasen ska vara 2 övergripande koncept som 

kan innehålla flera alternativa delkomponenter. 

Gate 2: 

 Konceptutvärdering 

 Kreativa processer 

 Resultat av workshops 

 Fysiska modeller av hela eller delar av koncepten 
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Problemlösning 

Under den kreativa fasen kommer det att dyka upp lösningsförslag och idéer av varierande teknisk 

natur. I denna fas utreds tekniken bakom förslagen vilket kommer att bidra till ökad förståelse för 

nutida och framtida tekniker och leda till vidareutveckling och konkretisering av de valda koncepten.  

 

Gate 3: 

 Redogörelse för valda tekniska lösningar 

 Diskussion och bestämning av ett övergripande koncept. 

 

Vidareutveckling och konkretisering  

Konceptet vidarebearbetas och definieras tillsammans med de tekniska lösningarna från fas 3. I 

denna fas kommer även detaljutformningen av konceptet äga rum och en ergonomisk utredning 

kommer att genomföras på förar- och passagerarplatsen. Tekniska lösningar kommer presenteras i 

form av funktionssnitt. Vidare användning av fysiska modeller kan bli aktuellt för att kunna utreda 

ergonomi och roominess. Resultatet av fasen kommer att vara ett slutgiltigt koncept. 

 

Gate 4: 

 Detaljutformningsarbetet 

 Ergonomistudie 

 Slutgiltigt koncept 

 

Visualiseringsfas 

Valt koncept modelleras i fullständigt utförande i Alias. Renderingar av interiören för sig tas fram så 

väl som illustrationer av användande och funktionalitet. Det kan även vara aktuellt att ta fram en 

slutgiltig prototyp, gärna i form av komplett fordon. 

 

Gate 5: 

 Aliasmodell 

 Renderingar, bilder och illustrationer 

 Slutredovisning  
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Jan Kärneskog 

38 år 

Gift 

Egen företagare 

Pendlar: 9 km/väg 

Teknik, matlagning, 

badminton 

Bilaga 3 - Personas 

 

Teknik-Janne, 38 år 

Janne är född och uppvuxen i staden där han har spenderat 

större delen av sitt liv och gillar att allt finns samlat på en relativt 

liten geografiks yta. 2006 startade Janne en IT-konsultfirma med 

två kompisar. Firman går bra och det finns planer på att utöka 

till en större och mer central lokal. Detta tycker Janne skulle 

vara perfekt då flytten skulle innebära att hans arbete kommer 

nära ett gym med badmintonlokal. Badminton är den största 

källan till motion för Janne och någonting han trivs väldigt bra med då 

han ser sig själv som något av ett badmintonfenomen. Denna form av 

träning sker ungefär två gånger i veckan men skulle varit fler om det 

inte vore för att det är så omständigt med lokaltrafiken.  

Ett brinnande teknikintresse har alltid varit närvarande och tar stort 

utrymme i Jannes professionella och privata liv. I vardagsrummet står 

ett Playstation 3 och en lite för dyr hemmabioutrustning som han, 

naturligtvis, styr med sin Harmony One®. Han beställer de flesta av sina 

tekniksaker från internet och spenderar mycket tid åt att göra research 

för att vara säker på att han får det bästa i prisklassen. Janne har flest-

prylar-när-man-dör-vinner-mentaliteten men sätter kvalitet före 

kvantitet alla gånger. Internet i all ära, men surfandet kan inte ersätta känslan av att sjunka ner i 

soffan och läsa en nyanländ tekniktidning fullspäckad med alla spännande nyheter från 

prylmarknaden.  

Janne bor i en bostadsrätt tillsammans med Anders som han träffade på en matlagningskurs där 

tycke snabbt uppstod. Efter en tid köpte de lägenhet tillsammans och är sedan två år gifta. 

Lägenheten är huvudsakligen inredd av Anders som inte är helt förtjust i all elektronik som pryder 

vardagsrummet.  
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Linda Wenngren 

30 år 

Sambo 

Arkitekt 

Pendlar: 6 km/väg 

Träna, läsa, IKEA, fika, 

Thailand 

Karriär-Linda, 30 år 

Linda har hela sitt liv bott i stadskärnan. Hon visste i tidig ålder 

hon ville hålla på med former och formgivning och hoppade 

därför på arkitektskolan direkt efter gymnasiet. Skolan har hon 

klarat av utan problem, mycket på grund av att hon är så 

driven men också för att hon har bra förutsättningar. Efter 

skolan fick Linda anställning på en arkitektfirma som hon 

praktiserat på parallellt studierna. Arkitektfirman har stor 

utvecklingspotential för Linda och har redan gett henne mycket men 

hon tänker ha en ledande position med ett övergripande ansvar inom 

en snar framtid. Efter jobbet är det träning i form av motionspass, 

gärna cross-fit, 3-4 gånger per vecka som gäller.  

Linda har en etagevåning i innerstaden som hon delar med sin sambo 

Tobbe. Lägenheten är ljus och flitigt inredd med IKEAs 

produktsortiment. Linda och Tobbe har sällan lust att handla men 

tycker om att laga mat och använder sig därför av Linas matkasse. 

Restaurangbesök är ett frekvent fenomen för Linda och Tobbe, något 

som de ser som en krydda i vardagen och ett romantiskt inslag i 

sambolivet.  

Linda älskar att fika med sina väninnor och tar ofta tillfället att träffa sina klienter över en java på ett 

café nära arkitektfirman. När Linda får tid för sig själv spenderar hon den helst med en tjock bok och 

en kopp te. Hon är ingen större konsument av musik men lyssnar ofta slentrianmässigt på radio.  

När Linda och Tobbe tar ut semester åker de till Thailand, ett resmål de båda älskar. Det är den goda 

maten, de trevliga människorna och frihetskänslan som de så gärna vill komma tillbaka till. Detta 

försöker de göra varje år men ibland krockar det med Lindas arbete.  
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Mikael Jonsson 

25 år 

Singel 

Grafisk designer 

Pendlar 5 km/väg 

Vänner, musik, FB, 

skidor och design 

 

Singel-Micke 

Mikael föddes och växte upp med sina föräldrar i en medelklassförort 

några mil väster om staden. De lantliga omgivningarna var kul och 

spännande som barn men redan i tidiga tonåren visste Micke att det var 

storstaden som gäller för honom. Vid 18 års ålder efter att ha klarat 

teknikprogrammet på gymnasiet på en höft flyttade han direkt in till 

staden och en enkel liten etta. Mikael började jobba på ett lager men 

bestämde sig snart för att hoppa på en KY-utbildning inom Grafisk 

design som mynnade ut i ett jobb som grafiker på en reklambyrå. 

Mikael har nu jobbat på reklambyrån i 3 år och lever ett ganska behagligt 

liv utan några måsten. Han tjänar bra och har bytt upp sig till en tvåa i 

centrala delarna av staden nära evenemangsstråken. Än så länge bor han 

där själv, och säger att han ”njuter av singellivets privilegier”, men har 

eventuellt tankar på ett skaffa ett förhållande som varar längre än någon 

vecka åt gången. Som ensambarn har Mikael alltid haft stort behov av att 

umgås med vänner, så även nu. Han har ett stort kontaktnät med vänner 

som han umgås med flitigt, gärna på en afterwork, fredagsöl, club-lördag 

eller kanske helst alla tre. Oavsett vad så är det hemma hos Micke 

kvällen börjar. Mobiltelefon och facebook är två saker han inte klarar sig 

utan, han håller koll på allt och alla och uppdaterar själv sin status minst 

tre gånger dagligen. 

Bekvämlighet är ett kärnvärde i Mickes liv som är av en lat natur. Han lagar sällan mat själv och 

lämnar i princip aldrig staden. Det mest ansträngande vardagen medför är det störande resandet 

med kollektivtrafiken till och från jobbet. Trots att det bara är runt fem kilometer till kontoret krävs 

två byten och det tar minst 45 minuter per väg om man räknar in den dryga promenaden mellan 

kontoret och hållplatsen. För att slippa detta har Micke nu börjat se sig om efter andra mer bekväma 

alternativ. Enda gången Micke lämnar staden och faktiskt njuter av det är på de frekventa 

skidresorna till Alperna. Om det är någonstans utanför storstaden som Micke faktiskt trivs så är det 

på berget med ett par feta puder-lagg under fötterna.  
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Christine Nord 

28 år 

Förlovad 

Ekonomirådgivare 

Pendlar 10 km/väg 

Familj, vänner, 

Condeco och dans  

Sociala Christine 

Christin kommer ifrån en stor familj med två systrar, en bror och två 

katter. De bodde i en villa i en liten ort på landsbyggden långt ifrån 

närmsta storstad. Bostadens läge är något Chrisitne ofta skojar om och 

säger att hon spenderade halva sin barndom på bussar på väg till skola, 

dansträningar vänner och annat. När det så blev dags att börja på 

handelshögskolan valde Christine att ta sitt pick och pack och flytta till 

stan och då till en lägenhet med bekvämt promenadavstånd till plugget. 

Under kandidatstudierna träffade hon många nya vänner, däribland den 

blivande maken Johan.  

Efter studierna flyttade Johan och Christin ihop i en enklare 2:a och hon 

tog några olika vikariat av varierande kvalité innan hon fick sin fasta 

tjänst som ekonomisk rådgivare på Nordea. Då även Johan fick jobb i 

stan och stora delar av umgängeskretsen bosatt sig här, beslutade även 

dom sig för att slå rot och skaffa ett mer permanent boende. Vid 28 års 

ålder har Christin och Johan nu hunnit förlova sig, skaffa radhuslägenhet 

några kilometer från centrum och utökat familjen med Elias som är 1 år 

och Elvira som fyller 4 år i oktober. Denna familjesituation gjorde det 

svårt att använda lokaltrafiken vilket har lett till att dom nu har en Volvo 

V70. Under mammaledigheterna har det blivit många vändor till 

lattehaken i stan med de andra småbarnsmammorna bland vännerna. 

Under dessa stunder pratas det, förutom om blöjkvalitéer och oregelbunden nattssömn, även om 

schlager, dans och bloggar. Under denna tid passade Christine också på att starta en egen blogg för 

att stilla sitt ”se-på-mig-behov” och få utlopp för sin kreativitet. På bloggen skriver hon om allt från 

mode och recept till moralkrönikor om människan och växthuseffekten, inte för att hon är någon 

miljöaktivist men hon vill ändå göra sitt för att dra ett strå till stacken. 

Nu när det blivit dags för att komma igång och jobba igen gör hon ändå sitt bästa för att hålla liv i 

bloggen även om inläggen inte kommer lika ofta längre. Inte heller hennes älskade rosa skotermoped 

som hon alltid kört är särskilt praktisk längre nu när ungarna ska till dagis. De har ju visserligen V70:n 

men den har ju Johan som jobbar lite sämre tider och att Christin skulle ta den kommer inte på fråga 

då den är alldelles för stor och klumpig enligt hennes tycke. Nu när barnen kan lämnas på dagis ska 

hon i alla fall få möjlighet att komma igång med klättringen och dansen igen och inom kort ska även 

Elvira få ta sina första lektioner. 
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Mäklarfirman Silvstedt’s 

 

Företaget Silvstedt’s grundades 1985 av mäklaren Karl Silvstedt. Under tidigt 90-tal arbetade Karl och 

kollegan Mats framförallt med förmedling av privata villor runtom staden. Företaget var 

framgångsrikt och hade vid slutet av 90-talet rekryterat ytterligare sex personer och hade 1999 åtta 

anställda. Vid sekelskiftet hade Karl dock fått nog och ville dra sig tillbaks och sålde därför företaget 

till dess nuvarande ägare Johan. Vid den här tiden hade staden växt, förutsättningarna för 

mäklarfirmor hade förändrats och konkurrensen hårdnat. Johan kände då att det var läge för en 

förändring och valde att specialisera sig på trendiga, nyare lägenheter med attraktiva lägen. Med 

företagets långa historia och erfarenhet av försäljning av bostäder i och runt staden blev detta ett 

lyckat drag. 

Idag är Silvstedt’s mäklare bland de mest välrenommerade i staden och en populär partner bland 

både säljare och köpare. De är totalt 13 anställda och erbjuder nu även styling av lägenheter inför 

försäljning något som blir mer och mer efterfrågat bland kunderna. Trots att företaget redan har en 

fördelaktig position bland konkurrenterna tror Johan att marknadsföring är oerhört viktigt för att 

behålla denna position. Det är även mycket viktigt med en lämplig image och tydliga värderingar som 

kunderna kan känna igen och lita på.  
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Bilaga 4 - Scenarion 
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Bilaga 5 - Analys av personas och scenarion 
Nedan följer en redogörelse för de personliga preferenserna hos personas och det som har framkommit via 

undersökning av scenarion. 

 

Tabell 1. Personliga och emotionella preferenser. Enheten är procent. 

Emotionella preferenser 
  Jan Micke Linda Christine Silvstedts  Medel 

Nyhet 20 20 30 10 20 20 

Utseende 15 40 20 40 60 35 

Miljöstatement 5 0 10 30 10 11 

Trendig 20 35 40 20 10 25 

Nördfaktor 40 5 0 0 0 9 

  100 100 100 100 100   

       

       Praktiska preferenser 
  Jan Micke Linda Christine Silvstedts  Medel 

Stuvutrymmen 10 10 25 35 30 22 

Energieffektivitet 15 10 20 30 30 21 

Bekväm 20 30 25 10 10 19 

Hightech 40 20 15 20 20 23 

Körglädje 15 30 15 5 10 15 

  100 100 100 100 100   

 

  



2/2 

 

22% 

21% 

19% 

23% 

15% 

Praktiska preferenser 

Stuvutrymmen

Energieffektivit
et

Bekväm

Hightech

Körglädje

 

 

Figur 1. Cirkeldiagram över praktiska och emotionella preferenser. 

 

 

Figur 2. Sammanlagda parametrar där det framgår att utseende är viktigast. 
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Bilaga 6 - Kravspecifikation 

Prioritet * Beskrivning Värde Enhet 
Senast 

ändrat 

Geometri/mått       

  K Passa i befintligt exteriörkoncept     2012-02-17 

  K Konstruktionen skall passa majoriteten 5-95 %-il 2012-03-05 

  K Rymma passagerare 1 ≥ 2 st 2012-02-17 

  K Rymma bagage > 50 liter 2012-02-17 

  Ö Små stuvutrymmen ≥ 1 st 2012-02-17 

    

   Funktion   

   
● Ö 

Konstruktionen skall medge en nyckellös 

användning 
    2012-03-05 

  Ö 
Möjlighet till att spela upp musik skall 

erbjudas 
    2012-03-05 

    

   Konstruktion       

●  Ö Hytten skall inge en känsla av rymd     2012-02-17 

     

   Tillverkning 

   
  K 

Inom ramarna för vad som är tekniskt 

möjligt att tillverka 
    2012-02-17 

      
Material   

   
  K  

Materialen ska tåla vanligt underhåll 

såsom rengöring.     
2012-02-17 

      

   Färg 

     
  K 

Färgsättning skall ej vara distraherande 

vid körning     
2012-03-05 

      Marknadsbedömning 

     K Ekonomiskt försvarbar     2012-02-17 

      Design 

     

● Ö 

Interiördesignen ska vara integrerad 

med exteriören så att helhetsintrycket 

är enhetligt     

2012-02-17 
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Ergonomi 

    
  K 

Alla, för föraren specifika, reglage ska 

placeras inom räckvidd från förarplats     
2012-02-17 

  K Möjlighet att värma upp inneluften     2012-02-17 

  K 
Avfrostningsfunktion skall finnas för 

rutor     
2012-02-17 

  K Innerbelysning skall tillåta läsning i hytt 
    

2012-02-17 

   Ö In och ur-steg ska medge god ergonomi  
    

2012-02-17 

● Ö 
Konstruktionen skall medge god 

ergonomi majoriteten 
5-95 %-il 2012-03-05 

   Ö Belysning som underlättar in och ur-steg 
    

2012-02-17 

   Ö Skydd från direkt solljus      2012-02-17 

●  Ö Reglage ska medge god ergonomi     2012-02-17 

   Ö Funktioner och reglage ska vara intuitiva 
    

2012-02-17 

  

 

   Sikt  

      K Medge god sikt framåt     2012-02-17 

  K Medge god sikt åt sidorna     2012-02-17 

  K Medge god sikt bakåt     2012-02-17 

  

 

   Insteg/ursteg  

   

  K 

Hjälpmedel för i -och ursteg ska 

utformas så att användarna använder 

dessa instinktivt och därmed inte 

använder manöverdonen för detta 

ändamål     

2012-02-17 

  

 

   Klimat     

     K Friskluftsintag i kupén     2012-02-17 

      Användning/perception 

   

  K 

Konstruktionen ska medge intuitiv 

förståelse för hur funktioner tillhörande 

hytten används och fungerar. 
    

2012-02-17 
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Miljö 

     
   Ö 

Inredningen ska i största möjliga mån 

bestå av återvinningsbara material      
2012-02-17 

 
     Säkerhet 

    

● Ö 

Delar som kommer i kontakt med 

användaren skall vara fria från vassa 

kanter, skarpa vinklar och ojämna ytor 

som kan åsamka användaren skada.     

2012-02-17 

   K 

Konstruktionen ska vara sådan att den 

skyddar användaren från att klämma 

fast någon kroppsdel vid användning.      

2012-02-17 

   
  

 
Service 

 
 

   
  Ö 

Konstruktionen skall medge enkelt 

utbyte av reservdelar     
2012-02-17 

  Ö 
Konstruktionen ska medge enkelt 

underhåll, service och rengöring.      
2012-02-17 

 

Lagstagdade krav 

   
  K 

Konstruktionen skall ej förhindra 

implementering av bilbälte     
2012-03-14 

      
   

   
  

 

   
  

 
* K = Krav 

   

 

Ö = Önskemål 
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Bilaga 7 - Skisser 
I denna bilaga har diverse skisser som skapats under utvecklingsprocessen samlats. Skisserna är grupperade 

efter objekt och typ men har ingen vidare inbördes ordning. 

Layouts 
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Uppboxning 
För att generera nya konfigurationer av de ingående komponenterna skissades mycket enkla boxlayouter 

upp där varje komponent representerades av en numrerad box. 
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Säten 
Lösa skisser: 
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Säten på underlays: 
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Sittdynor på underlays: 

 



9/15 

 

 

Styrdon 
 lösa skisser: 
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Pedaler 

 

Bagageutrymme 
Lösa skisser: 
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Bagageutrymme på underlays: 
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Touch-pad 
Lösa skisser: 
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Touch-yta på underlays: 
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Center stacks 
Lösa skisser: 
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Diverse 
Lite olika lösa skisser som kommit till under processen: 
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Bilaga 8 - Workshop STC resultat 

Steg 1 
Deltagarna brainstormade fritt individuellt men med olika givna angreppsvinklar. Uppgiften var att hitta en 

lämplig lösning för att styra en helikopter därefter en radiobil och sedan lösningar som uppfyllde andra 

givna krav. 

Helikopter 

 Joystick för höger/vänster 
 Handskar med force feedback 
 Puckhövdad joystick med tre frihetsgrader 
 Touchkula 
 Modell av bilen man hanterar 
 Svänga med pedaler 
 Två frihjul x och y 
 Lådbilssnöre 
 Jet-packstyrning 
 Roddbåtsstyrning 
 Joystick och pedaler 
 Datormus och tangentbord 
 Spak med ledad kula 
 Fjärrstyrning 
 Stol som lutas och roteras 
 Spaceball 
 Spak med frihjul 

 

Radiobil 

 Tänkarhjälm 
 Ratt med pedaler 
 Centrerad joystick 
 Styr genom att flytta fötterna i sidled 
 Spak för styrning gas/broms med pedaler 
 Rotera stol för att svänga 
 Stridsvagnsstyrning, två spakar 
 Veva fram vägen, peka på mattan för styrning 
 Styrhandskar, peka dit man ska 
 Fast spak där man roterar knoppen 
 Slideknapp för styrning 
 Skiva under fötterna som man roterar 
 Pedalstyrning med gasspak 
 Vinkla fötterna höger/vänster 
 Titta åt det håll man vill 
 Gomstyrning (styr med tungan) 
 Styra med gasreglage (mc) 
 Segwaystyrning 
 Skiva med styrkula 
 Ratt med gas/bromspaddlar 

 

Figure 1. Styr en helikopter 

Figure 2. Styr en radiobil 
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Utan rörliga delar 

 iPod hjul 
 Mobilstyrning 
 Projicerad bild man pekar på 
 Röststyrning 
 Ögonstyrning - titta dit man ska 
 Sms:a kommandon 
 Sug/blås för gas/broms 
 Peka på touchscreen 
 Gomstyrning - peka med tungan 
 Gasa med rösten 
 Tala in destination 
 Knacka på höger/vänster sida 
 Fingerborg 

 

Portabel 

 Gyro i telefon 
 Paraplydrink med gyro 
 Portabel ratt 
 Styrhandskar 
 Blås/sug för gas/broms, olika riktningar för att svänga 
 Bluetoothmus gas/broms med höger/vänster knapp 
 Rösstyrning 
 GPS-koordinater - autopilot 
 Jongleringsbollar kläm för att gasa/bromsa, dra i för att svänga 

 

Fritt 

 Bakterieodling som karta 
 Manipulera töjbart tyg genom att trycka på det 
 Pinnar kopplat till varsitt drivande hjul 
 Slidestyre 

 

  

Figure 3. Styrdon utan några rörliga delar 
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Steg 2 
Deltagarna delades in i grupper om tre till fyra personer som därefter fick i uppgift att vidareutveckla vart 

och ett av de fyra olika temana som framkommit efter utvärdering av resultatet av steg 1, fem minuter gavs 

per tema.  

Tema joystick 

 Fast joystick 
 CAD-kula 
 Vanlig joystick 
 Rorskult 

 

Vidareutveckling 

 Rorskult med flera funktioner - vrida för 
gas/broms, drag upp för handbroms, blinkers 
längst ut, varierande längd beroende på 
hastigheten samt möjlighet att placera rorskulten 
på olika positioner i Trion. 
 

 Tryckkänslig avgjutning av handen som känner av 
handfalatans tryck för att styra. Möjlighet att göra 
precisionskrävande uppgifter med fingertopparna. 
 

Tema gyro 

 Fast säte som känner av åt vilket håll man man 
trycker kroppen 

 Luta stolen - Segway 
 Fälla ner styre från taket 
 Tippa överkroppen för att svänga 

 

Vidareutveckling  

 Hälsostolen, stol som känner av kroppens rörelser 
och styr fordonet. Även sensorer under fötterna 
för gas/broms. 

  
 Mekanisk tjur, sitter som på en mekanisk tjur 

istället för traditionell stol. Gasa/bromsa genom 
rörelser med tömmar, sväng genom att dra i 
tömmar alternativt med låren, blinka med sporrar. 
 
  

Figure 4. Vidareutveckling av tema joystick 

Figure 5. Vidareutveckling av tema gyro 
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Tema auto 

 TV-spelkontroll 
 Autopilot, välj destination 
 iPhone app 
 Destinationskommandon, "kör hem" etc. 

 

Vidareutveckling  

 Styr med iPads gyro, endast sidled för att förenkla. 
Skärmen innehåller viktigaste funktionerna så som 
hastighet och blinkers som även styrs här. 

  
 Slidestyrning på touchyta med handen. Slot för 

mobiltelefon som identifierar användare och dennas 
inställningar. 
 

Tema crazy 

 Polaroidglas med ögonregistrering/styrning 
 Sensorer som fästs på händerna och registrerar gester 
 Tankestyrning genom hjälm 
 "Hover hand", placera hand i box, styr genom handrörelser 
 Pekpinne 

 

Vidareutveckling 

 Ring på fingret, typ kullager, som föraren roterar för att svänga. 
  
 "Hover hand", för in handen i en gel för att starta, ta ur för att stänga av. Gelén registrerar handens rörelser 

för att manövrera fordonet. Fingeravtrycksavläsning för personliga inställningar. Stöd för handled och 
handflata i gelén. 

  
 Ringar på tumme och pekfinger som känner av avståndet mellan dessa och därigenom reglerar hastighet. 
 Styrklot på vilket man placerar handen och manövrerar fordonet. 

 

 

Figure 6. Vidareutveckling av tema auto 
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Bilaga 9 – Resultat 

 

Figur 1. Transparent OLED-display och ventialtion 

 

Figur 2. Displayen från förarens position 
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Figur 3. A-balk med displaykonsollen samt backdisplayer 

 

 

 

 

Figur 4. Alternativ färgsättning på displaykonsollen 
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Figur 5. Styrdonet med touch-pad och armstöd innehållande justeringsknappar 

 

Figur 6. Styrhandtag med rotation runt centrumaxeln 

 

Figur 7. Indikation på att blinkers är aktiverad t.v. och back t.h. 
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Figur 8. Gas och bromspedal 

 

Figur 9. Sidovy av stol med styrdon 
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Figur 10. Stolens vinkelsjusterområde med rotationspunkt under innergolvet 

 

Figur 11. Stolsytor i hårdplast med vadderade dynor i accentfärg 
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Figur 12. Alternativ färgsättning med hårdplast i transparent utförande 

 

 

Figur 13. Stolarna placerade i Trion 
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Figur 14. Bagagesargen innehållande jalusi till förvaringsutrymme samt fästpunkter för lastsäkringsvajrar i bakre väggen 

 

 

Figur 15. Vajerhuset med spärrknapp för respektive vajer 
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Figur 16. Bagagesarg som förhindrar bagage från att glida fram i kupén  
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Figur 17. Glaslager på förarsidan innehållande NFC-station samt start-/stoppknapp och högtalare 

 

 

Figur 18. Glaslager i öppet läge, NFC-loggan visar var telefonen skall placeras 
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Figur 19. B-balkskonsoll med öppningshandtag samt bagage- och instegsbelysning 
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Figur 20. Alternativ färgsättning på glaset 
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Figur 21. Sidovy av Trion i öppet läge 

 

 

Figur 22. Trion sedd snett bakifrån i öppet läge 
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Figur 23. Trion har oändliga anpassningsmöjligheter. Ovan visas några förslag 
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Figur 24. Ytterligare färgkombinationer 
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Figur 25. Trion öppen i garagemiljö 
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Figur 26. Trion med en så kallad "farlig kille" 
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Figur 27. Trion framför silhuett av stad och kvinna 


