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Abstract 
The thesis work is the final work of the Master of Science programme in Ergonomic 
Design and Production Engineering at Luleå University of Technology. The project is 
carried out at Nord West Yachts AB at Orust, which manufactures luxurious motorboats 
from 33 to 56 feet. The task is to improve the helm in their latest yacht model, Nord 
West 420, both in the coupe and on the flybridge. The intention with the project is to 
develop the setting for instruments and controls and the driver’s place, which conduct a 
more attractive and safe boat through an esthetic and ergonomic thinking. 

The method that is used in the development work is called systematic problem solving. 
This method includes information gathering, problem clarification, problem investigation 
and problem solving. 

In the beginning of the project a market analysis is done at the annual boat event, Open 
Yard, which result in information about the different instruments in the boat and how to 
use them. During the event, there was opportunity to investigate how the competitors 
have designed their driver’s places. After the information gathering, brainstorming and 
concept generation are done. Several concepts for the settings of instruments and 
controls and the drivers seating are set up throughout the whole designing process. 

As an accessory a mobile holder is designed. The holder will be located in the coupe, to 
the stern side of the driver. 

The result is a reorganized setting of the instruments and the controls with fewer 
instruments than before. For example, the new EVC display can show data from two 
engines at the same time plus trip computer information. The display is easy to navigate. 
The panel with the analogue indicators gets four instruments on each side of the 
compass. A new instrument from Volvo Penta replaces four previous indicators. The 
seating is designed with the focus on the driver. It is a sofa with space for two persons 
with good sitting comfort where ever you sit on the sofa. The sofa gets an armrest and a 
headrest for better comfort. The instrument settings for the flybridge looks like the 
settings in the coupe, to a possible degree. 
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Sammanfattning 
Examensarbetet är det avslutande momentet på civilingenjörsutbildningen Ergonomisk 
Design och Produktion, med inriktning industriell design. Projektet genomförs vid Nord 
West Yachts AB, Orust, som bygger exklusiva motorbåtar från 33 till 56 fot. 
Utgångspunkten för projektet är att skapa förbättringar kring förarmiljön i den senaste 
båtmodellen Nord West 420, både i coupén och på flybridge. Företagets önskan med 
projektet är att vidareutveckla instrumentpanelen samt förarplatsen, vilket ska leda till 
en attraktivare och säkrare båt genom ett estetiskt och ergonomiskt tänkande. 

Under projektets gång används metoden systematisk problemlösning. Metoden innefattar 
informationsinsamling, problemformulering, problemundersökning, idégenerering samt 
problemlösning. 

Vid projektets start görs en marknadsanalys i samband med den årliga båtutställningen 
Öppet Varv på Orust för att samla information om de olika instrumenten som finns i 
båten och hur de används, samt undersöka hur konkurrenterna utformat sina 
förarmiljöer. Brainstorming och konceptgenerering tar vid när all information är 
insamlad. Flera olika koncept både för instrumentpanelen och för förarens sittmöbel 
utvecklas. 

Som tillbehör utvecklas under projektet en mobilhållare med placering i coupéns 
sidopanel.  

Resultatet är en omdisponerad instrumentpanel innehållande färre instrument än 
tidigare. Exempelvis visar den nya EVC-displayen data från två motorer samtidigt. Den 
visar också färddatorfunktioner och det är enkelt att navigera mellan menyerna. Panelen 
med de analoga instrumenten får fyra indikatorer på varje sida om kompassen, tack vare 
ett nytt instrument från Volvo Penta som ersätter fyra stycken av de tidigare 
indikatorerna. Sittmöbeln är designad med tanke på föraren i första hand. Det är, liksom 
tidigare, en soffa med plats för två personer men nu med lika bra sittkomfort oavsett var 
på soffan man sitter. Soffan får ett avlastande armstöd samt nackstöd för ökad 
bekvämlighet. Instrumentpanelen på flybridge får i den mån det är möjligt ett utseende 
som liknar panelen i coupén. 
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1 Introduktion 
I detta kapitel presenteras grundläggande information rörande uppgiften. Bakgrunden 
och syftet med uppgiften introduceras tillsammans med en specificering av problemet 
och dess begränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Nord West Yachts AB:s båtar har idag en instrumentpanel och förarmiljö som ser ganska 
lika ut i alla modellerna, med variationer beroende på båtens storlek. När Nord West 420 
lanserades utgick konstruktören från befintliga båtmodeller och tog därifrån fram en 
modernare, mer designad och genomtänkt instrumentpanel och förarmiljö. Modellen har 
blivit en stor säljsuccé för företaget och de vill nu gå ännu ett steg längre och förbättra 
förarmiljön ytterliggare, både ur estetiskt och ur ergonomisk synvinkel.   

1.2 Nord West Yachts AB 
Företaget grundas 1985, men inte förrän 1989 köps varumärket Nord West från Norge. 
Nord West Yachts AB ägs till 100 % av grundaren Benny Martinsson och flyttade in i sina 
nuvarande lokaler på Vindön, Orust 1996 efter en brand i de gamla. I företaget byggs 
båtar i storlek mellan 33 och 56 fot med mottot ”bästa sjövärdighet och köregenskaper i 
förening med högsta komfort och trivsel”. Årligen byggs cirka 45 båtar. 

Koncernen har över 100 anställda och omsätter nära 200 miljoner kronor om året. 
Företagets största marknad är norra Europa och förutom att sälja nya båtar, 
rekonditionerar och säljer de även större inbytesbåtar av flertalet märken. För att klara 
av den allt större orderingången har Nord West köpt en underleverantör av plastdetaljer i 
Lysekil där alla deras skrov i fortsättningen kommer att tillverkas. 

1.3 Syfte 
Syftet med projektet är att vidareutveckla instrumentpanelen och förarmiljön i 
båtmodellen Nord West 420. Det ska göras med metoder som lärts ut under 
utbildningen, samt fungera som förberedelse inför projekt i kommande arbetsliv. 
Förändringar av instrumentpanel samt förarmiljö ska leda till en attraktivare och säkrare 
båt genom ett estetiskt och ergonomiskt tänkande. 

1.4 Mål 
Målsättningen är att ta fram en produkt som passar Nord Wests image, matchar ihop 
med den övriga inredningen samt tillgodoser målgruppens behov. Önskvärt är också att 
överträffa Nord Wests förväntningar och ge ett användbart underlag för 
detaljkonstruktion. 

1.5 Problemdefinition 
Att utveckla en mer estetiskt tilltalande, ergonomisk och lättmanövrerad 
instrumentpanel, samt en mer ergonomisk förarmiljö. Den modell som ska 
vidareutvecklas är Nord West 420 och projektet avser både flybridgen och förarplatsen i 
coupén. 

1.6 Avgränsningar  
I syfte att begränsa projektets komplexitet sätts avgränsningar upp;  

• Projektet omfattar endast människa-maskin interaktion, estetik och ergonomi. 
• Ekonomiska aspekter behandlas ej. 
• Slutprodukten kommer vara bilder i 2D- och 3D-format. 
• Formen på befintliga instrument ska ej förändras. 

- 1 - 
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2 Nord West 420 
Nord West 420 (figur 1) representerar den klassiska Nord West-profilen men har 
samtidigt designats utifrån ett innovativt tänkande. Jämfört med sina föregångare är 
linjerna mjukare både exteriört och interiört. Hon är en av de första flybridgebåtarna som 
är konstruerad för Volvo Penta IPS, ett nytt revolutionerande framdrivningssystem. 

Figur 1; Nord West 420 (14).  

2.1 Exteriör och interiör 
Bobåten Nord West 420 har ett generöst tilltaget akterdäck (bild 1) med stationär soffa 
och bord. Genomgående är alla förvaringsutrymmen välplanerade och det är lätt att 
komma åt motorrum och stuvfack. Bakom akterdäck finns en stor badplattform (bild 2), 
även den med stuvfack. 

På styrbord sida finns trappan som leder upp till flybridge. Den är integrerad i skrovet för 
att inte skymma sikten akterut för föraren. Flybridgen är omringad av höga sarger och 
glaspartier för trivsammare färd. Förutom tre fåtöljer finns en U-formad soffa med 
tillhörande bord. För att ytterligare öka på trivselfaktorn finns kylskåp och grill som 
tillbehör. 

 Bild 2; Den stora badplattformen ger 
utrymme för diverse aktiviteter (14). 

Bild 1; Akterdäck. Om styrbord syns trappan som 
leder upp till flybridge (14). 

Salongen (bild 3) skiljs från akterdäck genom ett mjukt rundat glasparti. Inne i salongen 
finns en stor soffa och träslaget är genomgående mahogny. Soffans klädsel och övriga 
textilier är valbara. En del av salongen utgörs av pentryt, vilket är utrustat med en 
mängd faciliteter som till exempel generösa arbetsytor, kyl, gasolspis med ugn och 
mikrovågsugn. Pentryt är även utrustat med handblåsta kristallglas och en komplett 
matservis samt bestick. Förarplatsen i salongen har en stoppad soffa för två personer 

- 2 - 
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samt skjutfönster, vilket bidrar till att underlätta för handhavande och kontroll under 
färd. 

 Bild 4; Owner´s Cabin (14). Bild 3; Salongen med sin stora soffa, pentry och 
förarplats (14). 

Nord West 420 har tre rymliga kabiner med bäddplatser för totalt sex till åtta personer. I 
den främre kabinen, Owner´s Cabin (bild 4), finns ordentligt med förvaringsmöjligheter 
samt ett separat badrum med toalett och dusch. De två dubbelbäddskabinerna 
midskepps har ett gemensamt badrum med toalett och dusch. 

Förutom standardutrustningen ovan finns en mängd olika tillbehör att välja till. Exempel 
på tillbehör är landgång till akterspegeln, extra namnskyltar och andra trädetaljer, 
gummibåtskit, lampor, klocka, barometer, termo/hygrometer samt accessoarer. 

Båten är en Sandwichkonstruktion av glasfiberarmerad polyester med NGA-gelcoat, ett 
extra skydd mot vattenintrång. Teak är det genomgående träslaget för alla exteriöra 
trädetaljer såsom badplattform, peke och sittbrunn (14). 

2.2 Tekniska data 
Nord West 420 tekniska data enligt tabell 1. 

Tabell 1; Tekniska data för Nord West 420 (14). 

Längd (exkl. Peke) 42 fot/12,8 meter  
Bredd 12 fot 10 inches/3,9 meter 
Djupgående 1,2 meter  
Vikt Cirka 12 ton 
Bränsletankar 2x600 liter  
Vattentank (varmvattensberedare) 500 liter (80 liter) 
Elsystem 12 V  

Motorrekommendation är 2xVolvo Pentas nya D6-motor på 310 eller 370 hk som erbjuds 
med IPS eller med Duoprop-drev. Båda alternativen ger båten hög prestanda, en 
behagligt låg ljudnivå och vibrationsfri gång, med lägre bränsleförbrukning och mer 
miljöhänsyn som extra bonus (14).  

2.2.1 Volvo Penta IPS 
Volvo Penta IPS, Inboard Performance System, är ett 
nytt revolutionerande framdrivningssystem för 
planande fritidsbåtar i storleksklasserna från 35 till 50 
fot. 

Volvo Penta IPS (bild 5) bygger på dragande och 
motroterande propellrar, det vill säga individuella 
drivenheter. Det ger båten radikalt förbättrad 

Bild 5; Volvo Penta IPS motor (18). 
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manöverbarhet och den framförs snabbare, tystare, renare och lika 
enkelt som en personbil. Samtidigt behåller Volvo Penta IPS viktiga 
inombordsegenskaper som till exempel propellrarna under skrovet 
samt brons och rostfritt stål som huvudmaterial. 

Det finns ett interface som tillval, vilket möjliggör installation av en 
autopilot som kan integreras i EVC-systemet (kap.2.2.3). 
Manövreringen blir mer exakt och tillförlitligheten stärks. 

Volvo Penta IPS kan som tillval styras med en joystick (bild 6), 
vilken överför förarens kommando till båtrörelser. Med hjälp av 
endast enhandsmanövrering kan båten förflyttas framåt, bakåt, i 
sidled samt rotera (18). 

Bild 6; Volvo Penta IPS  
joystick (18). 

2.2.2 Volvo Penta Aquamatic-drev med Duoprop 
Redan 1959 lanserades Volvo Penta Aquamatic (bild 7) som det första av det som idag 
kallas drev. Det var en kombination av bilmotorn och ett utombordsliknande drev som 
gav hög prestanda till ett rimligt pris. Det har sedan dess vidareutvecklats och är idag 
det ledande systemet både när det gäller diesel- och bensinmotorer. 

Volvo Duoprop lanserades 1982 för att på ett ännu bättre 
sätt kunna utnyttja Aquamatic-drevets egenskaper och är 
idag en av väldens mest förekommande p
för planande fritidsbåtar på mellan 25 och 45 fot. Det 
består av två motroterande propellrar som är placerade 
på samma axel med ett optimalt och noga beräknat 
förhållande mellan sig. Propellrarna samarbetar och utför 
lika stor del av arbetet för att ge maximal effekt och 
minimalt slitage. 

ropellerlösningar 

en 

ät- 

- 
a 

andra 

nen på förarplatsen avsevärt bättre och 

bild 

n, 

Bild 7; Duoprop motor (18). 

Den främre propellern är trebladig och aningen större än den bakre fyrbladiga. Den bakre 
propellern har sitt arbetsområde innanför den främres propellerström vilket gör att 
krafterna balanseras ut och drevet kan ge hög effekt i hela fartregistret. De 
motroterande propellrarna ger också båten hög prestanda och goda 
manövreringsegenskaper. Den kommer snabbare upp i planing, blir mindre lastkänslig 
och får lägre bränsleförbrukning i jämförelse med singelpropellersystem. Douprop finns i 
flertalet versioner och väljs efter båtens toppfart, dock enbart i kombination med 
Aquamatic-drev (18). 

2.2.3 EVC 
Volvo Pentas gemensamma elektroniska plattform för motor- och 
drivlinestyrning kallas EVC, Electronic Vessel Control (bild 8). D
baseras på den teknologi som används i flygplan, fartyg och bilar 
och med hjälp av den skickas all information i samma datan
verk. Det gör att mängden kablar och kopplingspunkter minskar 
ombord. Med hjälp av EVC fås en total kontroll och tillförlitlig
heten förbättras liksom motorskyddet. Den gemensamm
plattformen inkluderar motor, transmission, instrument och 
funktioner såsom powertrim assistans och lågfartsfunktion. 

Med EVC blir informatio

Bild 8; EVC-kontroll (18). 

systemet uppmärksammar föraren om något ovanligt skulle 
inträffa. Informationen presenteras i textform på en display (
9) i anslutning till rodret och skulle något allvarligt problem 
uppstå, skyddar EVC motorn genom att minska motoreffekte
men det går fortfarande att köra båten säkert (18). 

Bild 9; Digitalt 
t (18). motorinstrumen

- 4 - 
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3 Teori 
För att kunna analysera och komma på lösningar till problemet krävs relevant teori i olika 
ämnen. 

3.1 Mappning 
Mappning är en teknisk term för att kunna beskriva relationen mellan en egenskap hos 
ett föremål och dess funktion. Naturlig mappning gör att användandet av vred och 
kontroller sker intuitivt. Exempel på det är när man för en båts motorreglage framåt och 
färdriktningshastigheten ökar. När mappning används på rätt sätt är det lika enkelt att 
lära sig ett beteende som att komma ihåg det (4). 

3.2 Gestaltfaktorer 
En gestalt är ett arrangemang där de ingående delarna fungerar som en helhet, vilken är 
mer än summan av sina delar. Det finns vissa faktorer som hjälper oss att uppfatta en 
gestalt (3); 

• Närhetsfaktorn. 
• Likhetsfaktorn. 
• Ytfaktorn. 
• Symmetrifaktorn. 
• Slutenhetsfaktorn. 
• Den goda kurvan 
• Den gemensamma rörelsen. 
• Erfarenhetsfaktorn. 

Närhetsfaktorn hjälper oss att bilda en gestalt genom att gruppera ihop delar som ligger 
nära varandra (figur 2). 

 
 
 
 

 Figur 2; Närhetsfaktorn (3). 

Likhetsfaktorn innebär att delar som är lika och har samma proportioner hör ihop och 
bildar en gestalt (figur 3). 

 

Figur 3; Likhetsfaktorn (3). 

Ytfaktorn innebär att en lite yta på en större uppfattas som en tydligare gestalt än den 
stora ytan (figur 4). Exempelvis uppfattas den svenska flaggan som ett gult kors på blå 
bakgrund snarare än fyra blå fält på gul bakgrund (3). 

 

 
 

 
 Figur 4; Ytfaktorn (3). 
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Områden som åtskiljs av symmetriska linjer tolkas som enhetliga figurer (figur 5) (1).  

 

Figur 5; Symmetrifaktorn (1). 

Slutenhetsfaktorn innebär att linjer som bildar en sluten enhet ses lättare som en helhet 
än samma linjer med mellanrum (figur 6) (3).  

 

Figur 6; Slutenhetsfaktorn (3). 

Den goda kurvan gör att vi ser mönster i tillsynes oordnade förhållanden så att en tänkt 
linje i minsta möjliga mån behöver ändras eller brytas. Vi uppfattar två korsande kurvor 
och inte slumpmässigt utspridda prickar av varierande storlek (figur 7). Den goda kurvan 
är till exempel till hjälp vid kartläsning (3) (1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7; Den goda kurvan (1). 

Olika elements gemensamma rörelse gör att de uppfattas som en gestalt. Två bilar på 
samma sida av en motorväg bildar en gestalt då de färdas i samma riktning (3).  

Erfarenheter spelar roll för hur man uppfattar en gestalt (figur 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8; Erfarenhetsfaktorn (3). 

Det är viktigt att gestaltfaktorerna utnyttjas av designers. Faktorerna förenklar för 
användaren när denne måste handskas med en stor mängd information. 
Gestaltfaktorerna kan användas på flera olika sätt. Vid design av gränssnitt finns det en 
grundläggande princip; ”Instrument som funktionellt hör samman ska placeras nära 
varandra och placeringen bör följa goda gestaltprinciper”. Gestaltlagarna kan även 
användas för att integrera ett flertal variabler i ett objekt (1). 

Flertalet av gestaltfaktorerna kan summeras med ett ord, enkelhet. Människan har en 
tendens att lättast kunna urskilja det enkla. Enkelhet är en viktig synvinkel av 
designarbetet (3). 
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3.3 Symboler och ikoner 
En symbol är ett tecken som visar att det finns en överenskommelse mellan människor, 
medan en ikon är ett tecken som ser ut som det den symboliserar (3). Fördelen med att 
använda ikoner är att de fungerar som ett internationellt språk och inte behöver ändras 
om en produkt säljs i många länder (9). Det är dock viktigt att olika ikoner skiljer sig 
starkt åt för att undvika misstag. Skulle flera ikoner vara snarlika behövs en förklarande 
text i anslutning till tecknet. Det är också viktigt att ikonerna avtecknar sig tydligt mot 
bakgrunden. Det är bättre att använda enkla tecken som ikoner än tecken med många 
detaljer (15).  

3.4 Feedback 
Feedback innebär att återkoppla information till användaren om vilka handlingar som 
gjorts och vad resultatet blivit. Målet är att ge varje händelse en omedelbar och tydlig 
effekt. Det finns några grundläggande krav när det gäller feedback (16); 

• Varje handlig ska ge effekt(er). 
• Gensvaret ska vara förståeligt. 
• Utnyttja människans sinnen. 

När man använder sig av feedback är en anpassning till följande ”riktlinjer” att 
rekommendera; 

• Mindre feedback om handlingen är vanlig. 
• Mer feedback om handlingen är ovanlig. 
• Felaktigheter bör vara relevanta och begripliga. 
• Feedback bör vara kontinuerlig. 

Ibland kan kritiska faktorer inverka på feedbacken; 

• Feedback är svag, ickeexisterande och felplacerad. 
• Feedback är svår att tolka. 
• För mycket feedback. 
• Försenad feedback. 

Det finns situationer då feedback inte existerar: ”Om du försöker prata med någon och 
inte hör din egen röst, eller om du försöker rita en bild med en penna som inte fungerar” 
(4). 

Om feedback är försenad förekommer det att beslutsfattaren har glömt hur processen 
och strategierna för att ta ett beslut fungerar när feedback slutligen når användaren. Om 
feedback är försenad är det inte ovanligt att beslutsfattaren riktar sin uppmärksamhet på 
andra problem och ger processen mindre observans än om feedback kommer omedelbart 
(9). 

3.5 Mentala modeller 
Det finns en mental modell för varje produkt eller system, vilken uppkommer spontant i 
varje individ som kommer i kontakt med den. Genom att visualisera en mental modell 
samt undersöka dynamiken kan man uppnå samstämmighet bland människor, skapa 
delaktighet och nå sina mål (17). Genom att förutsäga och prova de mentala modellerna 
i verkligheten kan användaren dra slutsatser om hur systemet ska användas. När 
användaren blir mer van vid systemet blir modellen mer detaljerad. Efter en tids 
användning är användaren mer skicklig och modellen behövs endast för att lösa nya 
problem eller för att hitta felkällor till problem (4). 

Mentala modeller formas genom träning, erfarenhet och instruktioner. För att underlätta 
för användaren och för att undvika sammanbrott som leder till misstag ges en så korrekt 
och rättvisande mental modell som möjligt. En exakt och noggrann mental modell för ett 
system kan vara av fördel eftersom det ger användaren kunskap som är användbar när 
andra inlärda procedurer misslyckas. I en icke exakt modell kan sammanbrott inträffa 
under utförande och misstag begås (9). 
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Bilkörning är ett exempel på en situation där flera olika mentala modeller finns 
närvarande samtidigt (figur 9) (17). 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 9; Olika mentala modeller finns representerade under bilkörning (17). 
 
Synlighet är viktigt för att underlätta en mental modell (16); 

• Vad man ser och inte ser i ett gränssnitt. 
• Vägledning till vad man kan/ska göra. 
• Att klargöra viktiga samband. 
• Understödjer den automatiska handlingsnivån. 

Om det är för många eller för få irrelevanta saker synliga samtidigt kan det uppstå 
problem. Det är därför bra att ha följande riktlinjer i minnet (16); 

• Undvik plottrighet. 
• En funktion – en kontroll. 
• Utnyttja riktlinjer för layout, färg, ikoner, text, gruppering etcetera. 

En korrekt mental modell av en process är till fördel för användaren, vilken kan prestera 
ett bättre resultat. Den största fördelen av en korrekt modell är att det tillåter 
användaren att dra felfria slutsatser om nya situationer, stora som små system (9). 

3.6 Placering och gruppering av instrument och reglage 
Huvudfunktionen av ett instrument eller ett reglage är att sända information till och från 
användaren till systemet. Ett antal operativa regler styr hur instrument och reglage bör 
grupperas och placeras. När placeringen är utförd bör även grupperna markeras med 
hjälp av exempelvis färg, storlek, form och mönster (2)(12). 

• De viktigaste och mest använda instrument/reglage ska ha de bästa placeringarna 
med avseende på användning, räckvidd och blickfång. 

• Reglage ska placeras på ett sådant sätt att riktningen av deras rörelse är 
kompatibel med rörelseresponsen.  

• Instrument/reglage ska placeras i direkt anslutning till tillhörande display.  
• Instrument/reglage som har relationer rörande ordningsföljd, som är relaterade 

till en viss funktion, eller används tillsammans ska placeras i funktionsgrupper 
tillsammans med tillhörande displayer. Inom varje funktionsgrupp ska sedan 
instrument/reglage och dess displayer placeras i förhållande till hur ofta de 
används, viktighetsgrad, och i vilken ordning de används. 

• Om instrument/reglage används i en särskild ordning, ska de placeras så det 
enkelt kan utföras. Den vanligaste placeringen är från vänster till höger, och från 
toppen till botten, som textmaterial i västvärlden. 

• Reglage ska placeras på ett sådant sätt att de är skyddade från oavsiktlig 
aktivering och har tillräckligt utrymme för manövrering men inte kräver kraft i 
ogynnsamt läge. De ska dock kräva en viss kraft för att aktiveras. 

• Placera instrument och reglage nära varandra, men inte tätt packade.  
• Informationsinstrument bör placeras väl synliga. 
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Studier har visat att människan tenderar att fästa sin uppmärksamhet på det som är 
placerat längst upp på en skärm eller instrumentpanel. Även det som är centralt placerat 
i synfältet fångar vår uppmärksamhet. Med anledning av detta bör den viktigaste 
informationen placeras i mitten eller högst upp på en skärm eller instrumentpanel (1). 

3.6.1 Övervakning 
Många av instrumenten i en förarmiljö är till för övervakning av olika motorfunktioner 
och ska endast användas visuellt av föraren. Detta kan innebära problem, då människan 
av naturen inte är någon bra övervakare. Studier visar att koncentrationen förloras redan 
efter en kort stund, även om personen är utsövd och motiverad för uppgiften. Det är 
därför viktigt att instrument som visar allvarliga fel och kräver omedelbar 
uppmärksamhet av föraren har fler signaler förutom de visuella, exempelvis ljudsignaler 
(1). 

3.7 Synergonomi 
Med synergonomi avses anpassning av seendet till människans förutsättningar. Det är 
mycket viktigt med god synergonomi vid arbete med monitorer och andra displayer, 
särskilt om de ska användas under en längre tid. Dåliga förhållanden kan leda till värk, 
sveda, ljuskänslighet, rödögdhet och torrhet i ögonen, och även värk i skuldror och 
nacke. Detta gör att synergonomiska aspekter måste finnas med när olika sorters miljöer 
utformas (5). 

3.7.1 Teckenstorlek 
Vilken storlek som behövs på bokstäver och siffror för att de ska kunna läsas på distans 
beror till stor del på avståndet, men även typsnittet och kontrasten mot bakgrunden har 
betydelse (2). Storlekskravet på tecken kan uttryckas med hjälp av synvinkeln (V), eller 
verkliga höjden (H) tillsammans med avståndet (L) (figur 10). Det finns en allmänt 
vedertagen, men ej vetenskapligt dokumenterad, regel som kallas 007-regeln. Den säger 
att om avståndet är 1 meter ska tecknen vara 7 mm stora. Utifrån detta kan ett lämpligt 
avstånd för säker instrumentavläsning beräknas.  

 

Figur 10; Beräkning av minsta teckenstorlek. L=längd, H=höjd, V=Synvinkel 

3.7.2 Kontrast 
mål ska kunna uppfattas är att det finns 

 

bör 
mges av om

et 

eller 5:3:3 räknat inifrån och ut (figur 11) (5). 

Förutsättningen för att ett före
kontraster (luminansskillnader) eller att ytorna har olika färger. Om det 
sker en stor minskning av kontrasten kan det bli omöjligt att läsa eller 
uppfatta objekt. Det betyder att ett objekt måste avteckna sig skarp 
mot sin bakgrund, med ett stort kontrastsprång vid ytterkanterna, för
att ge en skarp bild på näthinnan. Svart och vit är de färger som ger 
störst kontrast. Detta är viktigast vid små objekt, större kan till och 
med ha mjuka övergångar. 

För att en arbetsplats ska vara synergonomiskt utformad 

Figur 11; Luminans- 
förhållande (5). 

luminanserna fördelas på lämpligt sätt. Det centrala synfältet o
utanför detta kommer yttre synfältet. Ögat anpassar sig till den luminans som finns i d
centrala synfältet. Om luminansen ökar kraftigt inom synfältet upplevs detta bländande. 
Luminansförhållandena mellan de angränsande fälten i arbetsområdet bör vara 5:3:1 

fältet, och 
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3.7.3 Belysning 
Ljus är en förutsättning för seende, och det är belysningsteknikens uppgift att förse nät- 

tarkt ljus kan vara skadligt och vid svagt ljus tillåts inte 
mansättningen av ljuset har stor betydelse för 

as på exempelvis papper eller 

ial 

stånd. Det är 
bild som bestämmer synavståndet. Denna reflex 
t. När ögat ställt in sig underordnar resten av kroppen 

4). 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.5 Mörkerseende 
id navigering i mörker är en måste likväl kunna läsa 

 används de ljuskänsliga receptorerna, 
 medan det endast är de färgkänsliga 

arna 

medan blått ljus absorberar och därmed förbrukar mest. 

hinnan med rätt mängd ljus. För s
detaljseende. Den spektrala sam
färgåtergivningen och gör att det går att skapa ”varma” respektive ”kalla” miljöer. För att 
få en korrekt belyst arbetsmiljö finns tabeller med rekommenderade belysningsstyrkor 
för olika arbetsuppgifter, både inomhus och utomhus.   

Bländning kan uppkomma vid fel belysning, antingen direkt eller indirekt, och är i båda 
fallen irriterande för ögat. Vid direktbländning kommer ljuset direkt in i ögat, medan 
indirekt bländning sker genom en ljuskälla som reflekter
annat arbetsmaterial. För att undvika bländning väljs lämplig riktning på belysningen, 
onödiga ljuskällor avlägsnas och glänsande vitt papper och andra reflekterande mater
undviks. Ju mattare material desto mindre reflektion. Det är också bra att inte ha för 
stora kontraster i omfältet, exempelvis vitt papper på svart bord (5). 

3.7.4 Blickriktning 
Vid allt seende ställer ögonen in sig för lämplig blickriktning och synav
behovet av tillräckligt stor näthinne
fungerar bäst vid blickriktning nedå
sig, vilket kan leda till olämpliga kroppsställningar med belastningsbesvär som följd (

Huvudet och nackens position bestäms alltså av synkraven och placeringen av det som 
ska observeras. Undersökningar visar att den vilsammaste siktlinjen går 15° under den 
horisontella siktlinjen. Det området som passar de flesta går från horisontallinjen och 30°
där under, men det kan utökas om nacken böjs något framåt. För rekommenderat 
siktområde se figur 12 (19).  

 

Figur 12; Rekommenderat siktområde (19). 

V  ögat adapterat för mörkerseende, m
sjökort och instrument. Vid mörkerseende
stavarna, som finns på ögats näthinna
receptorerna, tapparna, som kan urskilja detaljer som exempelvis text. På grund av 
detta måste belysningen i dessa situationer vara sådan att både tapparna och stav
kan användas. 

För att stavarna ska fungera under mörkeradaption krävs tillgängligt synpurpur. Detta 
förbrukas då det absorberar ljus av viss våglängd och måste därför återbildas. Minst 
förbrukas vid rött ljus 
Mörkeradaptionskurvan visar att rött ljus endast har liten påverkan på adaptionen hos 
stavarna.  
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Är det emellertid krav på att se väldigt små detaljer räcker inte det röda ljuset utan 
tapparna måste aktiveras för att ge full synskärpa. Det sker genom vitt ljus, som då 

tt 

Färg används ofta för att poängtera något väsentligt. Det är då viktigt att ta hänsyn till 
te . Färgen måste därför 

Antropometri är vetenskapen som studerar människans mått, speciellt storlek och form 
roppen essa mått till att utforma 

De flesta av människokroppens mått är statistiskt normalfördelade och kan beskrivas 
ikelse. Medelvärdet motsvarar den 50:e 

titution. 
ill den största mannen kan man säga att mannen är 30-40% 

 

 

ch 
. Strukturella data beskriver dimensioner och avstånd samt 

ör 

 

måste avdimmas och vara under kort tid för att inte mörkerseendet ska förstöras. Rö
ljus i kombination med tillgång till avdimmat vitt ljus är alltså en bra lösning 
synergonomiskt vid navigering i mörker (5). 

3.7.6 Signalfärger och färguppfattning 

den minori t som inte kan uppfatta alla färger korrekt
kompletteras med andra informationsbärare som exempelvis placering eller formen på 
den färgade ytan. För att färger ska uppfattas korrekt bör ljuskällan som används 
innehålla en fördelning av våglängder som liknar solljuset (5). 

3.8 Antropometri och dess tillämpningar 

hos k  och dess delar. Tillämpad antropometri använder d
produkter och miljöer anpassade till människan. Fysiska mått på produkter, kläder såväl 
som arbetsplatser ska passa våra kroppar (19). 

3.8.1 Antropometri 

med två mått, medelvärde och standardavv
percentilen vilket betyder att 50% av en population har ett värde som är under 
medelvärdet. Standardavvikelsen berättar inom vilket område de allra flesta i 
populationen finns (19). 

Män och kvinnor är olika, både när det handlar om kroppsmått och kroppskons
Från den minsta kvinnan t
längre, 100% tyngre och 500% starkare. Att män har större muskelstyrka beror till stor
del på att de har muskler med en större tvärsnittsarea. Människor med olika etnisk 
bakgrund är också olika. Om något är anpassat till en vit amerikansk man så passar det 
90% av tyskarna, 80% av fransmännen, 65% av italienarna, 45% av japanerna och 25%
av vietnameserna. När människan åldras trycks ryggkotorna ihop och leder till minskad 
kroppslängd och en mer ihopkrupen kroppshållning. Även muskelmassan och 
ledrörligheten minskar (12). 

Antropometriska mått brukar delas in i två kategorier, strukturella (statiska) o
funktionella (dynamiska) data
skiljemärken i standardiserade kroppsställningar. De två vanligaste ställningarna f
strukturella mått är stående med fötterna ihop och armarna längs sidorna, och sittande 
med över- och underarmar samt lårben och underben i rät vinkel (figur 13). I tabell 2 
nedan presenteras de mått som används i arbetet tillsammans med siffran som återfinns
i figur 13 och visar måttets placering. I båda kroppsställningarna är huvudet riktat rakt 
fram och mäts i naket tillstånd, men det är viktigt att ta hänsyn till kläder och utrustning 
hos personen. Funktionella data beskriver räckvidd och rörelseutrymme i speciella 
situationer genom att ange vilken möjlighet personen har att välja kroppsställning vid 
utförandet. Dessa mått används inte i arbetet och finns därför inte presenterade (19).  
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Figur 13; Positioner för strukturella mått (19).  
 
 
 
Tabell 2; Dimensioner att beakta vid produktframtagning (19). 

Dimensioner [mm] Män Kvinnor 
 5% 50% 95% S 5% 50% 95% S 
1. Kroppslängd 1630 1740 1850 68 1540 1640 1740 62 
2. Ögonhöjd 1520 1630 1740 68 1435 1535 1635 62 
8. Sitthöjd 830 900 970 43 805 860 915 33 
9. Ögonhöjd i sittande 715 785 855 42 705 755 805 30 
10. Skulderhöjd i sittande 545 600 655 34 525 575 625 30 
11. Armbågshöjd i sittande 175 225 275 31 165 215 265 31 
12. Lårtjocklek 120 152 180 18 130 155 180 16 
13. Längd länd-knä 545 595 645 30 525 585 645 35 
14. Längd länd-knäveck 430 480 530 30 430 485 540 33 
15. Knähöjd 480 530 580 30 455 500 545 28 
16.Knäveckshöjd 385 430 475 27 350 400 450 29 
17. Skulderbredd 420 465 510 27 355 390 425 15 
19.Höftbredd 310 360 410 29 315 377 439 38 
21. Magtjocklek 190 240 290 31 180 245 310 40 
22. Längd skuldra-armbåge 330 365 400 20 305 335 365 17 
23. Längd armbåge-fingertopp 440 475 510 20 413 442 471 19 
24. Armlängd  720 780 840 35 660 705 750 28 
25. Längd skuldra-handgrepp 615 665 715 31 555 595 635 24 
35. Sittande greppräckvidd vertikalt 1150 1245 1340 58 1090 1175 1260 53 
36. Greppräckvidd framåt 725 780 835 33 665 715 765 31 
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3.8.2 Tillämpad antropometri 
Grundläggande inom tillämpad antropometri är två frågor. Hur ska den bästa 
utformningen av föremål och omgivning väljas för att passa olika användare och när är 
det nödvändigt att välja en utformning med justerbara dimensioner? För att kunna 
besvara frågorna behövs en rad information. Antropometriska egenskaper hos 
användarna, restriktioner som dessa egenskaper ger utformningen, och vilka kriterier 
som gäller för en effektiv anpassning mellan människa och omgivning.  

Inom den tillämpade antropometrin finns några fundamentala begrepp. Det är 
rörelseutrymme, vilket lämpligen anpassas till den 95:e percentilen för att ge alla 
tillräckligt med plats. Räckvidd, som bestämmer maximalt avstånd för exempelvis 
placering av manöverdon, och därför bör anpassas till den 5:e pecentilen. 
Kroppsställning, vilket exempelvis kan vara höjd på arbetsbordet. Detta begrepp kan ofta 
behöva anpassas till både 5:e och 95:e percentilen. Det sista är muskelstyrka som 
bestämmer vilken kraft som behövs vid manuell hantering och lämpligtvis anpassas till 
den 5:e percentilen. 

När det gäller kroppsställningar begränsas de av hur mycket kontakt det är mellan 
personen och omgivningen. För att undvika belastande ställningar kan följande 
rekommendationer fungera som underlag. 

• Ändra kroppsställning ofta. 
• Undvik framåtlutad ställning på huvudet och kroppen. 
• Undvik att hålla armarna över huvudhöjd. 
• Undvik vridna och asymmetriska ställningar. 
• Undvik kroppsställningar som innebär att lederna måste hållas i sina ytterlägen 

under en längre tid. 
• Använd lämpligt stöd för ryggen vid alla sittarbetsplatser. 
• Vid bruk av stor muskelkraft, bör den kroppsdel som utövar kraften befinna sig i 

den positionen som ger den största kraften. 
• Undvik höga tryck på känslig mjukvävnad när stöd används.  

Vid sittande arbete, dit båtkörning kan räknas, är det viktigt att bibehålla den naturliga 
svanken utan att musklerna behöver aktiveras. Det görs genom att ha en vinkel mellan 
sitsen och ryggstödet som är 105-110° och ett ryggstöd som följer ryggens kurvatur.  
Sitsen ska inte vara djupare än nödvändigt och ryggstödet ska finnas som avlastning vid 
vila även om det inte används under arbetet (19). 

3.9 Arbetsutrymme 
Utrymmesbrist leder ofta till en olämplig placering av reglage och instrument som i sin 
tur framtvingar upprepade vridningar och sträckningar i obekväma arbetsställningar. 
Vridningarna och sträckningarna kan leda till arbetsskador och besvär. För att eliminera 
risk för arbetsskador bör reglage och instrument ordnas så att arbetet kan utföras utan 
att vridningar och sträckningar behöver utföras. Det optimala arbetsavståndet ligger på 
en 200-300 mm radie från vardera axeln. Det maximala gripavståndet är cirka 400-500 
mm från kroppen. 

Vid arbete utanför det optimala grip- och arbetsområdet hålls musklerna längre ut från 
sina medellägen än normalt och fungerar sämre. Belastningen tas upp av de perifera 
delarna av ledytorna istället för de centrala, vilka inte är lika lämpade för att ta upp en 
sådan kraft. Det kan innebära att även andra muskelgrupper får hjälpa till, vilket sätter 
det intränade muskelsamarbetet ur spel (19). 

3.9.1 Förarplatser 
Placeringen av de viktigaste manöverdonen utgör grunden för hur förarplatsen ska 
utformas. Förarens stol bör ha ett justerbart svankstöd och utformas så att sitsen och 
ryggstödet bildar en vinkel på 105-110o. Ratten bör ha en diameter mellan 400–450 mm 

- 13 - 



- 14 -- 14 -- 14 - 

och rattaxeln bildar 50-60o vinkel mot underlaget. De viktigaste reglagen ska placeras på 
ett bekvämt avstånd för god kontroll vid användning samt på ställen där de väntas vara. 
Sekundära reglage ska placeras med tanke på den kortare delen av befolkningen.  

För att uppnå en bra benställning under körning ska lårbenet vara placerat 13o över 
horisontalplanet och knäet bilda en vinkel på 66o (19). 

3.9.2 Skärmplacering 
Skärmen skall lätt kunna vridas och tiltas så att korrekta betraktningsvinklar erhålls. 
Bildskärmen bör placeras så att föraren har nacken rak och blicken något nedåtriktad när 
denne tittar på bildskärmen. Blicken bör träffa skärmytans mitt 20-25° under ögonhöjd. 
Detta är speciellt viktigt för personer som har glasögon med progressiva glas. 
Bildskärmen bör placeras tillräckligt långt från föraren så att synavståndet blir 650-850 
mm. Om platt skärm används bör avståndet istället vara 900-1000 mm (10) (11).  

3.10 Ergonomi 
För att få en väldesignad produkt ur ett ergonomiskt perspektiv finns det några saker 
utöver de tidigare nämnda som är bra att ha i åtanke. 

3.10.1 Grepp 
Människans greppstyrka är som störst när handleden är i en naturlig position. Styrkan 
minskar om handledens vinkel ökar genom en böjning, utvinkling eller onaturlig vinkling 
(figur 14). Vid en böjning är styrkan som minst på grund av att musklerna är förkortade 
och då har väldigt svårt att utveckla någon kraft. Kvinnor har i allmänhet mindre händer 
än män och handhållna verktyg anpassas därför ofta till vilket kön användaren vanligen 
har (6).  

 

 

 

 

 

 

Figur 14; Positioner för hand och handled (6). 
 

3.10.2 Högerhänta och vänsterhänta 
Formgivning av verktyg och instrumentpaneler kompliceras av det faktum att 10% av 
befolkningen är vänsterhänta. Studier visar att utförandet av motoriskt krävande 
handlingar tar dubbelt så lång tid om de utförs av den icke dominerande handen som av 
den dominerande, samtidigt som kvaliteten på utförandet blir mycket sämre. Den icke-
dominanta handen har mellan 90-97% av den dominerandes styrka (7). 
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4 Metod 
En rad olika metoder har använts för att lösa uppgiften. De ger arbetet en klar struktur 
och en objektiv lösning. 

4.1 Systematisk problemlösning  
Systematisk problemlösning är ett metodiskt tillvägagångssätt för att bestämma, 
analysera och slutligen lösa ett problem. Då mängden information som fodras för att lösa 
ett problem ofta är väldigt stor behövs en väl strukturerad arbetsmetod. Metoden följer 
ett antal steg, informationsinsamling, problembestämning, problemundersökning, 
idégenerering och problemlösning. I varje steg av processen används i sin tur flera olika 
metoder (20). 

4.1.1 Informationsinsamling 
I projektets inledning är det viktigt att samla in relevant information för att få så bra 
förståelse som möjligt för problemet. Metoder för att samla informationen är genom 
litteratur, marknadsundersökningar, Internet, intervjuer och enkäter. 

Intervjuer och enkäter 
För att samla in information via intervjuer är det vanligast att möta kunden i deras egen 
miljö. Det är då viktigt att hitta huvudanvändarna för att få ut så mycket information 
som möjligt. Huvudanvändarna är de som har erfarenhet av befintliga produkter och ofta 
har mycket idéer om hur dessa kan förbättras. Köparen är inte alltid användaren vilket är 
något som bör tänkas på när personer för intervjuer väljs. 

Antalet intervjuer som behövs är svårt att uppskatta, men en riktlinje kan vara att 10 
antagligen är för få och 50 för många. Intervjuformen som används är antingen 
förberedd och strukturerad eller spontan och oförberedd. Formen som används här är 
förberedd och strukturerad muntlig intervju.  

Lämpliga frågor kan vara exempelvis varför och hur de använder produkten, vad som är 
bra respektive dåligt med den befintliga produkten och vilka förbättringar de skulle vilja 
göra. Även hur de tänkte när de köpte produkten är intressant information. Det är viktigt 
att tänka på vem som ska svara på frågorna och hur de är formulerade. De får inte vara 
stötande på något sätt, språket bör hållas på en rimlig nivå och ledande formuleringar 
ska undvikas (21). 

4.1.2 Problembestämning  
Problembestämning går ut på att utveckla en övergripande förståelse för problemet. Det 
innebär att formulera problemet tillsammans med dess begränsningar. Ibland krävs även 
en uppdelning i mindre delproblem. En bra start på arbetet är att göra en projektplan där 
definition, mål och begränsningar formuleras. Nästa steg är att produktens alla krav 
dokumenteras, både för att underlätta kommande arbete och för att hålla arbetet 
fokuserat på rätt saker. Det är viktigt att genom hela processen ha en god dialog mellan 
projektgrupp och projektägare, att båda parter är överens om problemformulering och 
kravspecifikationen (8). 

Projektplan 

För att vara säker på att projektet fortskrider i rätt riktning samt för att undvika 
missförstånd mellan inblandade parter görs en projektplan (appendix 1), innehållande 
problemdefinition, syfte och avgränsningar samt en problemklarläggning (appendix 2). 

Kravspecifikation 

Kravspecifikationen är ett dokument där alla krav och önskemål på produkten 
formuleras. I dokumentet markeras en del av produktens egenskaper som krav vilka 
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måste uppfyllas och en del av dem som önskemål vilka uppfylls i den mån det är möjligt. 
Specifikationen delas in i olika kategorier, exempelvis geometri, material, utstrålning och 
ergonomi för att täcka alla aspekter av produkten (8).  

Två kravspecifikationer (appendix 3) görs internt inom projektgruppen för att klargöra 
kraven och önskemålen för instrumentpanelen samt förarplatsen. Specifikationerna 
används som hänvisning genom problemlösningsprocessen för att kontrollera att 
koncepten uppfyller kraven. 

4.1.3 Problemundersökning 
Problemundersökning innebär uppdelning, analys och specifikation av problemet. 
Uppdelningen sker antingen genom funktionsuppdelning, uppdelning i sekvenser av 
användarens handlingar eller genom användarnas huvudönskemål. Vilken metod som är 
lämpligast beror på problemets utseende. Målet med uppdelningen är mindre och mer 
lättöverskådliga problem vilka kan angripas på ett fokuserat sätt senare i 
konceptgenereringen. Genom att organisera önskemålen från kravspecifikationen i ett 
önsketräd och sedan vikta dem i tabeller fås fram vilka av dem som är av störst 
betydelse att uppfylla och därför ska fokuseras på (8). 

Önsketräd 

Önskemålen på produkten är nu listade i kravspecifikationen, men för att tydliggöras 
visualiseras de i ett schema, ett önsketräd. Den optimala produkten är startboxen och 
den första nivån av grenar är önskemålen. Från önskemålen går grenar som förklarar 
innebörden av dem mera ingående (8).  

Viktningstabeller 
När önsketrädet är konstruerat görs en viktning av de olika önskemålen baserad på 
objektiv bedömning av de olika undergrenarna. Varje önskemåls grenar bedöms mot 
varandra och resultatet redovisas i form av poäng i vikttabeller. En tabell för varje 
önskemål. Summan av vikterna i varje önskemålsgren, och även varje tabell, ska bli ett. 
För att få fram varje undergrens enskilda vikt multipliceras dess poäng med vikten från 
överliggande nivå. Det ger en specifik vikt för varje undergren, vilket gör att de kan 
jämföras med varandra och på så vis få fram de önskemål som är viktigast att fokusera 
på (8).  

4.1.4 Problemlösning 
När problemet är klarlagt och undersökt är nästa steg att lösa problemet och dess 
delproblem. Problemlösningsprocessen är baserad på konceptgenerering, 
konceptutvärdering och konceptval. Vanligtvis genomförs problemlösningsprocessen ett 
flertal gånger. Första gången väljs ett generellt koncept som i nästa omgång förbättras 
och blir mer preciserat. 

Konceptgenerering 
Ett sätt att generera lösningar till ett problem är att skapa olika koncept utifrån idéer 
uppkomna genom brainstorming. Idéerna sätts in i en matris och kombineras ihop till ett 
flertal olika konceptförslag. 

Brainstorming 
Brainstorming är en metod som används för att skapa ett brett urval av nya idéer. 
Metoden är passande för grupper om fem till femton personer. Målsättningen är att 
generera så många idéer som möjligt utan att bedöma resultatet. Ovanliga och 
orealistiska idéer är välkomna då de kan modifieras och därmed bli realistiska. 
Kvantiteten är viktigare än kvaliteten och kritik får inte förekomma. I projektet görs 
brainstorming inom projektgruppen. Det kan vara en nackdel då gruppen är i minsta 
laget.  
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Idématris 

Idéer och lösningar som uppkommer under brainstormingen angående delproblemen, 
organiseras i en idématris. I den vänstra kolumnen listas delproblemen och på varje rad 
finns ett flertal lösningar på det aktuella delproblemet. Matrisen används för att 
sammanställa dellösningar till kompletta koncept (21). 

Konceptutvärdering 
Utvärderingar görs under många steg i en produktutvecklingsprocess. En konceptviktning 
och diskussioner med Nord West Yachts AB samt handledare görs för att utvärdera 
koncepten under olika steg i processen. Ett användartest är ett bra utvärderingsverktyg 
då användarnas åsikter är väldigt viktiga för att få kunskap om problemet och därmed 
kunna uppfylla deras önskemål. 

Konceptviktning 

Konceptviktning är en tämligen objektiv metod för att utvärdera och välja koncept. Varje 
koncept graderas på en skala från 1 till 10 beroende på hur väl de uppfyller kriterierna 
från önsketrädet. Graderingen används för att beräkna den totala poängen för varje 
koncept i ett utvärderingskort. Graderingen för respektive kriterier multipliceras med 
vikten för det aktuella kriteriet och adderas till de övriga för att få en totalpoäng för varje 
koncept (21). 

4.2 Visualisering 
Ett flertal visualiseringsmetoder används under utvecklingsprocessen såsom skisser och 
ytmodelleringsprogrammet Alias Studio Tools 13.0 samt visualiseringsprogrammen 
Adobe Illustrator CS2 och Adobe Photoshop Elements 2.0.  

I början av processen används skisser, vilket är ett enkelt sätt att visualisera nya idéer 
på. De förenklar både sättet att förklara olika detaljer samt dokumentationen.  

För att visa de olika koncepten mer noggrant används Adobe Illustrator CS2. Av det 
valda konceptet görs 3D-visualiseringar i Alias samt bilder i 2D-format. 
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5 Nulägesanalys 
Nord West 420 säljs med olika motorer (kap 2.2) vilket gör att instrumentpanelens 
utseende varierar något mellan de olika varianterna. Parallellt med detta projekt utför 
Nord West Yachts själv ett utvecklingsarbete berörande instrumentpanelen. 

5.1 Instrumentpanel 
Vid köp av en Nord West 420 har kunden möjlighet att välja vilken marin monitor den vill 
ha. Den marina monitorn, så kallad plotter, visar sjökorts- och radarinformation samt 
GPS-navigering. Monitorn är centralt placerad framför ratten både i coupén och på 
flybridge. Det finns tre olika märken att välja mellan och modellerna skiljer sig lite i 
storlek. Instrumentplaceringen är därför gjord efter den största monitorn, Furuno MU-
155C. De instrument som används är av märkena Simrad, Furuno och Volvo Penta. 

5.1.1 Coupé 
Instrumentpanelen har idag både analoga och digitala 
motorinstrument som visar samma saker. De analoga 
motorinstrumenten sitter flushmonterade på en bågformad 
aluminiumborstad yta (bild 10, appendix 4) bakom den 
digitala plottern, medan de digitala instrumenten sitter i 
närheten av ratten (bild 11, bild 12, appendix 4). 
Flushmontering innebär att de analoga klockorna är 
nedsänkta i panelen. Flertalet av instrumenten används i 
informationssyfte, det vill säga att föraren endast tittar på 
dem med jämna mellanrum. Logg/ekolod, digitala- och 
analoga motorinstrument, trimplansindikator, 
drevindikatorer, sötvattensindikator och brandlarm är 
exempel på det. 

Bild 10; De analoga motor- 
instrumentens placering idag. 

De viktigaste enheterna i coupén under körning är ratt och 
motorreglage. Om båten är utrustad med Volvo Penta IPS 
Joystick (kap 2.2.1) kommer joysticken på tredje plats, 
vilken placeras på styrbord sida om motorreglaget, och 
därefter kommer plottern på fjärde plats. För att underlätta 
för föraren under körning är bogpropellerkontrollen 
placerat på babord sida om ratten medan motorreglaget 
finns på styrbord sida. Anledningen är att reglagen används 
parallellt och föraren behöver därmed inte korsa armarna. 
Trimplan, drev och autopiloten är andra viktiga enheter 
som ofta används på instrumentpanelen. Reglage som inte nyttjas lika ofta är för och 
akter ankarspel, tuta, EVC-kontroll, start/stopp, VHF, strålkastaren, värmaren och 
knappanelen (appendix 5).  

Bild 11; Placering av de digitala  
Motorinstrumenten (14). 
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Bild 12; 

 1; Marin monitor,  
2; Motorreglage,  

 
3; Logg/lod,  
4; Digitalt motorinstrument,  
5; Sötvattensindikator,  

 6; Ankarspel för,  
7; Sökljus,  

 
8; Brandlarm maskinrum,  
9; Drevkontroll,  
10; Trimplanskontroll,  

 
11; Autopilot,  
12; Bogpropeller,  

 
13; Ankarspel akter,  
14; EVC-kontroll,  
15; Start/stopp,  

 
16; Knappanel,  
17; Brandlarmsutrustning aktiverad. 

 

5.1.2 Flybridge 
På flybridgen finns endast digitala mätinstrument 
(bild 13, appendix 6). Här finns inte lika många 
instrument att hålla reda på, utan endast de mest 
primära. I likhet med coupén är motorreglage och 
bogpropellerkontroll placerat på styrbord 
respektive babord sida om ratten. Om båten är 
utrustad med IPS Joystick sitter joysticken på 
styrbord sida om motorreglaget istället för 
drevkontrollen. Bild 13; Instrumentens placering på flybridge. 

De runda trimplansklockorna är utgångna ur 
leverantörens sortiment och ersätta med ett fyrkantigt instrument där båda klockor 
integrerats till en. Förändringen är nyss gjord och därför är en ny layout inte klar. 
Tillsvidare används det nya mätinstrumentet på flybridge medan de klockor av äldre 
modell som finns i lager används i coupén. 

5.2 Förarplats 
Det finns två förarplatser i Nord West 420, en i coupén och en på flybridge. Den på 
flybridge används så fort vädret tillåter då sikten och observansen är bättre jämfört med 
i coupén.  

5.2.1 Coupé 
Förarplatsen i coupén utgörs av en stationär soffa för två personer (bild 14). Den 
eventuella passageraren sitter babord om föraren. Sittmöbeln är fällbar framåt då båtens 
frysskåp är placerat under en lucka i soffans sockel. Soffan är 820 mm lång, 450 mm 
djup och har ett 360 mm högt ryggstöd. Vinkeln mellan sits och ryggstöd är 110o och 
vinkeln på instrumentpanelen är 60o. Ratten är centralt placerad på instrumentbrädan, 
615 mm ovanför fotutrymmet. Avståndet mellan sitsen och instrumentpanelen är 300 
mm och mellan sits och motorreglage är det 500 mm (bild 15). Sittmöbelns sits och 
ryggstöd bildar en vinkel på ~110o och rattaxeln bildar ~60o vinkel mot underlaget. 

Träratten är vald med omsorg för att passa med den övriga inredningen. Den är 
stationär, genomgående av mahogny och har en diameter på 365 mm. 
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Belysningen i coupén under körning nattetid är minimal för att sikten inte ska störas. De 
digitala instrumenten har nattbelysning, det vill säga ett nertonat lyse. En röd lampa för 
sjökortsnavigering är den enda lampan som behövs då mörkret lagt sig. 

 

 

 

 

 Bild 14; Förarplatsen i  Bild 15; Avstånd mellan förarstol och 
reglage. coupén (14). 

 

5.2.2 Flybridge 
På flybridge finns tre fåtöljer (bild 16) varav den 
mittersta är förarens plats. Samtliga fåtöljer är möjliga 
att rotera samt justerbara i längdled. Ratten kan 
justeras i höjdled för bästa körposition. 

Fåtöljen är 430 mm bred och 450 mm djup och dess 
ryggstöd är 380 mm högt (bild 17). Den går att justera 
95 mm i längdled fördelat på fyra lägen, både framåt 
och bakåt från mittläget. Stolen är lågt placerad, 
sittytan är endast 280 mm ovanför däcket. Avståndet 
mellan ryggstödet och ratten är 490 mm och från 
sitsens ytterkant till motorreglaget är det 500 mm. 

Bild 16; Förarplatsen på flybridge (14).  

Ratten på flybridge varierar beroende på kundönskemål. Den går 
att få antingen i massivt trä som i coupén eller med ett mer 
sportbetonat utseende med läderdetaljer. Den är ställbar för att 
kunna anpassas till sittande eller stående körposition och har en 
diameter på 365 mm. 

5.3 Framtidsutsikter 
Som ett led i utveckling förväntas fler och fler köpare att välja 
joystick som ett tillbehör till Volvo Penta IPS. Prismässigt är det  Bild 17; Fåtöljens  

dimensioner. ingen större skillnad på båtens totala kostnad i jämförelse mellan  
Volvo Penta IPS och Volvo Penta IPS Joystick. Köregenskaperna förbättras dock avsevärt. 

De analoga instrumenten lever kvar på grund av tradition och behövs numera inte på 
samma sätt då informationen återfinns i de digitala instrumenten. I framtiden kommer 
de analoga instrumenten förmodligen att försvinna mer och mer. Nästa generation 
köpare är uppvuxna med den digitala världen runt sig och är mer benägna att lita på och 
använda digitala hjälpmedel. 

Som en följd av den allt mer digitaliserade instrumentpanelen antas allt fler instrument 
integreras till ett. Det kommer att finnas tydliga menysystem för att komma åt den 
önskade informationen liknande de som finns i dagens personbilar. Utvecklingen för med 
sig ett renare uttryck av instrumentpanelen då instrumenten blir färre till antalet. 
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6 Problemundersökning 
Problemet undersöks noggrant för att samla in material till kommande problemlösning. 
Problemet delas upp i delproblem för att underlätta specificering och fokusering i 
påföljande konceptgenereringsprocess. För att analysera hur liknande problem är lösta 
och få användares perspektiv på problemet görs marknadsanalyser, intervjuer, 
litteraturstudier, sökning på Internet och besök på olika företag. 

6.1 Marknadsanalys 
Marknadsanalysen startar med en bred sökning på Internet efter alla sorters båtar och 
dess tillbehör. Både förarplatsen i coupén och på flybridge analyseras. De båttillverkare 
som studeras är främst de som är vanligt förekommande i Sverige; Nord West, Nimbus, 
Storebro, Aquador (13). Även tillverkare av instrument och stolar undersöks (appendix 
7). 

Båtarna har olika antal instrument beroende på hur avancerad teknik de är utrustade 
med och hur stora de är. De allra flesta som studeras styrs på styrbord sida och har 
merparten av instrumenten i anslutning till ratten och reglagen toppmonterade. Övriga 
har en del av instrumenten och reglagen sidomonterade. Bland de båtar som är i samma 
prissegment som Nord West 420 är det vanligast att instrumentpanelerna är tillverkade i 
trä, företrädelsevis mahogny. Liksom bilindustrin, har båttillverkarna tagit fasta på att 
design har stor betydelse och inslag av krom och väldesignade förarmiljöer är allt mer 
förekommande. Förarens sittkomfort varierar stort mellan olika modeller och tillverkare. 
Båtarna är antingen utrustade med en hel soffa tänkt för två personer, två separata 
fåtöljer eller en ensam förarplats. Den ergonomiska aspekten varierar stort mellan de 
olika lösningarna. Vissa förarplatser har flera olika justeringsmöjligheter, medan en del 
av dem är helt fasta. 

En stor del av markandsanalysen görs i samband med den årliga båtmässan Öppet Varv, 
på Orust. I fyra olika hamnar samlas tillverkare av motorbåtar och segelbåtar samt 
tillbehör för att under tre dagar visa sitt sortiment. Merparten av motorbåtarna samlas på 
Vindön, Nord Wests hemmahamn. I år uppskattas antalet till 80-90 olika 
motorbåtsmodeller, vilket ger ett utomordentligt tillfälle att studera marknaden. Under 
Öppet Varv ges ytterligare tillfälle att gå ombord på Nord Wests olika modeller och få en 
känsla för deras formspråk när det gäller förarplatserna i coupén och på flybridge. 
Formspråket jämförs sedan med de andra tillverkarnas, och tillfälle ges för att provsitta 
stolar och få en uppfattning om avstånd mellan stol och reglage. Under mässan ges även 
tillfälle att provköra och studera användare under körning av Nord West 420. Körningen 
sker på flybridge och en demonstration av Volvo Penta IPS Joystick äger rum i samband 
med provkörningen. 

Som ett komplement till båtmässan Öppet Varv görs besök på flertalet marina center i 
Uddevalla och på Orust; Rodins Marin AB, Herrestad Marin & Fritid AB, Orust Marin 
Center och W.O.G Marinhuset AB. Under besöken studeras förarmiljö och 
instrumentplacering samt olika tillverkares utbud av instrument. 

Det framkommer av marknadsanalysen att de olika båtarna är ganska lika i sin helhet 
när det gäller instrumentering och reglage, även om varje tillverkare har sin egen touch. 
Det beror på att många använder sig av samma motortillverkare, Volvo Penta, och 
därmed även samma tillhörande instrument. Antalet instrument och reglage är också 
relativt jämförbart mellan båtar med samma storlek och prestanda då kraven på 
manövrering och kontroll blir lika. 

6.2 Intervjuer 
Intervjuer med köpare av Nord West 420 är redan gjorda av Nord West Yachts AB då 
projektet startar. Köparna intervjuas muntligt i samband med uppföljning av båtköpet. 
Istället för att nya intervjuer görs delger företaget resultatet av sin uppföljning. 
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6.2.1 Intervjuresultat  
De tillfrågade båtägarna har alla haft sin Nord West 420 i en 
säsong när intervjuerna görs. De har då hunnit skapa sig en 
uppfattning om hur de upplever förarmiljön och vad som är 
bra respektive dåligt med placeringen av reglage och 
instrument. De allra flesta av båtägarna är nöjda med sin båt 
och har inget att anmärka på. Dock har ett fåtal av dem 
konkreta förbättringsförslag. Några saker som föreslås är 
enkla att förändra och kan åtgärdas direkt. På flybridge är 
VHF-telefonen flyttad från styrbord sida av 
instrumentpanelen till benutrymmet på babord sida (bild 
87). Även datainstrumentet byter plats med autopiloten.  

Bild 18; VHF-telefonens nya 
placering (14). 

Den generella uppfattningen är att intrycket av instrumentpanelen är rörigt och bör vara 
mer enhetligt och estetiskt tilltalande. På flybridge används start- och stoppknappen bara 
en gång per körning och behöver ingen central placering. Autopiloten i coupén upplevs 
felplacerad och därför lätt att komma åt av misstag vilket kan få allvarliga konsekvenser. 

6.3 Önsketräd 
De kriterier som är märkta som ett önskemål i kravspecifikationen organiseras i ett 
önsketräd (appendix 8). Önsketrädet används för att tydliggöra önskemålen och 
visualisera dem med dess vikt, graden av betydelse. 

6.4 Vikttabeller 
För att se vilka kriterier som är av störst betydelse används vikttabeller (appendix 9). 
Kriterierna i varje gren i önsketrädet jämförs inbördes och får poäng i förhållande till hur 
viktiga de är. Poängen används senare i konceptviktningen för att se vilket koncept som 
uppfyller kraven bäst. 
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7 Problemlösning 
Problemet är nu definierat och arbetet med problemlösning tar vid. 

7.1 Brainstorming och idématris 
För att få en bra start på arbetet och få en mäng idéer att arbeta vidare med börjar 
designarbetet med en brainstorming. 

Brainstormingen börjar med olika former av möjliga sittmöbler och fortsätter sedan med 
alla de andra delarna av problemet, så som armstöd, reglage och utstrålning. Resultatet 
sätts samman i en idématris för att göra dem mer lättöverskådliga och lättare att 
använda i kommande arbete (appendix 10). Idématrisen används som en 
inspirationskälla i efterföljande arbete. 

7.2 Beskrivning av konceptförslag 
Med hjälp av brainstormingen och idématrisen utvecklas tre huvudkoncept där placering 
av ratten är det som skiljer dem åt. 

Vid framställningen av koncepten beaktas köparnas åsikter som framkom i samband med 
intervjuerna. Autopiloten sitter olämpligt till och är lätt att trycka på oavsiktligt samt att 
instrumentpanelens helhetsintryck är plottrigt. Det är också viktigt att bibehålla Nord 
West Yachts AB:s formspråk i största möjliga mån. 

7.2.1 Koncept 1; Vänsterställd styrning 
Konceptet bygger på placering av ratten på babordssida av instrumentpanelen (figur 15). 
Utformningen av instrumentpanelen kan associeras med rattens placering i exempelvis 
en bil. Motorreglaget hamnar på instrumentpanelen på grund av utrymmesbrist ovanför 
panelen. Den marina monitorn, plottern, hamnar på styrbord sida av ratten vilket innebär 
att uppmärksamheten riktas då och då åt sidan i stället för rakt fram under körningen. 

Figur 15; Koncept Vänsterställd styrning.  
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7.2.2 Koncept 2; Centrerad styrning 
Med en central placering av ratten (figur 16) får föraren en bra översikt över samtliga 
reglage. Plottern är centralt placerad och föraren har god överblick över situationen. 
Motorreglaget placeras ovanför panelen styrbord om plottern. 

 

 

 

 

.2.3 Koncept 3; Högerställd styrning 
Ratten placeras så långt till styrbord som möjligt (figur 17). Motorreglaget placeras vid 
sidan av plottern och övriga instrument och reglage på babord sida om ratten. 
Placeringen på styrbord sida möjliggör ett större utrymme för en passagerare att sitta vid 
idan av föraren. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figur 16; Koncept Centrerad styrning.  

7

s
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figur 17; Koncept Högerställd styrning.  
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7.3 Konceptutvärdering och konceptval 
För att utvärdera de tre olika grundkoncepten tas fördelar och nackdelar fram för 
oncept. De presenteras nedan i form av pl

varje 
us och minus för respektive förslag. 

.3.1 Koncept 1; Vänsterställd styrning  

ördelar: Nackdelar: 
+ Enkelt komma till och från 

förarplats. 
+ Plats för passagerare på insidan 

föraren. 
+ Ingen risk för oavsiktlig 

instrumentberöring vid i- och 
urklivning. 

+ Central förarplacering i båten under 
körning. 

+ Möjliggör användning av armstöd 

− Komplicerad motorreglageplacering. 
− Svårt komma i och ur för 

passagerare. 
− Svårt uppnå ergonomisk placering 

av resterande instrument/reglage. 
− Försvårar användning av fönstret vid 

manövrering. 
− Oergonomiskt för vänsterhänta.  

 

.3.2 Koncept 2; Centrerad styrning 

ördelar: Nackdelar: 
+ Lätt att nå alla instrument/reglage. 
+ Möjliggör en stor män

på instrument/reglageplaceringar. 
+ Instrument/reglageplaceringen i 

coupén kan enkelt implementeras på 
flybridge.  

+ Kräver endast mindre förändringar. 
+ Kan ha instrument placerade i 

sidopanelen. 
+ Bra synvinkel för instrument- och 

displayavläsning. 

− Svårt att få plats med passagerare. 
gt med sidoplacerat 

gasreglage. 
− Svårt att använda armstöd om soffa 

används. 
− Kräver ombyggnation av sittmöbeln. 

7.3.3 Koncept 3; Högerställd styrning  

Fördelar: Nackdelar: 
+ Möjliggör sidoplacerat gasreglage. 
+ Möjliggör användning av armstöd. 
+ Enkelt att använda fönster vid 

manövrering. 
+ Plats för passagerare på utsidan 

föraren. 

− Trångt under körning. 
− Svårt att komma ut om något 

händer. 
− Ökad risk för oavsiktlig instrument-

aktivering vid i- och urklivning. 
 

7.3.4 Konceptval 
De olika grundkoncepten vägs nu mot varandra för att få fram vilken rattplacering som 
är den mest funktionella och passande för båtmodellen. I dagsläget används en 
mittplacerad ratt i Nord West 420, enligt nulägesanalysen i 6.1.1, och även i de flesta 
andra av företagets båtmodeller med undantag av Nord West 560. Efter diskussioner 
med Nord West beslutas det att fortsätta på en centralt placerad konstruktion och att 
istället förändra och förbättra miljön runt ratten. Det är konceptets många fördelar som 
exempelvis implementeringen till flybridge och möjligheten att nå alla instrument på ett 
enkelt sätt som avgör valet. 

k

7

F

7

F

g variationer − Inte möjli
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7.4 Fortsatt utvecklingsarbete 
När konceptvalet är avgjort tar fortsatt utvecklingsarbete av konceptet med centralt 
placerad styrning vid. Arbetet startar med att bestämma utseendet på instrumentpanelen 
i coupén och sedan med utgångspunkt av den designen gå vidare med de andra delarna 

 utformning av sittmöbeln, nya 
fronter och nya instrument, ny ratt mning och placering av 
r som mugg- och mobilhållare. 

7.4.1 Instr
Layoutförslag på en instrume d centre d  
Ad e örslag plus för g
No  W tlåtande från fö
instrum i mask ru
föreligg  Lik  ä
integrerade till en rektangulär indikator.
bo lo et ramkommer också att om båten är 
utrustad m ockas kontrollen och indikatorerna för drevet 

n inst

tförklaring för koncept 1-8 återfinn 4. 

Fö la
I f la ch ak
att st inte h r
sam a tro
sida av t s
ordent

 

 

 

 

 

 

av projektet. Avsnitt som ska studeras är exempelvis ny
instrument
accessoare

 samt utfor

umentpanel coupé 
ntpanel me ra  styrning och gestaltas med hjälp av

sla  på den analoga panelen visas för ob Illustrator CS2. Åtta olika f
rd est Yachts AB. Vid ett första u

entet för Sea Fire brandutrustning 
retaget framkommer det att 

in m har tagits bort, då det inte 
er något krav att ha ett sådant larm.

 Även instrume
aså r de två trimplansindikatorerna 

ntet ankarspel akterut är 
rtp ckat eftersom det sällan används. D

ed en Volvo Penta IPS motor pl
f

bort frå rumentpanelen. 

Instrumen s i appendix 

rs g 1 
örs get (figur 18) är ankarspelen förut o

t 
terut placerade på kartbordet. Tanken är 

 in rument som inte används frekven
m  anledning är start/stopp och EVC-kon

 föraren. (Ratten på bilden beskärs för a

elle  behöver ordnas nära föraren. Av 
llen flyttade till sidopanelen på styrbord 
t in trumentens placering ska synas 

ligt.) 

 

 

Figur 18; Förslag 1.  
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Förslag 2 

Autopiloten är uppflyttad till ovankant av instrumentpanelen eftersom den kan vara lä
att komma åt av misstag. Bogpropellern sitter på bekväm höjd i skydd av ratten. Drev- 
och trimplanskontrollerna är placerade på styrbord sida som idag och grupperas 
tillsammans med EVC-kontrollen eftersom den och drevkontrollen har samma layout. 
Sötvattensindikatorn och brandlarm för maskinrum är uppflyttade till den analoga
panelen (figur 19). 

tt 

 

förslag 3 (figur 20) är ankarspelen förut och akterut grupperade tillsammans. Drev- och 
implanskontrolle re ytor runt 
strumenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag 3 

I 
tr n är placerade på babord sida om ratten för att få fria

Figur 19; Förslag 2.  

in

 

 

 

 

 

 

Figur 20; Förslag 3.  
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Förslag 4 

Start/stopp är flyttad till väggen på styrbord sida av föraren, liksom strålkastaren. 
Ankarspelen bildar en enhet på samma sätt som drev- och trimplanskontrollen gör på 
babord sida av ratten. Även den analoga bågens utformning är förändrad (figur 2

 

 

1). 

örslag 5 

implanskontrollen är placerade på styrbord sida som idag och grupperas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 21; Förslag 4. 

 

F

Drev- och tr
horisontellt tillsammans med EVC-kontrollen eftersom den och drevkontrollen har samma 
layout. Även ankarspelen samt logg/lod och det digitala motorinstrumentet har liknande 
layout och är därför samlade i en grupp (figur 22). 

 

 

Figur 22; Förslag 5.  
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Förslag 6 

I förslag 6 (figur 23) är motorreglaget flyttat till instrumentpanelen för att göra det 
lättåtkomligt. Det är placerat på en kil som byggs ut från panelen. Det gör att joysticken
kan flyttas närmare inom ramen av förarens arbetsområde. Drev- och 

mer 
 

implanskontrollen är placerade på styrbord sida som idag och grupperas vertikalt 
illsammans med E ayout.  

för manövrering. 

 

tr
t VC-kontrollen eftersom den och drevkontrollen har samma l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 23; Förslag 6.  

Förslag 7 

Eftersom tutan är den knapp som behövs användas i kritiska situationer av knapparna i 
knappanelen förslås den vara integrerad i rattens mitt. Sötvattensindikatorn är uppflyttad 
till den analoga panelen (figur 24). Påsiktinstrumenten, logg/lod och motorinstrumentet, 
är placerade långt bort från föraren då de inte används 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24; Förslag 7.  
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Förslag 8 

I förslag 8 (figur 25) är logg/ekolod och Volvo Penta digitalt motorinstrument placerade 
nära ratten eftersom de endast används i informationssyfte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samtliga förslag 1- elen för att 
igöra utrymme oc änsla. Det visar sig dock att det är omöjligt att flytta 

knappanelen från instrumentpanelen på grund av att kablaget på baksidan kräver stor 
mma anledning går det inte att placera några fler instrument på kartbordet. 

bild 19), där indikatorerna för kylvattenstemperatur, 
imvinkeln, batteri
strumentet kan dock inte användas för båtar med Volvo Penta 

ftersom trimvinkelindikatorn då uteblir. Efter kontakt 
ed Volvo Penta visar det sig att instrumentet finns tillgängligt 
ed önskad kombination av indikatorer och dagens vita urtavla 

 ersättas med svart under år 2007. 
strumentet finns dock ännu inte för flushmontering.  

olvo Penta lanserar även en ny version av det digitala motorinstrumentet, där logg och 
kolod är integrerade. Det innebär att datainstrumentet tas bort från instrumentpanelen. 

olvo Pentas trimplansinstrument efterfrågas av allt fler kunder. Indikatorn och 
ontrollen är integrerade i ett och samma instrument vilket gör att utrymme frigörs. 
essutom är layouten den samma som hos EVC-kontrollen och drevkontrollen. 

tterligare en nyhet från Volvo Penta är deras nya 
färddatorsystem (bild 20). Det kopplas till båtens EVC-system 
och består av en an are med elektronisk display 
samt en panel där öns
fram. Instrumentet ger föraren tillgång till en stor mängd data så 
som varvtal, körtimmar, oljetryck och trimpositioner. Med olika 
tillval kan även exempelvis bränslenivå, fart, djup, 
vattentemperatur och aktuell bränsleförbrukning fås lätt 
tillgängligt. 

8 är knappanelen förflyttad från själva instrumentpan
fr h få en luftigare k

plats. Av sa

Nya instrument 

För att eliminera instrument och få ett renare uttryck förslås ett 
nytt instrument från Volvo Penta, ett så kallat 4-i-1 instrument 
(
tr spänningen och bränslenivån är integrerade. 
In
IPS motor e
m
m
kommer att kunna
In

Figur 25; Förslag 8.  

Bild 19; 4-i-1 instrument (18).  

V
e

V
k
D

Y

alog varvtalsmät
kad information som ska visas knappas 

Bild 20; Varvtalsmätare med 
elektronisk display (18).  
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Analoga panelen 

rstade aluminiumskivan 
ch ersätta svarta urtavlor och 
n kromring runt (figur 26). I figuren nedan finns åtta olika förslag på designen av 

en. Sju av förslagen bygger på 4-i-1 instrumentet. 

Det finns två förslag på utformningen av den analoga panelen. Antingen behålla dagens 
utseende och endast ändra på placeringen eller ta bort den bo
o den med en mahognyskiva och indikatorer med vita eller 
e
panel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26; Förslag på analoga paneler.  
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7.4.2 Instrumentpanel flybridge 

ten 
r Volvo Penta IPS och därmed 

teblir drevkontrollen och dess indikatorer görs placeringen med hänsyn till joysticken i 
nd framför drevkontrollen eftersom den uteblir. I samtliga förslag finns dock 

åda med. 

yra olika förslag på utformni örslagen görs innan mycket av 
formationen i kapitel 7.4.1 framkommer och samtliga förslag har likadan placering av 

n på babord sida av ratten. Autopiloten är uppflyttad eftersom den kan vara 
tt att komma åt av misstag. Under den placeras Volvo Pentas digitala motorinstrument 
ch logg/ekolod. Reglaget för bogpropellern placeras till styrbord om autopiloten och 

, instrumentet för ankarspel förut. Tutan och 12-voltsuttaget behåller sin 
lacering sedan tidigare. 

rslag 1 

förslag 1 (figur 27) ordnas samtliga Volvo Penta EVC-baserade reglage på en horisontell 
d. Trimplanskontrollen med dess indikator placeras närmast plottern följt av 

p, EVC-kontrollen och drevkontrollen med tillhörande indikatorer. Motorreglaget 
yttas närmre föraren för bättre åtkomst. Joysticken och stereon placeras på rad snett 

ovanför motorreglaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag 2 
Trimplanskontrollen, EVC-kontrollen och start/stopp ordnas i en lodrät rad till styrbord 
om plottern. Motorreglaget flyttas åt styrbord, jämfört med ursprungsläget, och styrbord 
om den återfinns drevkontrollen och joysticken. Stereon placeras i överkanten av 
instrumentpanelen (figur 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att få ett så användarvänligt system som möjligt görs placeringen av instrument och 
reglage på flybridge, i den mån det är möjligt, på samma sätt som i coupén. 

Förutom kontrollerna och de digitala instrumenten i coupén finns även en stereo på 
flybridge att ta hänsyn till. Kompassen utgår från och med nyproducerade båtar hös
2006. Eftersom det förekommer allt mer att kunden välje
u
första ha
b

F ngen av flybridge tas fram. F
in
instrumente
lä
o
under det
p

Fö

I 
ra
start/stop
fl

Figur 27; Förslag 1.  

Figur 28; Förslag 2.  
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Förslag 3 

I förslag 3 (figur 29) är trimplanskontrollen, EVC-kontrollen och start/stopp grupperade 
på styrbord sida av ratten. Motorreglaget sitter kvar på sin ursprungsplats och 

n 

t 
iksom stereon (figur 30). 

erbara 
 roterbara. Med fåtöljer blir det tryggare sittkomfort vid 

jögång. 

drevkontrollen med indikatorer placeras längst ut på styrbord sida av panelen. Stereo
placeras i överkanten av instrumentpanelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 29; Förslag 3.  

 

Förslag 4 
EVC-kontrollen, start/stopp, trimplanskontrollen och drevkontrollen grupperas i överkant 
av panelen. Motorreglaget flyttas närmre föraren och en eventuell joystick placeras snet
ovanför motorreglaget, l

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 30; Förslag 4.  

 

7.4.3 Förarplats coupé 
Det finns två förslag på sittmöbler för förarplatsen i coupén. Det första, Koncept Fåtöljer, 
innebär att den befintliga soffan byts ut till bekväma fåtöljer (figur 31) som är just
både i höjd- och längdled samt
s

Figur 31; Fåtölj föreslås som ny sittmöbel.  
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I förslag nu
går fortfara

mmer två, Koncept Soffa, omdesignas den befintliga soffan (figur 32). Det 
nde att sitta två personer vid förarplatsen men dagens tydliga uppdelning 

a träinredningen, eller stoppas och 
läs med textil, skinn eller Alcantara i samma nyans som förarstolen. Alcantara är ett 
ockaliknande tyg av 

ör att kunna justera sittmöbeln i längdled föreslås skenor liknande dem som finns under 
tolarna på flybridge. Skenorna fästs på de gångjärn som soffan idag sitter fast på och 
ärmed är åtkomsten till frysen, som är placerad under soffan, inte förhindrad.  

avsett om sittmöbeln utgörs av fåtöljer eller en soffa föreslås nackstöd (figur 33) för att 
ligheten under körning. Nackstödet är anpassningsbart till förare och 

ventuell passagerare i höjdled samt lätt att avlägsna från möbeln vid behov. Om 
rarstolen ersätts med en eller två fåtöljer får varje fåtölj var sitt nackstöd. Skulle 

en soffa finns flera alternativ. En variant är ett långt 
ackstöd för hela soffan eller två till tre separata. 

 

 

 

Figur 33; Nackstöd ti

försvinner. Ryggstödskanten tonas ner för bättre sittkomfort medan ett svankstöd blir 
mer framträdande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 32; Ny utformning av den befintliga soffan.  
 

Ett fällbart armstöd föreslås på vardera sidan av sittmöbeln för ökad komfort. Armstödet 
tillverkas antingen i mahogny, för att matcha övrig
k
m syntetiskt fibermaterial. 

F
s
d

O
öka bekväm
e
fö
däremot förarstolen utgöras av 
n

 

 

 

 

ll sittmöbeln.  
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7.4.4 Förarplats flybridge 
De befintliga stolarna är bekväma och av så kallad sportmodell. För att öka sittkomfort
förslås fler justeringsmöjligheter genom att göra dem höj- och sänkbara. 

en 

.4.5 Ratt 
ör att öka åtkomsten med moderniteter föreslås 

t en integrerad tuta. Även knapparna för vindrutetorkarna kan med fördel 
plementeras i ratten på liknade sätt som i personbilar. De två funktionerna sitter idag 

å knappanelen och vid en eventuell implementering kan dess mått minskas. 

coupén efterfrågas fler justeringsmöjligheter för bästa körposition. Ratten ska kunna 
justeras i höjdled och gärna även i horisontalplanet. 

För att göra ratten skönare att greppa kan gummi eller läderpartier fällas in i träet, 
ntingen på den befintliga modellen eller på en ny variant (figur 34). Delar av ratten kan 
ed fördel vara i samma borstade aluminium som den analoga panelen för att skapa ett 

genomtänkt helhetsintryck. Genom att blanda metall och läder med trä upplevs ratten 
portigare och trendig. 

 

tt 
håll 

integrerad i ett eventuellt armstöd. Ytterligare en fördel är om den kan laddas under färd 
ia 12-voltsuttaget. Koncept Flipper (figur 35) bygger på två fjädrande droppformade 

delar som mobiltelefonen st emellan. De  passar till 
lla modeller och telefonens laddningsuttag blir lättåtkomligt. Hållaren är tänkt att 

n. Koncept Elegance (figur 36) är en kopp i borstat stål som 
lefonen placeras i. Konceptet är inspirerat från Georg Jensens kollektion. Nackdelen är 

efonens undersida inte går att komma åt och därmed kan den inte laddas eller 
nslutas till handsfree. Placeringen av hållaren är tänkt på kartbordet. Båda koncept är 

tänkta att placeras i coupén. Flipperkonceptet går enkelt att implementera även på 
ybridge. 

 

7
F
bland anna

av vissa reglage samt förse ratten 

im
p

I 

a
m

s

 

 

 

 Figur 34; Olika förslag på utformning av läderpartier.  

7.4.6 Tillbehör 
Några tillbehör utvecklas för att passa Nord West 420. 

Mobilhållare 

Att äga en mobiltelefon är mer regel än undantag idag och därmed finns ett behov för en
mobilhållare i anslutning till förarplatsen, både i coupén och på flybridge. Eftersom 
mobiltelefoner varierar i storlek och utseende är det viktigt att hållaren passar oavse
modell. För att enkelt komma åt telefonen är det en fördel om den placeras inom räck
under körning, antingen på instrumentpanelen, på kartbordet, på sidopanelen eller 

v
trycks fa n stora fördelen är att den

a
placeras på sidopanele
te
att tel
a

fl

Figur 35; Koncept Flipper.  Figur 36; Koncept Elegance.  
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Mugghållare 

På flybridge finns det idag en mugghållare för två muggar på var sida om förarplatsen. 
Däremot finns ingen i coupén, men under projektets gång visar det sig att det finns en 
mugghållare som är tänkt att placeras på kartbordet ovanför panelen. Den är dock inte 

nderna och kommer därför inte behandlas vidare.  

s med 

 
fikationen. 

särskilt efterfrågad av ku

7.4.7 Visualisering 
Efter att ha beaktat samliga alternativ bestäms instrumentpanelens slutgiltiga utseende. 
Instrumentpanelen i coupén, den analoga panelen, ratt och mobilhållare illustrera
hjälp av Alias Studio Tools 13.0. I Adobe Illustrator görs de olika lösningarna för 
instrumentpanelen på flybridge. 

7.5 Konceptval 
Samtliga konceptförslag diskuteras med företaget. För att få en uppfattning om den 
verkliga platsen på instrumentpanelen i coupén bestäms det slutliga utseendet på plats i 
en Nord West 420, i samråd med företaget. För att uppnå en optimal placering tas även
hänsyn till hur bra varje förslag uppfyller önskemålen i kravspeci
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8 Resultat 
Det slutgiltiga konceptet är nu färdigställt och presenteras i kapitlet nedan. Alla de olika
delprojekten från kapitel 7 förevisas först var för sig och sätts sedan samman till ett 
helhetskoncept.  

 

coupé 

 

 

 

 

 

 

Med start från babord flyttas autopiloten upp ett steg och tar platsen där 
datainstrumentet och Volvo Pentas digitala motorinstrument tidigare satt. Det finns nu 
ingen risk för oavsiktlig aktivering av någon av autopilotens funktioner. Datainstrumentet 
för logg/lod och det digitala motorinstrumentet har integrerats till ett instrument av 
Volvo Penta, vilket ersätter de båda föregångarna. Även detta instrument har knappar 
som kan vidröras av misstag, men eftersom det endast är ett påsiktsinstrument får inte 
dessa feltryckningar några konsekvenser för framförandet av båten. Det placeras då 
nedanför autopiloten, och bredvid förens ankarspel. Till höger och lite nedanför 
autopiloten placeras reglaget för bogpropellern. Den kommer då nära ratten och kan 
enkelt nås och användas av vänster hand medan högra handen reglerar motorreglaget.  

Rakt nedanför ratten återfinns tändningen för de två motorerna, då det känns naturligt 
med en placering i anslutning till ratten. Tändningen är inte något som regleras under 
körning och påverkas därför inte av att den är något skymd av ratten. 

Till höger om ratten placeras knappanelen nertill på instrumentpanelen. Den är där lätt 
att nå och föraren kan tydligt se de olika symbolerna för att hitta rätt knapp. 
Knappanelen behåller sina ursprungliga mått eftersom det enligt företaget inte är möjligt 
att integrera funktioner i ratten. Ovanför knappanelen finns de tre kontrollerna för drev-, 
trim- och EVC-reglering. EVC-kontrollen flyttar kommandot upp till flybridge, vilket inte 
görs ofta under färd och placeras därför längst till vänster. De två andra reglagen, där 
trimplanskontrollen i dagsläget även har tillhörande display, används mera frekvent och 
får därmed mer lättåtkomliga placeringar. Inom en snar framtid kommer trimkontrollen 
och dess indikator ersättas av Volvo Pentas trimplanskontroll med inbyggd display. Den 
får då ett utseende liknande de två andra reglagens, vilket kommer att ge ett symetriskt 

8.1 Instrumentpanel 
Den slutgiltiga layouten av instrumentpanelen i coupén innebär inte några stora 
förändringar utan är i stället förändrad i de mindre detaljerna (figur 37).  

 

 

 

 

Figur 37; Instrumentpanelens slutliga utseende. 
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och stilrent uttryck (figur 38). Har IPS Joystick valts som tillval behövs inte 
instrumentpanelen (figur 39). 

 

 

å sidopanelen placeras sökljuset, sötvattensindikatorn och brandlarmsindikatorn. Överst 
sitter det lite större sökljuset, därunder sötvattensindikatorn och underst larmet. De två 
edre instrumenten används inte under körning eller behöver inte finnas i förarens 

synfält under denna tid och är därför lämpliga att placera i förarens periferi. Sökljuset 
nvänds ibland och slås då av och på med en switch som är lätt att använda även om 

den inte finns i det centrala synfältet. Den placeras högst upp för att undvika oavsiktlig 
idröring med benet.  

en marina monitorn behåller sin plats uppe på kartbordet, med bästa placering mitt i 
tet. Den har även sällskap av motorreglaget, som nästintill behåller sin nuvarande 

osition till höger om monitorn, men flyttas närmare instrumentpanelen för att lättare 
en. Om IPS Joystick har valts som tillval placeras den på styrbord sida om 

motorreglaget. De två reglagen placeras intill varandra då de används till liknande 
uppgifter. 

HF-telefonen rymmet är redan lämpligt 
placerade och behåller därför sina positioner. 

ch 

ersätter den befintliga kan även bågens höjd minskas (figur 41).  

 

drevkontrollen och tas då bort från 

 

 

 

 

P

n

a

v

D
synfäl
p
nås av förar

V och värmereglaget på panelen vid benut

Bågen med de analoga instrumenten får endast fyra 
klockor på varje sida om kompassen (figur 40). På 
den övre raden är det de stora klockorna med 
varvräknare för vardera motorn, och de något mindre 
4-i-1 instrumentet som ersätter fyra av de minsta. På  
undre raden är det de små klockorna varnings- 
indikator och drevindikator. Då antalet instrument är  
färre minskar bågens mått, vilket ger en mindre skymd sikt framåt från förarplatsen o
gör den lätt att implementera i Nord Wests mindre båtmodeller. Om en mindre kompass 

De analoga indikatorerna behålls med flushmontering och svarta urtavlor.  

Figur 38; Trimkontrollen är ersatt med Volvo Pentas 
trimplanskontroll.  

Figur 39; Om Volvo Penta IPS Joystick väljs som 
tillbehör tas drevkontrollen bort. 

,  

Figur 41; Den analoga panelen är mindre i storlek och har nytt  
utseende. 

Figur 40; Den analoga panelens nya  
utseende. (1; 4-i-1 instrument, 2; Varv- 
räknare, 3; Drevindikator, 4; Varningsindikator
5; Kompass.) 
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8.2 Instrumentpanel flybridge 
Instrumentpanelen på flybridge får i den mån det är möjligt ett utseende som

 bästa möjliga mappning (kap 3.1) o
 liknar 

coupéns (figur 42). Det för att ge föraren ch inte 

 

 

På babord sida om ratten återfinns det nya kombinerad l 

otorinstrumentet och ankarspelet, då Autopiloten är det 

om också i fortsättningen återfinns nere på babord sidopanel.  

kring 
a vara förberedd för en förstoring av 

o
ör båda alternativen är att 

 så nära kanten och föraren som 
gning. Ovanför gasreglaget, i 
h
o
k  mot ett reglage 

framförandet av 

orsaka förvirring i onödan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 42; Instrumentpanelens utseende på flybridge. 

 
e motorinstrumentet, ankarspe

förut, autopiloten och kontrollen för bogpropellern. Det är samma typ av instrument som 
placerats på babordssidan i coupén, men en förändring är gjord för att anpassa 
utseendet till förutsättningarna på flybridge. Här sitter instrument och reglage längre 
ifrån föraren, vilket gör dem svårare att nå men tar samtidigt bort risken för oavsiktlig 
aktivering med benen vid i- och urstigning i stolarna. Av dessa anledningar byter 
Autopiloten plats med m
instrument som används mest och är viktigast att ha närhet till av dessa tre. Även 
bogpropellerns reglage flyttas vertikalt närmare nederkanten för att finnas inom ett 
bekvämt avstånd till föraren. 

Den lilla panelen med anslutning till 12V-uttag och tuta behåller sin plats, och placeras 
även den på babord sida, alldeles bredvid ratten. Behåller sin plats gör likaså VHF-
telefonen s

Den marina monitorn har kvar sin centrala placering rakt framför föraren. Runt om
monitorn lämnas en tom yta för att panelen sk
skärmens storlek. Panelens styrbordssida ser precis s
på om IPS Joystick är vald som tillval eller inte. Lika f
gasreglaget har sin plats direkt styrbord om ratten,
monteringen tillåter, för att föraren ska nå utan ansträn
höjd med monitorn placeras start och stopp reglaget oc

nskontr

m i coupén, lite olika ut beroende 

 där ovanför reglaget för EVC. 
Ett steg åt styrbord återfinns i dagsläget trimpla llen tillsammans med dess 
display (figur 43). Precis som i coupén kommer det doc  att bytas ut
från Volvo Penta med inbyggd display och en front som matchar övriga reglage (figur 
44). Vid tillval av IPS Joystick tillkommer joystick samtidigt som drevkontrollen utgår. 
Joysticken placeras snett ovanför gasreglaget i höjd med stereon, vilken hittas längs åt 
styrbord på instrumentpanelen. Stereon har ingen viktig funktion för 
båten och placeras lite längre bort från föraren. 
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8.3 Förarplats coupé 

Den befintliga soffan får ett nytt utseende med ett mer S-format ryggstöd (figur 45). 
Ryggstödet är rakt i överkant och den kanalsydda överkanten minskas i storlek. 

Det långa nackstödet har en centrerad placering på soffan. Genom att trycka på en liten 
knapp kan man enkelt höja, sänka eller helt avlägsna nackstödet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Förarplats flybridge 
Förarplatsens fåtöljer bibehålls men justering i höjdled implementeras samt ökad 
justeringsmöjlighet i längdled. 

Figur 44; Flybridge slutliga utseende med IPS Joystick 
med da

Figur 43; Flybridge utseende med tillval IPS Joystick 
då Volvo Pentas trim gens instrument. planskontroll används. 

Figur 45; Den omdesignade soffan i coupén. 
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8.5 Ratt 
Ratten i coupén får ett sportigare men samtidigt klassiskt utseende (figur 46). Partier
med läder appliceras på mahognyratten. 

 

.6
illbehör utvecklas för att smälta in i Nord West 420 atmosfär. 

obilhållare 

obilhållaren (figur 47
ämnda koncepten. Den är gjord av mahogny och plexiglas med 

seendet på förarmiljön i coupén. Alla de ingående 

Figur 46; Den läderbeklädda ratten i coupén kan varieras i färg, beroende på övriga färgval. 

8  Tillbehör 
T

M

M ) är en kompromiss mellan de två tidigare 
n
detaljer av borstat aluminium och monteras på sidopanelen, 
styrbord om sötvattensindikatorn, sökljuset och 
brandlarmsindikatorn. Hållarens utformning gör det enkelt att 
ansluta mobiltelefonen till 12-voltsuttaget eller till handsfree.  

Mobiltelefonen placeras lätt i hållaren och öppningen gör det 
enkelt att plocka upp telefonen, oavsett storlek och fabrikat. 

8.7 Förarmiljö coupé 

Här presenteras det slutliga ut

Figur 47; Mobilhål
coupén. 

komponenterna är sammansatta till en helhet (figur 48). Ratten visas här i rött läder. 

lare för 

Figur 48; Slutligt utseende för förarmiljön i coupén då IPS Joystick används samt Volvo 
Pentas trimplanskontroll. 
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9 Diskussion 
Den omdisponerade instrumentpanelen är ett första steg i riktning mot färre men fler 

de givna förutsättningarna från 
ersitet. 

mspråk. Sittmöbeln i coupén är 
ödet bildar den en genomtänkt enhet 
obilhållaren tillverkas av samma material 

integrerade instrument. Resultatet är uppnått utifrån 
Nord West Yachts AB och Luleå tekniska univ

Förarmiljön med tillbehör följer Nord Wests for
fortfarande en soffa och tillsammans med armst
som följer Nord Wests färger och materialval. M

e 
e från börj pdraget. 

Sittmöbeln är utseendemässigt omgjord så lite som möjligt. Enligt företaget är soffans 
n kan sitta två personer, trots att ratten är 

n, 
indrar 

örbättringar och ge 
outen ett mycket lu d av platsbrist. Det 

sar sig att det inte går att placera fler instrument på kartbordet eftersom utrymmet 
mellan sovkabinen under förarplatsen och kartbordet är begränsat. Det går heller inte att 
lacera knappanelen någon annanstans än på instrumentpanelens styrbord sida, då den 

upptar för stort utrymme på baksidan av panelen. För att få ett mer enhetligt intryck av 
strumenten bör användning av instrument från samma leverantör eftersträvas. Idag är 

majoriteten av reglage och instrument från Volvo Penta och under projektets gång byts 
terligare några av reglagen ut till Volvo Penta-reglage. Dels är det mer estetiskt 
lltalande med lika layout på samtliga instrument och dels är instrumenten i ungefär 
mma storlek.  

För att spara ytterligare plats på instrumentpanelen är ett alternativt förslag från 
rojektgruppen att integrera funktioner i ratten. Aktuella funktioner till att börja med kan 

tänkas vara tutan och vindrutetorkarna. Eftersom det inte gick att flytta knappanelen 
ulle en integrering i ratten innebära att knappanelen kan minskas i storlek och därmed 

ppfattas instrumentpanelen inte lika kompakt och knappanelen blir inte lika dominant. 

amtliga Nord West-modeller har idag instrument med svart urtavla och vita visare, 
vilket strider mot alla synergonomiska regler. Urtavlorna bör bytas ut och ersättas med 

ta. Volvo Penta producerar instrument med både vita och svarta urtavlor vilket gör att 
n bibehållas. Under projektets gång föreslås ett skifte av urtavlor men enligt 

retaget är det en del av deras layout att använda svarta urtavlor. 

Trots att förbättringar görs när det gäller motorreglagets position sitter det fortfarande 
å för långt avstånd från föraren. Om båten är utrustad med Volvo Penta IPS Joystick blir 

problemet tydligare. Även om in  under körning krävs det 
recision då den nyttjas. För att  för handleden en 

ing. En annan lösning är att helt göra om förarplatsens utformning likt den i Nord 
 stolar och motorreglaget är placerat på 

 till 
tarna ordentligt och samtliga värden som de analoga 

instrumenten ger återfinns i de digitala. Kompassen anses dock fortfarande vara det 
viktigaste navigationsinstrumentet ombord. En sjökortsnavigator är ett bra hjälpmedel 
vid navigering, men den ersätter inte kompassen och det traditionella sjökortet i 
pappersformat. 

Instrumentens placering på flybridge är implementerade från coupén i den mån det är 
möjligt. Här är dock instrumentens placering mer utspridd från centrum eftersom det ska 
finnas utrymme för den största marina monitorn. 

som den övriga interiören i Nord West 420. D
spiration till företaget och ingick int

framtagna tillbehören är tänkta som 
an i det egentliga upin

delning på mitten ett säljargument för att ma
placerad på mitten av soffan. Med den ursprungliga utformningen är det inte bekvämt att 
sitta på mitten av soffan och inte heller tillfredställande att sitta på ”sin” halva av soffa
eftersom ratten då är placerad snett babord om föraren. Den nya utformningen h
inte att sitta två personer samtidigt som soffan är justerbar i längdled. 

Många av de lösningar för instrumentpanelen som skulle ge stora f
lay
vi

ftigare intryck gick inte att genomföra på grun

p

in

yt
ti
sa

p

sk
u

S

vi
layouten ka
fö

p
te joysticken används hela tiden
uppnå det är ett armstöd med stödp

lösn
West 560, där förarplatsen består av komfortabla
ett anpassat avstånd från föraren. 

Den analoga bågen kommer antagligen på sikt att försvinna. Orsaken är avståndet
föraren som gör det svårt att se mä
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Generellt är båtbranschen konservativ. Teknikutvecklingen går långsamt jämfört med 
r 

rsta delen av 
problemformulering till en enkel prototyp. Nästa steg är att im
instrumentpanelen i Nord West 420 för att kunna utvärdera och 

utvecklingen av teknik i personbilar, där rattintegrerade funktioner förekommer allt me
frekvent. Förarsätet har idag, på flertalet bilmodeller, möjlighet att lagra personliga 
inställningar. 

I detta projekt ingår fö en produktutvecklingsprocess, från 
plementera den nya 

förbättra förslaget. 
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Projektplan – Nord West Yachts AB 

ulering 

rivning 
Upp  i 
coupén n den allmänna förarmiljön ska studeras. Förbättringarna 
ska underlätta för framförandet av båten och göra körningen säkrare. Vilka instrument 
som
använd  West 
420.   

Vid nomi 
och es t finns restriktioner vad gäller knappar, display och displaystorlek. 
Förslag ovisas med hjälp av prototyper och datamodeller.  

Må

Målsät m en produkt som passar Nord West samt tillgodoser 
målgruppens behov. Önskvärt är också att överträffa Nord Wests förväntningar och ge 
ett an

Avgrä

• 
•  vara en påsiktsmodell, en prototyp utan funktion. 
• Formen på befintliga instrument ska ej förändras. 

Arbet

Inf

• era olika 

• Nord West och 
 

• Intervjuer av användare. 

erering 

Utvärd

Tillsam pen ska en utvärdering göras när 
gro

Konce

Utf

Fysisk 

Dokumentation 

Und umentation ske löpande. 

Pre
För att t kommer en rapport att presenteras samt en muntlig 
redovisning med stöd av en Power Point-presentation, en fysisk modell, och skisser av 
idéer som dykt upp under projektets gång. 

Appendix 1 
1:2 

Problemform

Uppgiftsbesk
giften är att se över och komma med förbättringar angående instrumentpanelen

 samt på flybridge. Äve

 är viktigast ur användarsynpunkt ska undersökas genom någon form av 
arstudier. Den primära användaren är en fritidsskeppare som kör en Nord

 den grafiska utformningen av instrumentpanelen ska stor vikt läggas på synergo
tetik. De
et på gränssnitt ska red

lsättning 

tningen är att ta fra

vändbart underlag för detaljkonstruktion. 

nsningar 

• Projektet omfattar endast HMI, estetik och ergonomi. 
Ekonomiska aspekter behandlas ej. 
Slutprodukten kommer

splan 

ormationsinsamling 

Studiebesök hos andra båttillverkare för att observ
instrumentpanelutformningar och ge möjlighet att provsitta olika båtmiljöer. 
Marknadsanalys av båtar och liknande produkter, både på 
konkurrerande märken.

Konceptgen

ering  

mans med Nord West och målgrup
vgallringen är gjord av koncepten. 

ptval 

ormning  

utformning av instrumentpanel och grafisk utformning av kompletta förarmiljön. 

er hela projektet kommer dok

sentation 
 visualisera resultate

 



 

Organisationsplan 
Sam
univers nferenser, e-mail och 
besök. 

Kostn
Någon nte gjorts då de medel som står till förfogande inte är 
pre r aktuella är i samband med prototypframställning. 

Appendix 1 
2:2 

arbete mellan de inblandade parterna, Nord West, studenter och Luleå tekniska 
itet, kommer att ske i form av telefonsamtal, telefonko

adsplan 
noggrann kostnadsplan har i

ciserade. De kostnader som ä

 



Appendix 2 

 

Problemklarläggning 

Vad är problemet? 
ntpanel som ger ett rent och överskådligt intryck. 

a krav nödvändiga? 

vändig information under färd. 

• Ergonomisk 

Ick  

Vilka vägar står öppna för utveckling? 
r högteknologisk teknik. 

Likna

Standardkrav 
liga instrument och displayer. 

• Sitta två personer på förarplatsen i coupén. 

• Justera förarsitsen. 

Trender 

Att utforma en instrume

Vilka icke uttalade önskemål och förväntningar ingår? 
• Lätt att använda. 
• Följa Nord Wests formspråk. 

Är all
Ja 

Uppgifter 
Ge föraren nöd

Egenskaper 
• Lättöverskådlig 

e önskvärda egenskaper 
• Svårt att avläsa information. 
• Svåråtkomliga reglage. 

• Ta in me
• Ta bort de analoga instrumenten. 

nde produkter/lösningar 
• Förarmiljön i personbilar/lastbilar. 
• Förarmiljön i arbetsfordon. 

• Bibehålla befint

Krav på ändringsmöjligheter 
• Justera ratten i coupén. 

• Displayer. 
• Krom. 
• Rostfritt. 
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Kravspecifikation 

 

Kravspecifikation Instrument-
panel 

  
Ändring K/Ö Kategori Ans 
        
    Geometri   
        
  K Ratt   
  K Displayer   
  K Instrument   
  K Reglage   
  K Begränsade yttermått   
        
        

    Material   
        
  Ö Klara temperaturer mellan -50°C till 100°C   
  Ö Vattenresistent   
  K Mahogny   
  Ö Metaller   
  K Glasfiber   
        
        

    Signaler   
        
  K Start/stopp-knapp  
  K Brandsignal vid hög motortemperatur   
  K Länspumpsalarm   
        
        
    Säkerhet   
        
  K VHF   
  K Indikator för lågt bränsle   
  K Länspumpsalarm   
        
        

    Ergonomi   
        
  K Reglage placerade utan risk för felanvändning   
  K Gasreglage monterat på höger sida om ratten   
  K Displayer och instrument läsbara i solljus och mörker   
  Ö Enkel att använda, designad med tanke på HMI   
  Ö Möjlighet att utvärdera prototypen   
  K Bogpropellerreglage placerat på babord sida om ratten   
  K Reglage placerade inom räckhåll   
  Ö Flybridge och coupé lika utformade   
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    Tillverkning   
        
  K Bibehållna interiörmått   
  ing av befintliga displayer, instrument och reglage   K Användn
        
        

    Monterbarhet   
        
  inmonitorn Furuno MU-155C   K Anpassning till mar
        
        

    Handhavande   
        
  Handikappanpassad   Ö 
        
        

    Underhåll   
        
  tt hålla rent   Ö Lätt a
    Ö Åtkommligt för reparation 
        
        
    Tidsplan   
        
    K Halvtidsredovisning 5/10-06 
    K Rapport klar 18/12-06 
    K Redovisning i Luleå 
  est   K Redovisning för Nord W
        
        
    Design   
        
  ducera antalet instrument   Ö Re
    Ö Avskalad design 
    Ö Modern touch 
    Ö Hitta nya instrumentlösningar 
    Ö Mobilhållare 
    Ö Användbara ljuskällor 
  oupé   Ö Mugghållare i c
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Kravspecifikation Förarplats 

   
Ändring K/Ö Kategori Ans 
        
    Geometri   
        
  K Sittplats   
  K Benutrymme   
        
        

    Material   
        
  Ö Klara temperaturer mellan -50°C till 100°C   
  Ö Vattenresistent   
  K Valbar klädsel   
  K Stoppning   
  K Stolstativ   
  Ö UV-beständigt   
  Ö Viss friktion i klädsel    
        
        

    Ergonomi   
        
  Ö Skålad sits   
  K Reglerbar   
  K Ergonomiskt utformad stol   
  Ö Generöst benutrymme   
  Ö Möjlighet att utvärdera förslag   
  Ö Bekväm sittkomfort   
  Ö Stolsreglage placerade inom räckhåll   
  K Instrument placerade inom räckhåll   
        
        

    Monterbarhet   
        
  K Anpassning till övriga interiören   
  Ö Avtagbar klädsel   
        
        

    Handhavande   
        
  Ö Handikappanpassad   
  K Lätt att reglera   
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    Underhåll   
        

Lätt att hålla rent   Ö   
  Ö Åtkommligt för reparation   
        
        
    Tidsplan   
        
  K Halvtidsredovisning 5/10-06   
  K Rapport klar 18/12-06   
  K Redovisning i Luleå   
  K Redovisning för Nord West   
        
        
    Design   
        
  Ö Utstråla bekvämlighet   
  Utstråla ergonomi Ö   
  Ö Modern touch   
  Ö Utstråla robusthet   
  Ö Passa i med övrig interiör   
        

 



 

Instrumentpanel nedre förarplats 

 
1. Plotter i kornisch (Förekommer 

sällan i 420 och ingår därför ej i 
projektet.) 

2. Oljetryck 
3. Oljetempera
4. Varvt
5. Trimplansin
6. Drevin ikator 

 Startbatteri
 Varnin sindikator 

9. Bränslemätare 
10. Kompass 
11. Plotte kar
12. Motor glag
13. VHF 
14. Logg/Ekolod 
15. Volvo Penta digitalt 

motorinstrument 

16. Sötvattensindikator 
17. Ankarspel förut 

 
19. Strålkastare 

. Sea Fire brandutrustning i 
maskinrum 

21. Drevkontroll 
22. Trimplanskontroll 

lot 
propeller/Häckpropeller 

25. EVC-kontroll 
26. Ankarspel akterut 
27. Start/stop 
28. Knappanel vid nedre förarplats 
29. Sea Fire brandutrustning aktiverad 
30. Värmare

tur 20
al 

dikator 
d

7.
8.

 
g

r i tbord 
re e 

18. Ratt

23. Autopi
24. Bog
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Knappan  v plats 
 

 
. Tuta 
. Kartbordsbelysning/ 

Säkringspanelsbelysning 
3. Lanternor 
4. Ankarljus 
5. Ankarspel 
6.  
7.  
8. Vindrutespolning 
9. Vindrutetorkare BB 
10. Vindrutetorkare SB 
11. Färskvattenpump 
12. Vattenvärmare 
13.  
14.  
15.  
16. Septiktanktömning 
17. Autolänspump med alarm, förut 
18. Nödlänspump, förut 
19. Autolänspump med alarm, akterut 
20. Nödlänspump, akterut 
21. Defroster 
22. Intervall vindrutetorkare 
23. 12V uttag 
 

el id nedre förar

1
2
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Instrumentpanel flybridge 
 

1. Stereo 
2. Ankarspel förut 
3. Bogpropeller/Häckpropeller 
4. Kompass 
5. Plotter 
6. Motorreglage 
7. Drevindikator 
8. Volvo Penta digitalt motorinstrument 
9. Trimplansindikator 
10. Autopilot 
11. Logg/Ekolod 
12. Ankarspel akterut 
13. Tuta/12-voltsuttag 
14. Ratt 
5. Start/stopp 

 
17. 
18. 

 ontroll 

1
16. EVC-kontroll 

Drevkontroll 
VHF 

19. Trimplansk
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Inspiration 
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Önsketräd Instrumentpaneler 

     Utstråla kvalitet            

          0,25 0,078        

                  

         Utstråla exklusivitet         

          0,313 0,098        

                  

    
Estetiskt  
tilltalande    Utstråla minimalism         

      0,313 0,313     0,063 0,020         

                   

          Uttrycka tydlighet         

          0,375 0,117        

                  

         
Goda 

justeringsmöjligheter 
       

           0,313 0,059         

                    

     
Ergonomiskt 
utformade 

    God synergonomi         

      0,188 0,188    0,375 0,071         

                    

          God antropometri         

           0,250 0,047         

                    

Instrumentpaneler        Handikappanpassad         

1 1          0,063 0,012         

                   

                 

                   

                  

         Tillbehör     M0bilhållare   

        0,25 0,047      0,75 0,035   

                   

     
Användbara 
funktioner 

  
Välkända 

instrument/reglage 
       

Mugghållare i 
coupén 

  

      0,188 0,188  0,75 0,141      0,25 0,012   

                   

                   

                  
                  

        Enkelt underhåll          

         0,111 0,035          

                   

     Användarvänliga   Logiskt placerade 
reglage/instrument 

             

     0,313 0,313  0,444 0,139         

                 

         
Li

coupé
ka placering 

/flybridge 
      

         0,444 0,139       
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Önsketräd Förarplats 
 
 
 

      Armstöd   

          0,028 0,009 

           

         
Justerbar i 
längdled 

          0,278 0,092 

           

    God ergonomi    
Bekväm 

sittställning 

      0,33 0,33     0,194 0,064 

            

          
Tillräckligt 

benutrymme 

          0,222 0,073 

           

         Justerbar i höjdled 

           0,139 0,046 

            

           

            

            

           

             

            
Tilltalande 
förarplats 

   Lättanvänd    Lätt avtagbar 
klädsel 

1 1     0,44 0,44    0,25 0,11 

           

         Enkelt justerbar 

           0,75 0,33 

            

            

            
            

           

           
           

         Utstråla 
bekvämlighet 

          0,5 0,11 

            

     Estetiskt 
tilltalande 

   Tilltalande 
formspråk 

     0,22 0,22    0,5 0,11 
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Vikttabeller - Instrumentpanel 
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A
n
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n
kt
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A
n
vä

n
d
ar

vä
n
lig

a 

T
o

ta
lt

 

 

V
ik

t 

ti
llt

Estetisk
tilltalande 

t 
1 2 1 5 0,3131  

Ergonomiskt 
utformad

0 1 1 1 3 0,188  
e 

          

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Användbara 
funktioner 

1 1 1 0 3 0,188 

Användarvänliga 1 2 1 1 5 0,313 

  U
ts

tr
ål

a 
ex

kl
u
si

vi
te

t

U
ts

tr
å
la

 k
va

lit
et

 

 

U
ts

tr
ål

a 
m

in
im

al
is

m
 

U
tt

ry
ck

a 
ty

d
lig

h
et

 

T
 

o
ta

lt

V
ik

t 

Utstråla valitet  k 1 1 2 0 4 0,250 

Utstråla e lusivit   xk et 1 1 2 1  0 135 ,3  

Utstråla minimalis  0 m 0 1 0 1 0,063 

Uttrycka dlighet  1 ty 2 2 1  0,6 375 

  

G
o
d
a 

r

G
o
d
 s

y
er

g
o
n
o
m

i 

m
et

ri
 

H
an

d
ik
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p
an

p
as
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d
 

T
o

ta
lt

 

ju
st

e
in

g
sm

ö
jl
ig

h
et

er
 

n

G
o
d
 a

n
tr

o
p
o

V
ik

t 

Goda 
justeringsmöjligheter 

1 1 1 2 5 0,313 

God synergonomi 1 1 2 2 6 0,375 

God antropometri 1 0 1 2 4 0,250 

Handikappanpassad 0 0 0 1 1 0,063 

Viktningstabe ume paneler.

Viktningstabell för ergonomiskt utformade. 

ll för instr nt  

Viktningstabe  för estetiskt llt nll ti ala de. 
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V
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d

fl
yb

ri
d
g
e/

co
u
p

Lo
g
is

kt
 p

la
ce

ra  
 
 
 
 
 

Enkelt underhåll 1 0 0  0, 11 11   
 Logiskt placerade 

instrument/reglage 
2 1 1 4 0,444 

 
Lika placering 

flybridge/coupé 
2 1 1  0, 4 4 44  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

T
ill

b
eh

ö
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in
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ru
m

e
la

g
e

V
äl
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n
d
a 

n
t/

re
g

 

T
o

ta
lt

 

k
V

i
t 

Tillbehör 1 0 1 0,25 

Välkända 
instrument/reglage 

2 1 3 0,75 

 

M
o
b
ilh

ål
la

re
 

M
u
g
g
h
ål

la
re

 i
 

co
u
p
én

 

T
o

ta
lt

 

V
ik

t 

Mobilhållare 1 2 3 0,75 

Mugghållare 
i coupén 

0 1 1 0,25 

Viktningstabell för användb a funk

Viktningstabell för använda änliga.

Viktningstabell för tillbehör. 

rv   

ar tioner. 
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Vikttabeller - Förarplats 
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God 
ergonomi 

1 0 2 3 0,33 

Lättanvänd 2 1 1 4 0,44 

E
ti

stetiskt 
lltalande 

0 1 1 2 0,22 
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Ju
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T
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Ju
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 l
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A
rm

st
ö
d
 

Ju
st

er
b
ar

 r
a
tt

 

o
ta

lt
 

V
ik

t 

T

Bekväm 
ttställning si

1 2 7 0,1941 0 2 1  

Jus
h

terbar i 
öjdled 

0 1  0 0 2 1 4 0,139 

T
b

illräckligt 
enutrymme 

1 2 1 1 2 1 8 0,222 

Justerbar i 
längdled 

2 2 1 1 2 2 10 0,278 

Armstöd 0 0 0 0 1 0 1 0,028 

Justerbar 
ratt 

1 1 1 0 2 1 6 0,167 
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Enkelt 
justerbar 

1 2 3 0,75 

Lätt 
avtagbar 
klädsel 

0 1 0,  1 25

 

U
ts
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b
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T
ill

ta
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n
d
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rm
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rå
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T
o

ta
lt

 

V
ii
k
t 

Utstråla 
bekvämlighet 

1 1 2 0,5 

Tilltalande 
formspråk 

1 1 2 0,5 

Vik lltalande förarplats. 

Viktningstabell för lättanvänd. Viktnin

Viktningstabell för god ergonomi. 

tningstabell för ti

gstabell för estetiskt tilltalande.
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Idématris föra h instrumentpan

Nackst
inredning 

Avtagbar 
klädsel 

J
d 

S-format ryggstöd 
Justerbart

höjdled 
e  i 

Sidostyrning Mittenstyrning 
Luftig 
design 

rpl

öd 

ats oc el 

ust
ryg

Matcha övrig erbart 
gstö

 i Just
län

rbart
gdled 

Sittmöbler 
Fåtöl Soffa 

triska 
ställnings-
öjligheter 

Pall       j 
Elek

in
m

Förvaring Mugghållare Mobilhållare sta 
Integrerat

soffa 
 ka n T g-klätt Stoppat Fa Fällbara 

 i 
På nte rä Skinn/ty

Armstöd 
          

Se bra i 
display 

Logisk placering 
Integrera i 

ratten 
Ta bort  
analoga 

Integrera Enhetliga 
Alla på 
am  

Inte kunna 
sta

oavs
ppera 

Mest 
använda 
- centralt 

s
ni

ma
vå/avstånd 

rta 
iktligt 

Gru

Instrument  
Rätt sida 

ratten 
Inom räckhåll 

Svart 
visartavla 

vi   Vit sartavla     

Taket På armstöd Justerbar ratt Ovanpå Sidan Rakt fram I  r hållnom äck  
Naturligt 
placerade 

Lätt att 
använda 

 

Reglage 
          

Nytänkande Nord West 
Se lättanvänt 

ut 
Kvalitet Exklusivt Minimalistiskt Konservativt Stilrent   

Utstrålning 
 

          

Skinn Skinn på ratten Textil Glas Borstad aluminium Plast Rostfritt stål Mahogny Gummi Corian 
Material 

 
          

A
p
p
en

d
i

 
x 1

0
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