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Abstract 

Contents of this bachelor’s thesis are written in Swedish. 

 

The purpose of this study was to investigate the future use of the instrument panel in 

autonomous cars. A solution is presented in which the interior resembles a train compartment 

with seats facing each other around the new instrument panel designed as a multifunctional 

table. By examining what consumers from four different target groups would want to engage 

themselves with in a level five autonomous car, features such as monitors, keyboards and 

storage facilities was included in the new instrument panel. 

 

For the gathering of empirical data, qualitative and quantitative methods was used, where both 

semi-structured interviews and a survey was conducted. Both methods addressed four target 

groups of consumers: students, families with children, short-distance commuters and traveling 

salespersons. To collect much information in a short period of time, the methods were 

performed simultaneously and both methods were used to validate the result. 

 

The empirical analysis found common interests between the target groups, in both methods 

and compiled these into customer requests. The result of the analysis shows, among other 

things, that passengers in autonomous cars want good opportunities to work, listen to music, 

dock their phone, laptop or tablet too built-in monitors in the car as well as read and write 

email. They desired holder for drinks, relief surfaces when eating food as well as refrigerated 

storage. 

 

Interviews with industry experts were conducted to complement with design and safety 

requirements that, together with customer requests, provided a basis for generating concepts. 

Before the start of the concept generating phase, a brainstorming was conducted to discuss 

technical solutions to the desired customer requests. The final concepts were evaluated using 

the method of Pugh Concept Selection, where they were compared against a reference 

concept. A winning concept was, after improvements, presented with sketches, product 

description and a product specification. 

 

The work was limited to focusing on meeting customer requests and leaving many 

requirements for personal safety to future, further development of the concept. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka det framtida användandet av instrumentpanelen i 

autonoma personbilar. En lösning presenteras där interiören liknar en tågkupé med säten 

vända mot varandra kring den nya instrumentpanelen utformad som ett multifunktionellt bord. 

Genom att undersöka vad konsumenter från fyra olika målgrupper ville sysselsätta sig med i 

en nivå fem autonom personbil kunde funktioner såsom bildskärmar, tangentbord och 

förvaringsmöjligheter inkluderas i den nya instrumentpanelen.  
 
För insamling av empiri användes både kvalitativa och kvantitativa metoder där semi-

strukturerade intervjuer och en enkätundersökning genomfördes. Båda metoderna riktade sig 

till fyra målgrupper av konsumenter: Studenter, barnfamiljer, kortvägspendlare samt resande 

säljare. För att samla in mycket information på kort tid utfördes metoderna samtidigt och båda 

metoderna användes för att validera resultatet.  

 

Genom analysen av empirin hittades gemensamma intressen mellan målgrupperna, i båda 

metoderna, och sammanställde dessa till kundönskemål. Resultatet av analysen visar bland 

annat att passagerare i autonoma fordon vill ha bra möjligheter till att arbeta, lyssna på musik, 

docka telefon, laptop eller surfplatta till inbyggda skärmar i bilen samt läsa och skriva email. 

Det önskas hållare för drycker, avlastningsytor för mat samt kyld förvaring.  

 

Intervjuer med experter från branschen genomfördes för att bistå med utformning- och 

säkerhetskrav som tillsammans med kundönskemålen gav ett underlag för att generera 

koncept. Innan konceptegenereringsfasen påbörjades gjordes en brainstorming för att 

diskutera tekniska lösningar till de framtagna önskemålen. De framtagna koncepten 

utvärderades med metoden för Pughs konceptvalsmatris där de mättes mot ett 

referenskoncept. Ett vinnande koncept kunde efter förbättringar utses och presenteras med 

skisser, produktbeskrivning samt en produktspecifikation. 

 

Arbetet begränsades till att fokusera på att uppfylla kundönskemålen och lämnar många krav 

runt säkerhet åt framtida vidareutveckling av konceptet. 
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1. Introduktion 

Kapitlet ger en bakgrund till studien och det område som studien behandlar. Vidare 

presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång och 

avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund 

Det pågår en kapplöpning i fordonsindustrin för att ta fram tekniska lösningar som möjliggör 

fordon som är autonoma dvs. självkörande. Tekniken med autopilot är något som funnits 

länge inom exempelvis flygindustrin. Men i fordon på väg krävs datorer med större 

beräkningskraft och fler avancerade sensorer för att upptäcka, undvika och förutse faror och 

hinder. Fordonen skall klara av att följa trafikregler och anpassa körning efter rådande 

trafiksituation. Med nya tekniska framsteg har det nu blivit möjligt att skapa fordon som till 

viss grad är självkörande. I dagsläget finns inga fordon som klarar sig helt på egen hand i alla 

tänkbara situationer men tekniken förbättras i snabb takt och mycket pekar på att de första helt 

autonoma fordonen kommer att bli verklighet i en närliggande framtid. Med hela 

fordonsflottan automatiserad kan många typer av olycksorsaker som bygger på mänskliga 

brister och misstag undvikas. Trafikflödet kan optimeras när fordon tillåts köra tätare på 

grund av de snabbare reaktionstiderna, jämfört med en mänsklig förare, datoriseringen kan 

erbjuda (Fagnant & Kockelman 2015). 

 

Det finns ett nivåsystem för automatisering av fordon. I den här studien användes 

nivåsystemet som är framtaget av SAE (Society of Automotive Engineers). Beroende på 

vilken nivå fordonet är klassat till överlämnas delar av eller hela körningen åt systemet (SAE 

International 2016). 

 

 Nivå 0: Inga automatiska system finns i fordonet, föraren sköter alla aspekter av 

körningen själv.  

 Nivå 1: Hjälpmedel till föraren i form av acceleration, bromsning eller styrning men 

föraren förväntas sköta övriga aspekter av körningen själv. 

 Nivå 2: Delvis automation där föraren får hjälp med acceleration, bromsning och 

styrning samtidigt, men förväntas övervaka systemen och att ständigt vara redo att 

ingripa. 

 Nivå 3: Villkorlig automatisering där systemet hanterar tillräckligt mycket av 

körningen att föraren kan sysselsätta sig med annat vid sidan av. Föraren förväntas 

snabbt ta över vid situationer som systemet inte klarar av att hantera. 

 Nivå 4: Högt automatiserade fordon där systemen hanterar hela körningen och kan 

hantera situationer där föraren blir tillfrågad att ta över men inte gör så. 

 Nivå 5: Fullt automatiserade fordon där människans roll som förare upphör helt, 

systemen sköter alla aspekter av körningen och förväntas lösa alla typer av situationer 

som kan uppstå som en mänsklig förare hade klarat av att hantera. 

  

Det finns risker med de olika nivåerna av automatisering. Upp till och med nivå fyra krävs 

uppmärksamhet hos föraren trots att bilen i stort sett kör själv. I en nödsituation som bilen inte 

kan hantera lämnar den över till föraren som riskerar att inte vara vid sina sinnens fulla bruk. 

Föraren kan haft sitt fokus på något annat under färden eller inte kört bilen manuellt på lång 

tid. (Kyriakidis et al. 2017). Detta är ett komplext problem att lösa men skulle kunna undvikas 

genom utveckling av tekniken till nivå fem där behovet av överlämning elimineras helt.  



  

 

2 

 

 

Innan nivå fem går det inte göra några större förändringar på instrumentbrädan då det 

fortfarande krävs att föraren är beredd att ta över vid nödsituationer. Vid nivå fem upphör 

behovet av instrument som exempelvis varvtalsmätare och hastighetsmätare. Det finns inte 

något behov av en ratt som tidigare och kanske existerar denna bara som en inkopplingsbar 

nödlösning om fordonet behöver bogseras. Pedaler, växelspak, speglar och dylikt som har 

med framförandet av fordonet att göra kan också tas bort. Detta ger utrymme för att helt göra 

om instrumentpanelen och övrig interiör såsom den är utformad idag. Passagerare i autonoma 

personbilar påverkas i liten utsträckning utav automatiseringen men en roll som kommer 

förändras stort de kommande åren är förarens roll. I takt med att nivån av automatisering ökar 

minskar förarens uppgifter och vid den högsta nivån upphör behovet av en mänsklig förare 

helt. Då behovet av en förare minskar kan denne börja sysselsätta sig med andra saker vid 

sidan av körningen. Arbeta, vila, titta på en film eller läsa en bok på väg till sin destination 

blir då möjligt för den före detta föraren (Fagnant & Kockelman 2015). 

  

Helt autonoma fordon kommer bli en verklighet, frågan är bara när. Företag som utvecklar 

tekniken för autonoma fordon förutsåg redan 2012 att teknologin för högt autonoma fordon 

kommer finnas tillgänglig från år 2020 och att helt autonoma fordon finns från 2025. (Dokic, 

Müller & Meyer 2015). Detta är något som syns idag när mer och mer företag börjar jobba 

med autonoma fordon. 

1.1.1 Nulägesbeskrivning 

Idag pågår mängder av projekt inom utvecklingen för autonoma fordon. Nästan alla stora 

biltillverkare är delaktiga men även andra företag som Apple, Uber och Google arbetar med 

utveckling av autonoma fordon.  

 

Google/Waymo 
Waymo startades som ett Googleprojekt 2008 och blev ett eget företag 2015. Från start hade 

de som mål att köra en sträcka på 161 km vid 10 tillfällen utan mänsklig inverkan. År 2012 

hade deras självkörande bil kört mer än 300 000 km på landsvägar samt att de skiftade sitt 

fokus till det mer komplexa vägnätet som finns i städerna. 2017 hämtade Waymo in Chrysler 

Pacifica Hybrid minivan till deras fordonsflotta. I denna installerades Waymos egna fullt 

integrerade hårdvara med syfte att vara helt autonom. I den erbjuder de nu turer på vissa vägar 

i Phoenix. Waymo har ett avtal med Jaguar där de ska ta fram en eldriven autonom bil, Jaguar 

I-PACE. Målet är att ta fram 20,000 fordon inom de närmsta åren (Waymo 2018). 

 

General Motors/Cruise Automation 
År 2016 köpte General motors upp Cruise Automation (General Motors 2016) vilket gjorde 

att de tog ordentliga kliv kring utveckling av helt autonoma fordon och är nu ett av de ledande 

företagen. GM planerar år 2019 att släppa ut fjärde generationen Cruise AV på marknaden. 

Detta är det första produktionsfärdiga fordon där pedaler, ratt och styrkontroller blivit 

borttagna (General Motor 2018). 

 

Volvo 
Volvo jobbar mot målet “Zero accident” där ett av sätten är att implementera autonoma 

fordon. Detta är en framtid som ligger långt fram men för att börja ta steg mot den autonoma 

bilen har Volvo påbörjat ett projekt som heter Drive Me. Projektet genomförs i samarbete 

med Trafikverket, Lindholmen Science Park, Chalmers University of technology, Autoliv och 

Göteborgs Stad. Bilar med delvis automation ges till kunder och syftet är “learn by doing”. 

http://planetic.es/sites/default/planeticfiles/content-files/private/EPoSS%20Roadmap%20Smart%20Systems%20for%20Automated%20Driving%20(%20Febrero%202015).pdf
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Kunderna får använda bilarna dagligen och på så sätt samlas information in kring hur det 

dagliga användandet av en autonom bil ser ut (Volvo Car 2018). 

1.1.2 Eventuella problem med att implementera autonoma fordon 

Idag finns det en del hinder som måste åtgärdas innan autonoma fordon kan bli en verklighet. 

Lagar och Regler, behöver ändras för att underlätta implementeringen av autonoma fordon. 

Den 18 mars 2018 blev en utredning klar som leddes av Jonas Bjelfvenstam på uppdrag av 

regeringen. I utredningen kartlades det vilka lagar som behöver ändras eller skrivas 

(Bjelfvenstam, J 2018). Ansvarsfördelningen, vid kollision är något som är väldigt 

komplicerat. Vem är det som har det faktiska ansvaret vid en eventuell kollision? Är det 

personen som är i bilen, ägaren av bilen, biltillverkaren eller bilförsäljaren? Testning av 

autonoma fordon är något som måste genomföras innan fordonet kan släppas ut på vägarna. 

Autonoma fordon kommer att resultera komplexa system och således kommer även testerna 

av de autonoma fordonen att bli komplexa (Dokic, Müller & Meyer 2015). I och med helt 

autonoma fordon kommer människan inte ges någon möjlighet att interferera fordonet vilket 

kan leda till ett problem då en eventuell kollision inträffar. Om fordonet ges alternativ på vem 

den kommer utsätta för fara, hur avgörs det vem som blir utsatt för fara? Personen i fordonet? 

Familjen i framförvarande fordon? Fotgängarna? Fordonet kommer troligtvis att välja det 

alternativet som ger minst skada eller risk för kollision (N. J. Goodall 2014). Föremål runt 

omkring oss blir i allt större grad uppkopplade mot internet. Allt från busshållplatser, 

reklamskyltar men även övervakning av vägar samt infrastruktur kommer bli allt mer 

uppkopplat mot internet. Det finns en oro över hur personlig data som kan komma att 

genereras kommer att behandlas och sparas. Exempelvis i en autonom bil som loggar 

resvägar. Vem har tillgång till den informationen? Är informationen möjlig att stjäla? Och 

vad kan den användas till? Det är av stor vikt att företagen tydligt förklarar vilken data, varför 

och hur den förvaras. Det kommer ta ett tag för samhället att acceptera och lämna över 

kontrollen av styrningen till en maskin. För oavsett om teknologin finns för autonoma fordon 

krävs det att konsumenterna faktiskt köper produkten. (Watzenig & Horn 2017)  

1.1.3 Vilka autonoma system finns på marknaden idag? 

I dagsläget finns det inga helt autonoma fordon på marknaden men det finns autonoma system 

och det är en utveckling som skett i steg där system har tagits fram allt eftersom. Det viktiga 

att komma ihåg är att dessa funktioner endast är hjälpmedel, föraren har fortfarande det 

yttersta ansvaret över bilen och kan således inte släppa sitt fokus från körningen. 

Nedan beskrivs autonoma system som finns i en Volvo V60 Cross Country, (Volvo Car 

2016). 

 

ABS – Låsningsfria bromsar (Anti-lock Braking System) 
Ett bromssystem som förhindrar att hjulen låser sig vid inbromsning. Detta medför att föraren 

kan behålla styrningen och det blir lättare att väja för hinder. 

ACC – Adaptiv farthållare (Adaptive Cruise Control) 
Ett system i bilen där föraren ställer in en hastighet. När det är ett framförvarande fordon som 

åker i en långsammare hastighet kommer systemet att bromsa in till det framförvarande 

fordonets hastighet. När vägen väl är fri accelererar systemet upp till den förinställda 

hastigheten. 

PAP – Aktiv parkeringshjälp (Park Assist Pilot) 
Ett hjälpmedel för att parkera bilen. Bilen kontrollerar dels att den tänkta parkeringsytan är 

tillräckligt stor samt att den styr in bilen på parkeringen. 
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BlIS – (Blind Spot Information) 
Ett hjälpmedel för att varna föraren när det finns fordon som befinner sig i den döda vinkeln. 

CTA – (Cross Traffic Alert) 

Ett hjälpmedel för att varna föraren för korsande bilar vid backning. 

City SafetyTM 
Ett hjälpmedel som aktiveras vid en hastighet lägre än 50 km/h för att undvika kollisioner. 

City SafetyTM hjälper till att bromsa vid en eventuell kollision om föraren själv inte bromsar 

eller försöker avvärja situationen. 

DAC – (Driver Alert Control) 
Ett hjälpmedel som varnar om föraren har ett vingligt körsätt, till exempel om föraren sover 

eller är distraherad av något annat. 

LKA & LDW – Körfältsassistans (Lane Keep Assist & Lane Departure Warning) 
Det finns två olika system av körfältsassistans LKA och LDW. LKA håller koll på att bilen 

befinner sig i vägfilen. Märker LKA att bilen är på väg ut ur filen kommer den att styra 

tillbaka bilen till mitten av filen. LDW är ett hjälpmedel som likt LKA håller koll på att bilen 

befinner sig i filen, skillnaden är att LDW endast ger en varning till föraren genom antingen 

en signal eller vibrationer i ratten. 

Kollisionsvarnare med auto-broms 
Ett hjälpmedel för föraren vid en eventuell kollision med en cyklist, fotgängare eller ett 

fordon. Den finns i två olika nivåer, nivå ett där det endast ges en varning och nivå två där 

hjälpmedlet kommer bromsa automatiskt om föraren själv inte gör det. 

ESC – Elektronisk stabilitetskontrol (Electronic Stability Control) 
Ett hjälpmedel som har många funktioner som anti-sladd, anti-slir, dragkraftskontroll, 

motorbromskontroll och släpfordonsstabilisator. 

1.1.4 Tidigare forskning 

En tidigare studie vid Leicester University har undersökt hur mottagliga konsumenter är till 

ny teknik och använde som exempel hur respondenter ställer sig till autonoma bilar. Studien 

utförde en marknadsundersökning i form av en webbenkät där den tredje frågan i enkäten 

frågade konsumenter i vilken situation de skulle använda sig av en autonom bil. Resultaten 

visade att 44 % av de tillfrågade kunde tänka sig använda bilen för att åka till arbete medan 24 

% skulle använda den för att åka på semesterresor. Den fjärde frågan undersökte vad 

konsumenter vill sysselsätta sig med under färd i en självkörande bil. Resultaten visade att 17 

% ville använda sig av internet, 14 % sova, 12 % läsa och 11 % ville se på tv (Leicht, T. 

Chtourou, A. & Youssef, K. B. 2018). 

1.2 Problembeskrivning 

Studien förutsätter ett scenario som utspelar sig i framtiden men utvecklingsprocessen för att 

möjliggöra denna framtid är högst närvarande i många företag idag. Helt autonoma fordon är 

inget som existerar på marknaden vid tidpunkten för denna studie men är under utveckling 

och uppmärksammas allt mer i olika medier. Vid tidpunkten för studien finns det många 

exempel på projekt som ämnar ta fram autonoma bilar med varierande nivå av automatisering. 

Men det kommer ta många år innan både tekniken och samhället är moget att implementera 

helt autonoma bilar. Hur dessa framtida fordon kommer att se ut och hur de bäst kan utnyttjas 

är det många som spekulerar i. Bland projekt som drivs just nu kan Volvos ”Drive me” 

nämnas som exempel. Syftet med projektet är att studera de självkörande bilarnas 

samhällsfördelar och hur användandet av en semi-autonom bil ser ut. Bilar lånas ut till en bred 

krets av privatpersoner som får agera testförare och på så sätt samlas information in om hur 
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bilarna med dess funktioner används. Detta blir värdefull information för produktutvecklarna 

som skall ta tekniken vidare mot en mer autonom bil. För att generera koncept på en interiör 

för en helt autonom personbil krävs omfattande informationsinsamling från både de framtida 

konsumenterna av dessa fordon samt från industrin som i framtiden skall tillverka dem. Detta 

för att skapa ett koncept som både uppfyller konsumenternas önskemål på funktioner och 

design samt industrins krav för utformning av en fordonsinteriör. En interiör i en personbil 

bör utformas så att det tilltalar en bred kundkrets. För att lyckas med det bör 

marknadsundersökningen riktas mot flera olika målgrupper. I denna studie är detta högst 

relevant då den ämnar utreda hur förarmiljön, specifikt instrumentpanelen kan utformas i en 

nivå fem autonom bil. Detta för att bli mer användbar när föraren inte längre behöver 

koncentrera sig på att framföra fordonet. Studien undersöker också vilka funktioner 

konsumenten vill se i en helt autonom personbil och vilka av dessa funktioner som är möjliga 

för industrin att återskapa i en framtida instrumentpanel för autonoma bilar. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

I problembeskrivningen framgår det att ingen vet hur den framtida instrumentpanelen kommer 

se ut. Vidare framgår att man inte har full koll på vad konsumenter faktiskt vill göra när de 

inte längre behöver fokusera på körningen. Därmed är syftet med denna studie 

 

Att på uppdrag av Cross Design AB undersöka det framtida användandet av 

instrumentpanelen i autonoma personbilar. Undersöka vad konsumenter vill göra när de inte 

längre behöver fokusera på körningen samt använda insamlad data för att ta fram ett koncept 

på hur den framtida instrumentpanelen kan se ut. 

Rapporten ska vara klar 2018-05-11 och redovisas vid Högskolan i Borås 2018-06-04 samt 

att en redovisning kommer ske för Cross Design AB och om möjlighet ges för Volvo 

Personvagnar AB. 

  

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i tre frågeställningar. 

  

Tekniken går snabbt framåt och många företag tar sikte på att kunna erbjuda helt autonoma 

bilar där det inte längre behövs någon förare. Vi blir alla passagerare vare sig vi tar bilen till 

jobbet, till affären eller på semesterresan. Detta skapar ett behov av sysselsättning under färd 

för den före detta föraren. Därmed är studiens första frågeställning: 

 

1. Vad ska föraren göra när hon eller han inte längre behöver fokusera på körningen? 

 

Många av de instrument som idag behövs för att köra bilen kommer inte längre behövas. Ratt 

och pedaler kan exempelvis plockas bort. Detta lämnar plats åt nya funktioner som bättre 

passar förarens nya roll som passagerare. Därmed är studiens andra frågeställning: 

 

2. Vilka funktioner vill en konsument se i en nivå-fem autonom personbil? 

 

Genom att ta bort ratt, pedaler och andra instrument som användes för körningen skapas det 

möjligheter att konstruera en helt ny instrumentpanel. Utformningen måste anpassas för att 

rymma de funktioner som önskas men också för att följa de krav som ställs på produkten. 

Ingen vet hur interiören i helt autonoma personbilar kommer se ut. Därmed är studiens tredje 

frågeställning: 
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3. Hur kan instrumentpanelen utformas för att bäst möta de framtagna kraven och 

önskemålen? 

1.4 Omfång och avgränsningar 

Med tanke på tidsfristen i arbetet gjordes ett antal avgränsningar. Arbetet är en förstudie som 

undersöker vad konsumenter vill göra och hur IP kan konstrueras för att bäst anpassas till 

konsumenternas önskemål i en helt autonom personbil. Stegen som produktutvecklingsarbetet 

innefattar är följande steg: marknadsanalys, produktspecificering, konceptgenerering, 

konceptutvärdering och val av koncept. 

  

I produktutvecklingsarbetet framställs koncepten som till en början kommer vara 

övergripande för större delen av interiören bilen. Detta för att få en bättre bild över vad som 

behöver placeras i instrumentpanelen och vad som kan placeras i andra delar till exempel 

tunnelkonsolen, dörrar eller taket.  

  

Säkerhet är något som är tidskrävande och kan till och med ses som begränsande i ett försök 

till att vara nytänkande. Det är samtidigt ingen som vet vilka säkerhetskrav som kommer att 

finnas kvar i framtiden. Därför bestämdes det att endast ett övergripande säkerhetstänk ska tas 

i beaktande vid utformning av interiören. Många krav runt säkerhet lämnas åt framtida 

vidareutveckling av det vinnande konceptet. 

 

Studien kommer att ta fram ett koncept som anses vara det bäst lämpade med hänsyn till 

konsumenternas önskemål samt de framtagna kraven. 

1.5 Disposition 

I rapporten finns det sex stycken kapitel som beskrivs nedan. 

 

 Metod & Genomförande: Kapitlet inleder med att förklara teorin kring metoderna 

samt hur genomförandet gick till. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om trovärdigheten 

kring metoderna.  

 Teoretisk översikt: Kapitlet beskriver den teori som ligger till grund varför 

utvecklingen strävar mot automation.  

 Empiri: Kapitlet presenter insamlad data från enkätundersökning och intervjuer.  

 Resultat: I detta kapitel presenteras samtliga resultat från studiens arbete.  

 Analys: Kapitlet beskriver den analys som gjordes på insamlad data, samt på det 

framtagna resultatet. Kapitlet förklarar också hur framtagandet av listan av kriterier, 

som används i Pugh's konceptvalsmatris, togs fram. Kapitlet avslutas med att svaren 

på de tre frågeställningarna analyseras.  

 Diskussion & Slutsats: I detta kapitel diskuteras resultaten, begränsningar som funnits 

i arbetet nämns samt att rekommendationer för vidare forskning belyses. Kapitlet 

avslutas med att ge en slutsats till studiens arbete. 

2. Metod och genomförande 

I det här kapitlet beskrivs teorin kring metoderna samt genomförandet av metoderna. Det 

förklaras även hur metoderna är kopplade till frågeställningarna. 
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2.1 Forskningsmetod 

I studien används ett flertal metoder för insamling av empiri, analys av resultat samt för 

produktutveckling. 

2.1.1 Kvalitativ metod - Semi-strukturerad intervju 

Målet med intervjun är att få tillgång till de intervjuade personernas reflektioner och idéer 

kring framtiden för instrumentpanelens utformning i autonoma personbilar. Denna 

information är av vikt för studiens konceptgenereringsprocess. En intervju där frågor finns på 

förhand men som lämnar relativt öppna svar och ger utrymme för följdfrågor kallas en semi-

strukturerad intervju. Denna metod är att föredra om forskaren vill styra samtalet till att hålla 

sig inom ett specifikt ämne men ändå lämna stort spelrum för respondenten att tänka och 

svara relativt fritt (Bryman & Bell 2015). För att få ut så mycket idéer och tankar som möjligt 

är det viktigt att frågorna utformas på ett sätt som inte styr respondenten för mycket men som 

ändå styr samtalet till att hållas inom det specifika ämnet. Respondenten skall förstå temat 

som diskuteras men frågorna ska utformas så att svaren är öppna och ger respondenten största 

möjlighet till att uttrycka sina idéer i ämnet. För att uppnå detta används en intervjumanual 

med de frågor forskaren önskar ha svar på. Det skall vara en guide för forskaren snarare än ett 

frågeformulär och bestå av huvudfrågor i ämnet med ett par möjliga följdfrågor. Detta för att 

forskaren skall veta vilka frågor som är av vikt under intervjun och hålla samtalet inom ämnet 

(Holme & Solvang 1996). Ordningsföljden på frågorna kan anpassas för att passa samtalet i 

varje individuell intervju och följdfrågor som inte är med i intervjuguiden får ställas. Guiden 

bidrar till att varje intervju liknar varandra i sin frågeställning och att huvudfrågorna ställs på 

samma sätt (Bryman & Bell 2015). Det finns för och nackdelar med att utföra intervjun med 

fler än en intervjuare. Med två som håller i intervjun kan den ena vara passiv och ges då mer 

tid till att anteckna vad respondenten säger. Den passiva intervjuaren kan övervaka så att 

intervjun följer den struktur eller guide som finns och att hjälpa till att styra intervjun tillbaka 

till ämnet vid behov. Den passiva intervjuaren kan också ingripa när denne ser möjlighet för 

en följdfråga som den aktiva intervjuaren inte ser. En nackdel med att använda två intervjuare 

är att respondenten kan känna sig utsatt eller obekväm med att föra ett samtal med två okända 

personer. En möjlighet finns att inleda diskussion mellan de två som intervjuar och på så sätt 

dra in respondenten i diskussionen av en fråga. Det kan bidra till att skapa en situation som 

upplevs mindre obekväm för respondenten om denne är nervös eller upplever situationen som 

skrämmande. Ytterligare en nackdel som finns vid användandet av två intervjuare är att det är 

dubbelt så tidskrävande mot att forskarna intervjuar var sin respondent (Bryman & Bell 

2015). Detta måste tas hänsyn till i tidsplaneringen av studien. Intervjun kan dokumenteras på 

flera sätt varav det vanligaste är att föra anteckningar under intervjuns gång eller att spela in 

intervjun med ljud. Svagheten med att enbart anteckna under intervjun är att det är lätt att 

missa detaljer eller att något som en respondent sagt kommer i glömska. Genom att spela in 

intervjun och transkribera det som sägs till text i efterhand är risken mycket liten att något 

missas. Detta är dock en mycket tidskrävande metod där varje inspelad timme kan ta så 

mycket som fem till sex timmar att transkribera. Att spela in samtalet kan också kännas 

obekvämt för respondenten (Bryman & Bell 2015). 

2.1.2 Kvantitativ metod - Enkätundersökning 

Frågorna i formuläret skall stämma bra överens med den teoretiska bakgrund som studien 

bygger på och ska vara väl formulerade så att olika respondenter får ungefär lika stor 

förståelse av frågorna. Utformningen av frågorna ska leda respondenten in på ämnet men inte 
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vara styrande på så sätt att respondentens svar påverkas av forskarens egen åsikt. Den största 

utmaningen med en enkätundersökning är att fånga intresset hos respondenten och få denne 

att faktiskt besvara frågorna. En bra struktur för att behålla intresset hos respondenten är att 

börja enkäten med lite enklare frågor och öka komplexiteten efterhand för att sedan avrunda 

med enkla frågor igen (Holme & Solvang 1996). För att fånga intresset hos respondenten 

krävs en bra inledning och presentation av ämnet i enkäten som tydligt förklarar varför 

undersökningen är viktig och som garanterar respondenternas anonymitet i studien. Fördelar 

med ett frågeformulär är att respondenten kan fylla i det när hen har tid och svara på frågorna 

i sin egen takt. Det spar också tid för forskaren som kan skicka ut enkäter till många personer 

samtidigt. En nackdel är att det kan vara svårt att få in alla respondenternas svar samtidigt och 

på kort tid (Bryman & Bell 2015). 

2.1.3 Pragmatisk forskning - Kombination av kvalitativ och kvantitativ metod 

Det är vanligt att kombinera kvalitativa metoder med kvantitativa metoder i en studie. Detta 

för att varje metod har sina styrkor och svagheter men också för att metoderna kan validera 

varandra genom att resultat från de olika metoderna konvergerar i frågor om samma 

undersökta fenomen. Om information från en kvantitativ enkätundersökning kan återspeglas i 

en kvalitativ intervju som undersöker samma ämne tyder det på att informationen är valid 

(Holme & Solvang 1996). 

  

Att enbart utföra en kvantitativ enkätundersökning kan ge bristfälligt med information för att 

basera produktutvecklingsarbetet på då en enkätundersöknings frågeställning riskerar 

begränsas till författarens egna idéer och tankar. Att komplettera enkätundersökningen med 

semi-strukturerade intervjuer, med ett par respondenter ur varje målgrupp, bidrar med 

information som annars hade varit svårt att samla in med enbart enkäten. Denna information 

består dels av svar på en rad förutbestämda frågor likt enkäten men frågorna formuleras på ett 

sätt att respondenten uppmuntras tänka mer fritt och utnyttja sin fantasi. Det lämnar också 

utrymme för intervjuaren att ställa följdfrågor. Informationen från intervjuerna kan bidra med 

kundönskemål på produkten som inte mäts i enkäten men också av respondenternas egna 

reflektioner kring framtiden för produkten som kan vara av värde för forskaren. 

2.1.4 Produktutvecklings olika faser 

Produktutvecklingsprocessen kännetecknas av en serie faser som börjar med att utforma en 

strategi, utföra marknadsanalys och skapa en förstudie. Efter förstudien tas en 

produktspecifikation fram som används i konceptgenerering, konceptutvärdering och 

detaljkonstruktion. I nästa fas konstrueras ofta en prototyp innan produkten slutligen går 

vidare mot en serieproduktion och marknadsintroduktion (se figur 1). 
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Figur 1. Produktutvecklingsprocessens faser 

2.1.4.1 Produktspecificering 

En produktspecificering är ett av de första stegen och ligger som grund i 

produktutvecklingsarbetet. I den här fasen bestäms vilka krav och önskemål som produkten 

skall uppnå (Ulrich & Eppinger, 2012). Krav kännetecknas av de kriterier som alltid måste 

uppfyllas för att produkten ska klara av att utföra den förutbestämda uppgiften. Önskemål 

kännetecknas av de kriterier som inte är kopplat till utförandet av den förutbestämda 

uppgiften. Däremot är de viktiga då det är önskemål från konsumenterna som i slutändan är 

de som ska köpa produkten. Således för att ett lösningsförslag ska bli godkänt av 

produktspecificeringen behöver de klara av de uppsatta kraven (Johannesson, Persson & 

Pettersson, 2013). 

 

För att få en bättre förståelse över vilken inverkan både krav och önskemål har på produkten 

kan de i sin tur även delas in i två kategorier, funktionella kriterier samt begränsande kriterier. 

Funktionella kriterier är de kriterier som är kopplade till produktens förväntade funktion. Det 

vill säga, de egenskaper som krävs för att produkten ska kunna utföra den uppgift som den är 

skapad för. Begränsande kriterier är de som sätter gränser för vad som är tillåtet av produkten. 

De utesluter de lösningsförslag som inte uppfyller de begränsande kriterierna (Johannesson, 

Persson & Pettersson, 2013).  
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2.1.4.2 Konceptgenerering 

Inom konceptgenerering finns ett flertal olika metoder att utnyttja, där en av metoderna är 

brainstorming. Gruppen ska utan att analysera eller bedöma resultaten ta fram lösningar. 

Enligt Ulrich och Eppinger (2012) tar en effektiv och rutinerad grupp vid konceptgenerering 

fram ett hundratal lösningar där mellan fem och tjugo kan vara de lösningar som 

vidareutvecklas. Inom brainstorming finns det fyra generella regler. Kritik, gruppen ska inte 

kritisera någon av deltagarnas idéer i detta skede. Här är istället tanken att ta fram så många 

idéer som är möjligt. Att vara kritisk till andras idéer kan påverka gruppens kreativa tänkande. 

Kvantitet, målet är att ta fram så många lösningsförslag som möjligt. Outside the box, där 

deltagarna försöker att tänka utanför ramen, att tänka annorlunda eller se på problemet från ett 

nytt perspektiv. Ingen idé är rätt eller fel. Ibland kan till synes ”galna” idéer leda till något bra 

eller till en oväntad lösning. Kombinera, genom att kolla på de lösningar som redan är 

framtagna kan kombinationer tas fram för helt nya problemlösningar. (Johannesson, Persson 

& Pettersson, 2013). Om dessa regler följs ökar chanserna att gruppen tar fram många 

lösningsförslag i rätt tid. En ordentligt genomförd konceptgenerering minskar drastiskt 

chanserna att ett bättre lösningsförslag dyker upp i ett senare skede, (Ulrich & Eppinger, 

2012). 

2.1.4.3 Konceptutvärdering   

Pughs konceptvalsmatris är en beprövad metod för att jämföra olika lösningsförslag eller 

koncept. Denna metod bygger på ett urvalskriterium, där kriterierna oftast är framställda med 

hjälp av produktspecifikationens krav och önskemål. Koncepten jämförs mot ett 

referensobjekt. Generellt brukar ett redan befintligt koncept användas men det skulle också 

kunna vara ett av de framtagna konceptalternativen. Därefter jämförs varje koncept 

individuellt mot referensobjektet och mot urvalskriterierna. För varje gång konceptet är bättre 

än referensobjektet ges ett plus (+), för varje gång det är sämre än referensobjektet ges ett 

minus (-) och för varje gång det är likvärdigt referensobjektet ges ett samma resultat (S). När 

detta gjorts på samtliga koncept kan en summering göras på (+), (S), och (-) varpå en 

totalsumma kan beräknas. Med totalsumman går det att rangordna koncepten efter hur väl de 

uppfyller kriterierna. Ett beslut på vilket eller vilka koncept som ska vidareutvecklas tas. 

(Johannesson, Persson & Pettersson, 2013). 
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2.2 Koppling mellan frågeställningar och metod 

Figur 2 beskriver kopplingarna mellan studiens frågeställningar och använda metoder. 

 

Frågeställning 1 Frågeställning 2 Frågeställning 3

Kvalitativ intervju
Kvantitativ 

enkätundersökning

Produktutveckling

Syfte

Literaturstudie

Analys av insamlad 
data

 
Figur 2. Koppling mellan frågeställningar och metoder 

För att besvara studiens första och andra frågeställning behövdes konsumenternas åsikter 

samlas in. Det gjordes en genomgående litteraturstudie för att ta reda på vilka metoder som 

var lämpliga för insamlande av data. Till sist bestämdes det att genomföra en kvalitativ 

intervju samt en kvantitativ enkätundersökning. Varför både en kvalitativ och en kvantitativ 

metod används var för att om data korrelerade mellan de båda metoderna tydde detta på att 

insamlingen av data var valid. Insamlad data analyserades för att svara på frågeställning ett 

och två. 

 

För att besvara studiens tredje frågeställning användes svaren från första och andra 

frågeställningen. Det genomfördes ytterligare en intervju, med utvalda experter, där syftet var 

att ta fram en kravspecifikation på utformning av instrumentpanel i bilar. Därefter kunde 

produktutvecklingsarbetet påbörjas och en skiss över ett vinnande koncept presenterades. Det 

var genom det vinnande konceptet som den tredje frågeställningen kunde besvaras. 
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2.3 Genomförande 

Studiens arbetsprocess innehåller insamlande av data, analys av data och sedan ett 

produktutvecklingsarbete. För att få en bättre förståelse över hur studiens arbete är planerat 

och genomfört illustrerades arbetsprocessen med ett flödesschema (se figur 3). Till 

arbetsprocessen gjordes en tidsplanering över arbetet (se bilaga 28). 

 

Litteraturstudie
Framtagning av data 

till enkätundersökning
 och intervju

Kvantitativ 
Enkätundersökning

Kvalitativ Intervju

Analys av insamlad 
data

Intervju av 
expertpanel

Produktspecificering Konceptgenerering

Konceptutvärdering
Återkoppling till 

expertpanel
Val av koncept

 
Figur 3. Studiens arbetsprocess 

2.3.1 Intervju med konsumenter 

Det genomfördes intervjuer med två till tre personer från var och en av de fyra målgrupperna. 

En semistrukturerad intervju med öppna frågor konstruerades där det fanns fyra stycken 

huvudfrågor. Vad vill du göra i en självkörande bil? Vilka funktioner i instrumentpanelen, 

från dagens bilar, vill du behålla i din självkörande bil? Vilka nya funktioner på 

instrumentpanelen vill du se i din självkörande bil? och Vad ser du framför dig? 

Till frågorna fanns det en kort beskrivning samt ett antal följdfrågor. Frågorna utgick med sin 

grund utifrån frågeställning ett och två (se bilaga 1). I intervjun fanns det tre stycken faser: 

inför, under och efter. 

 

Inför intervjun: Bestämdes det vem som ledde intervjun och vem som var passiv och tog 

anteckningar. Frågorna skickades ut till samtliga deltagare innan intervjun för att ge dem en 

chans att läsa in sig på ämnet och komma något förberedda. Reliabilitet är ett mått på hur väl 

en undersökning mäter det som dess syfte var. För att testa intervjuns reliabilitet genomfördes 

en testintervju för att bedöma om beskrivningen till frågorna var bra formulerade, att frågorna 

gav de svar som söktes och att tidsgränsen på 30 minuter för intervjun inte överskreds.  
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Under intervjun: Intervjun började med att lätta upp stämningen genom att prata rent generellt 

om ämnet. Därefter togs varje fråga var för sig där det börjades med en kort beskrivning om 

varje fråga som sedan ledde till frågeställningen. Intervjun fick “löpa fritt” men om intervjun 

var på väg att fastna eller spåra iväg från ämnet fanns det ett antal följdfrågor som kunde 

användas för att styra tillbaka diskussionen. Då den sista frågan handlar om hur 

instrumentpanelen ska utformas gjordes en summering av vad som blivit sagt innan frågan 

ställdes, detta för att hjälpa respondenten att komma ihåg vad som sagts.  

 

Efter intervjun: Vid varje avslutad intervju sammanfattades anteckningarna under intervjun 

till en löpande text. 

2.3.2 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen konstruerades utefter studiens frågeställningar för att svara på vad den 

före detta föraren vill göra i en självkörande bil samt vilka funktioner som bör finnas. De 

första frågorna i enkäten var av mer generell karaktär där ålder, sysselsättning och hur 

respondenterna pendlade till arbete eller skola undersöktes. Därefter ställdes ett större antal 

frågor kring hur viktigt respondenten tyckte det var med diverse funktioner i en framtida 

fordonsinteriör. Utöver det ställdes också frågor kring design som bidrog med information vid 

konceptgenerering och för att svara på studiens tredje frågeställning hur instrumentpanelen 

skall utformas. Enkäten konstruerades med hjälp av Google formulär som en webbenkät (se 

bilaga 6). Tio kandidater till varje målgrupp valdes ut och en länk till webbenkäten skickades 

ut tillsammans med ett missiv till varje respondent med en beskrivning om ämnet och syftet 

med enkäten (se bilaga 7). Tidsfristen för att fylla i webbenkäten var två veckor. För att testa 

enkätens reliabilitet skickades denna ut till ett antal utvalda testpersoner som fick genomföra 

enkäten och sedan komma med åsikter om enkätens innehåll. 

2.3.3 Intervju med expertpanel 

Det genomfördes intervjuer med en expertpanel bestående av tre personer som arbetar med 

fordonsinteriör. Intervjun byggdes på data som framkom från den insamlade empirin. De 

viktigaste önskemål och funktioner som framkom delades in i fyra olika grupper; arbete, äta, 

underhållning och design (se bilaga 12). Syftet med intervjuerna var att få expertpanelens syn 

på de önskemål som framkommit och att använda experternas åsikter till att bygga en 

kravspecifikation. Likt intervjuerna med konsumenterna avsattes tid efter varje avslutad 

intervju för att skriva ihop en sammanfattning av svaren. 

2.3.4 Analys av intervjun med konsumenter 

Fram tills analysen har intervjuerna varit sammanfattade till en lång text. Data analyserades 

och önskemål sorterades från texterna, detta gjordes i fyra olika steg. I det första steget 

analyserades varje målgrupp var för sig där önskemålen som framkommit från intervjun 

sorterades ut. Detta sattes in i en tabell där det även fanns en kort beskrivning om funktionen 

samt en notering på antal respondenter som nämnt funktionen. I tabellen sorterades 

önskemålen in i tre olika grupper, nya funktioner som inte finns idag, gamla funktioner som 

finns idag men vill behållas i framtiden och design som var relaterat till hur interiören ska se 

ut. I det andra steget analyserades önskemålen för att hitta de som formulerats olika i 

intervjuerna men bedömdes ha samma innebörd. Dessa önskemål gjordes om till ett ord, till 

exempel “liten skärm” och “stor skärm” slogs ihop till “skärm”. I tredje steget gjordes en 

sammanfattning av resultaten för de olika målgrupperna. I det fjärde steget beräknades 
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frekvensen om till en procentsats samt att resultatet analyserades och de allra viktigaste 

önskemålen sattes in i en ny tabell. För att få en snabb överblick markerades önskemålet med 

grått om samtliga respondenter nämnt önskemålet. 

2.3.5 Analys av enkätundersökning 

Insamlad data från enkätundersökningen delades upp i tre delar. Den första delen, som 

behandlade mer generella frågor kring sysselsättning, hur de pendlar till arbete eller skola och 

vad respondenten brukar sysselsätta sig med under färd, sammanställdes men genomgick 

ingen djupare analys i detta arbete. Den andra och tredje delen av enkätundersökningen 

behandlade mer produktspecifika frågor kring funktion och design. Data från dessa två delar 

analyserades grafiskt med målgruppernas svar på frågor presenterade i ett flertal diagram. Ett 

av dessa diagram utgjorde varje målgrupps medelvärde i varje fråga som rör funktion. 

Ytterligare ett diagram konstruerades med målgruppernas sammanslagna medelvärde i samma 

frågor som för det första diagrammet. För att besluta vilka funktioner som ansågs som viktiga 

av målgrupperna konstruerades gränsvärdesdiagram i vilka analyserades om en fråga var 

viktig enbart för den enskilda målgruppen eller om det var en fråga som flera målgrupper 

ansåg viktig. Beräkningar utfördes för att bestämda det gränsvärde som varje fråga skulle 

överträffa för att betraktas som viktig. Nedan följer tillvägagångssättet för konstruktionen av 

gränsvärdesdiagramen. 

  

A. Ett medelvärde för varje fråga beräknades för var och en av målgrupperna. 

B. Standardavvikelsen för varje fråga beräknades för var och en av målgrupperna. 

C. Medelvärde för varje fråga beräknades med sammanslagna målgrupper. 

D. Variationsbredden mellan målgruppernas medelvärden beräknades i var och en av 

frågorna. 

E. Ett medelvärde av variationsbredden beräknades. 

  

För att beräkna centrumlinje (CL) och undre gränsvärde (LCL) användes n = 4 (grupper) som 

gav tabellvärdet A2=0,73. CL i diagrammen sattes till medelvärdet av (C) och LCL 

beräknades enligt ekvation 1. 

 

𝐿𝐶𝐿 = 𝐶𝐿 − (𝐴2 ∗ 𝐸)      (1) 

 

I det första gränsvärdesdiagrammet visas målgruppernas sammanlagda medelvärde. Frågor 

där målgruppernas medelvärde låg under gränsvärdet ansågs som mindre viktiga och över 

gränsvärdet ansågs viktiga. I det andra diagrammet visas medelvärdet för var och en av 

målgrupperna. Frågor där en till tre målgrupper låg över gränsvärdet ansågs som ganska 

viktiga. I kombination med att medelvärdet låg över CL behöll frågan sin status som ganska 

viktig men om medelvärdet låg under CL sänktes frågans status till mindre viktig. Frågor där 

samtliga målgruppers medelvärde låg över LCL ansågs som mycket viktiga. Frågorna 

sammanställdes i en tabell där de markerades beroende på status. Grå=Mycket viktig, 

Ljusgrå=Ganska viktig, Vit=Mindre viktig. 

  

För att analysera målgruppernas svar i frågor som behandlade design presenterades svaren i 

ett antal diagram där linjer över en skala från ett till fem representerade målgruppernas 

fallenhet i frågan. Ett medelvärde beräknades också. 

2.3.6 Analys av intervju med expertpanel 
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Intervjuerna sammanställdes och nyckelord sorterades ut gällande krav för utformning av en 

instrumentpanel i en bil. 

2.3.7 Produktspecificering 

Med den insamlade empirin kunde en produktspecificering påbörjas där det togs fram en lista 

över krav och önskemål. Önskemålen hämtades från data som framkommit från intervjuerna 

med konsumenternas samt från enkätundersökningen. Kraven baserades på intervjun med 

expertpanelen där krav sorterades ut från intervjuerna. 

2.3.8 Konceptgenerering 

Konceptgenereringen gjordes i två olika faser, brainstorming och konceptframtagande. 

I brainstorming-fasen diskuterades hur varje enskilt önskemål kunde lösas tekniskt i en 

framtida fordonsinteriör. Med hjälp av produktspecificeringen samt sammanfattningen av 

brainstormingen kunde nästa fas, framtagandet av koncept, påbörjas. Samtliga idéer som kom 

fram under fasen skrevs ner. Därefter byggdes koncepten ihop och till varje koncept togs det 

fram en enklare skiss på konceptet, en beskrivande text som förklarar hur konceptet fungerar 

samt en produktspecifikation som beskriver vilka funktioner som finns i konceptet. 

2.3.9 Konceptutvärdering 

Konceptutvärderingen utfördes i två steg där det första steget var att utvärdera koncepten med 

metoden för Pughs konceptvalsmatris. I ett andra steg anordnades det ett möte med en 

expertpanel som fick lämna synpunkter på koncepten. 
  
Innan det gick att genomföra Pughs konceptvalsmatris behövdes ett referensobjekt, ett datum, 

bestämmas samt en lista på kriterier konstrueras. Till datum valdes GM-motors Cruise AV 

som GM säger sig kommersialisera redan år 2019 (General motor 2018). GM-motors koncept 

ansågs utgöra ett bra datum då det liknar en modern personbil där förarsidans instrumentpanel 

ersatts med en kopia av passagerarsidan. En interiörlösning för en autonom bil utan varken 

ratt, pedaler eller instrument men som inte erbjuder några nya funktioner att utnyttja när man 

inte längre behöver köra bilen. 

 

Kriterierna konstruerades utifrån listan över krav och önskemål som togs fram i 

produktspecificeringen. Listan var indelad i fem olika rubriker: Säkerhet, Möjlighet att, 

Funktioner, Design och Övrigt. Kriterierna viktades vilket innebar att de var av olika vikt med 

hänsyn till krav och önskemål. 1= viktigt, 2 = mycket viktigt. Vilken viktning som 

önskemålen fick bestämdes beroende på hur viktig funktionen framstod i analysen av 

enkätundersökningen samt intervjun med konsumenter. Viktningen av kraven baserades på 

expertpanelens åsikter. 

  

Med listan över kriterier och ett datum kunde koncepten utvärderas med Pughs 

konceptvalsmatris. Samtliga koncept utvärderades en åt gången gentemot datum och 

tilldelades ett värde beroende på hur väl det står sig mot datum. Skalan som användes var -2 

till 2 (se tabell 1). 
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Tabell 1. Förklaring av skala som används i Pughs konceptvalsmatris 

Värde Notering 

-2 Mycket sämre 

-1 Sämre 

0 Samma som datum 

1 Bättre 

2 Mycket bättre 

 

Därefter fick konceptet ett värde som var lika med det givna värdet från tabell 1 multiplicerat 

med viktningen på kriteriet. 

När det gjorts en konceptutvärdering på koncepten analyserades resultatet. Varje koncept 

bearbetades och det diskuterades om det gick att åstadkomma förbättringar i konceptet för att 

ändra ett (-) till ett (+) eller (0). Därefter gjordes en ny konceptutvärdering med de nya 

värdena. 

2.3.10 Återkoppling med expertpanel 

Tidsramen för mötet med expertpanelen, där de fyra koncepten presenterades, var satt till en 

timme. De fick se den konceptskiss som tagits fram för varje koncept samtidigt som 

konceptets beskrivning lästes upp för dem. De uppmuntrades att lämna spontana åsikter eller 

frågor kring var och ett av koncepten samt svara på ett antal förutbestämda frågor som följde 

varje enskild konceptpresentation. Vad med det här konceptet ser ni som problematiskt? Är 

någon funktion onödigt komplicerad? Vilken är den största säkerhetsrisken? Efter de fyra 

koncepten bearbetats ställdes ytterligare en fråga till expertpanelen. Vilket koncept ser ni helst 

bli verklighet? Presentationen avslutades med att i stora drag visa den 

konceptutvärderingsmatris som sammanställts för koncepten sedan tidigare. Där visades 

skillnaden mellan konceptens förmåga att uppfylla kundönskemålen och dess förmåga att 

uppfylla kraven. En fråga kring vart störst fokus bör läggas ställdes. Utifrån resultaten i 

konceptmatrisen, bör stor vikt läggas vid “krav” och “övriga punkter” eller bör fokus läggas 

mer åt att ta fram koncept som uppfyller kundönskemålen i detta tidiga skede? 

2.3.11 Val av koncept 

Med hjälp av konceptutvärderingen samt mötet med expertpanelen valdes ett av koncepten ut 

som det vinnande konceptet. På det vinnande konceptet togs det fram mer utförliga skisser. 

2.4 Trovärdighet 

För marknadsundersökningen hämtades respondenterna från fyra olika målgrupper, för att öka 

variationen på vilka konsumenter som undersökningen riktar sig till på marknaden samt att 

plocka in olika perspektiv från konsumenterna. Både intervjufrågorna och enkätfrågorna 

genomgick en testrunda för att säkerställa dess reliabilitet. Resultaten från undersökningarna 

kunde användas för att validera varandra. 

  

Innan studien påbörjades gjordes en avgränsning mot säkerheten. Men för att inte lägga tid på 

orealistiska koncept fanns det ett övergripande tänk på säkerheten. För att stärka 

trovärdigheten i framtagandet av kravspecifikationen togs det hjälp av en expertpanel. Det 

gjordes en kvantitativ intervju för att lyfta fram eventuella krav som ska beaktas vid 

konstruktion av en instrumentpanel. 
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För att stärka trovärdigheten kring val av vinnande koncept anordnades det ett möte med en 

expertpanel. På mötet presenterades de framtagna koncepten och den utvärdering som gjorts. 

Expertpanelens åsikter kring hur väl koncepten uppfyller kraven beaktades när beslutet över 

vilket det vinnande konceptet skulle bli. 

3.1 Teoretisk översikt 

Teknologisk evolution är en teori som beskriver teknikens utveckling över tid.  Likt biologisk 

evolution som tog sin början i och med de enklaste encelliga organismerna, tar teknologins 

evolution sin början i de allra enklaste av teknologier, de första verktygen. Det som särskiljer 

människan från de flesta andra arter är hennes förmåga att använda hjälpmedel i form av 

verktyg för att bättre utnyttja sin fysiska förmåga. Verktygen var det första steget i den 

teknologiska evolutionen och gjorde det möjligt för mänskligheten att utföra mer avancerat 

hantverk, jaga effektivare och bedriva jordbruk. Hjulet ses ofta som en av de viktigaste 

uppfinningarna i människans historia. Hjulet gav helt nya transportmöjligheter som sparade 

både tid och energi åt de som brukade den nya teknologin. Det andra steget i den teknologiska 

evolutionen är maskinen som öppnade upp möjligheter för människor att utföra sysslor över 

sina fysiska begränsningar. En bil är en maskin som bygger på den uråldriga teknologin hjulet 

men kombinerar detta med en motor och ger människor möjligheten att färdas snabbare 

mellan två destinationer än vad som är fysiskt möjligt för enbart människan. Maskinerna har 

haft en enorm påverkan på det moderna samhällets utveckling men de har alla något 

gemensamt. De måste övervakas eller brukas av en människa. Det tredje steget i teknologins 

evolution är automatiseringen. En automatiserad maskin överträffar inte bara människans 

fysiska begränsningar, det ger henne också tid till att utföra andra sysslor då den 

automatiserade maskinen klarar sig på egen hand (Bloomfield 1993 se Cannesson, M. 

Rinehart, J. 2012, s. 5). Autonoma fordon är ett exempel på en maskin där människan går från 

att vara förare eller operatör av maskinen till att bli passagerare och kan då utnyttja 

automatiseringen till att utföra andra sysslor på väg mellan två destinationer. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

Frågeställningarna är kopplade till teorin om teknologisk evolution som beskriver att den 

tekniska utvecklingen går mot mer automation. Att våra maskiner och verktyg blir 

automatiserade för att frigöra tid. Det blir det naturliga steget att ta även inom 

fordonsindustrin där utvecklingen går mot att datorer styr bilarna och människan i framtiden 

endast agerar passagerare. De tillåts då sysselsätta sig med andra saker under färd än att 

fokusera på körningen. Frågeställningarna är också anpassade så att studien endast appliceras 

på fullt autonoma bilar då semi-autonoma bilar kan antas bli en övergångsfas enligt teorin för 

teknologisk evolution. 

4. Empiri 

För att ta reda på vilka kundönskemål som fanns för användandet av instrumentpanelen i en 

autonom bil utfördes en enkätundersökning samt ett antal intervjuer. Insamlad data användes 

sedan som ett underlag för att bygga de krav och önskemål som i sin tur ligger till grund för 

konceptgenereringen.  

  



  

 

18 

 

4.1 Intervju med konsumenter 

Målet var att intervjua tre personer från varje målgrupp. Totalt intervjuades tre personer från 

målgruppen kortvägspendlare, två personer från målgruppen barnfamiljer, två personer från 

målgruppen resande säljare och tre personer från målgruppen studenter. Detta gav en 

svarsfrekvens på 83 %. Varje intervju sammanfattades (se bilaga 2 till 5). 

4.2 Enkätundersökning 

Målet var att tio personer från varje målgrupp skulle delta på enkätundersökningen. Totalt var 

det sex personer från målgruppen kortvägspendlare, nio personer från målgruppen 

barnfamiljer, sex personer från målgruppen resande säljare och tio personer från målgruppen 

studenter. Detta gav en svarsfrekvens på 77,5 %. All insamlad data från enkätundersökningen 

sammanställdes (se bilaga 8 till 11). 

4.3 Intervju med expertpanel 

Målet var att intervjua varje person i expertpanelen. Vid första tillfället intervjuades två av de 

tre experterna vid varsitt tillfälle om 30 minuter. Frågor kring krav för en instrumentpanels 

utformning ställdes. Kundönskemålen som framkommit under intervju med konsumenter och 

via enkätundersökningen diskuterades och experterna fick ha synpunkter på om de ansåg 

dessa vara realistiskt genomförbara samt att det diskuterades vilka krav som ställs generellt på 

en instrumentpanel idag. Intervjuerna sammanfattades (se i bilaga 13). 

4.4 Återkoppling med expertpanel 

Vid ett andra tillfälle hölls en längre intervju med de tre experterna samtidigt i 60 minuter. 

Koncept från konceptgenereringen presenterades och expertpanelen kunde komma med 

synpunkter på om de ansåg något i konceptet som problematiskt, om något kunde förbättras 

och om det fanns potentiella säkerhetsrisker med koncepten. Mötet sammanfattades (se bilaga 

14). 
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5. Resultat 

I detta kapitel redovisas rapportens resultat för både marknadsundersökning och 

produktutveckling. 

5.1 Intervju med konsumenter 

Resultatet från analysen av de kvalitativa intervjuerna sammanställdes (se bilaga 23). Från 

resultatet sorterades de önskemål ut som ansågs viktigast (se tabell 2). Det gjordes även en 

färgkodning där funktionen blev markerad grå om samtliga respondenter i målgruppen nämnt 

den, annars blev den markerad vit. 

 
Tabell 2. Resultat av analys från intervjuer med konsumenter 

Nya funktioner [Procent] 

Nummer Funktioner Studenter Resande säljare Barnfamiljer Kortvägspendlare Total 

1 Synka Telefon/surfplatta/laptop till bil 100 100 100 100 100 

2 Skärm 100 100 100 100 100 

3 Justerbara/vridbara säten 100 100 100 100 100 

4 Musik 100 100 100 100 100 

5 Mus/tangentbord 67 100 100 100 92 

6 Utfällbart bord 67 100 100 100 92 

7 Justerbart ljus 100 0 100 100 75 

8 Internet 33 50 100 100 71 

9 Fast dator i bil 67 0 50 100 54 

10 Mugghållare 33 50 100 33 54 

Gamla funktioner [Procent] 

Nummer Funktioner Studenter Resande säljare Barnfamiljer Kortvägspendlare Total 

1 Kan se de i en skärm etc. 100 100 100 100 100 

2 Varningar 100 50 50 67 67 

Design [Procent] 

Nummer Funktioner Studenter Resande säljare Barnfamiljer Kortvägspendlare Total 

1 Dolda funktioner 100 100 100 100 100 

2 Mörkare färgsättning 100 50 100 100 88 

3 Avskalad IP 67 100 100 0 67 

4 Traditionell 100 0 100 67 67 

 

 

I tabell 2 går det att utläsa vilka funktioner som ansågs viktigast av konsumenterna i intervjun. 

Skärmar, tangentbord, musik och dockningsmöjligheter var viktiga men också möjligheten att 

se gamla funktioner som hastighet och bränslemätare. Designmässigt önskar konsumenterna 

att det generellt ska vara dolda funktioner och att det frigörs mer utrymme genom att få en 

mer avskalad instrumentpanel. 
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5.2 Enkätundersökning 

Ett medel presenteras för var och en av frågorna i respektive målgrupp för att ge en överblick 

av resultaten och över vad målgrupperna anser är viktiga funktioner (se bilaga 26). Ett 

medelvärde för var och en av frågorna med målgrupper sammanslagna ger indikationer på 

vilka funktioner respondenterna överlag tycker är viktigast (se figur 4). Avkodning av 

frågenumrering (se tabell 3). 

 
Figur 4. Funktioner – Medelvärde av sammanslagna målgrupper 

En djupare analys av resultaten beskrivs i nästa kapitel. Analysen resulterar i vilka funktioner 

som respondenterna bedömer som mycket viktiga respektive viktiga och mindre viktiga. Där 

analysens metod tagit hänsyn till hur många av målgrupperna som tycker samma i en 

fråga.  Resultaten från analysen presenteras i tabell 3. Mycket viktiga funktioner är markerade 

i grönt, viktiga funktioner i gult och mindre viktiga funktioner i rött. 
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Tabell 3.  Färgkodad tabell över funktioner, frågenumrering i kolumn till höger. 

Fråga Nr. 

Lyssna på musik? 2.5 

Arbeta?  2.6 

Skriva digitalt (ordbehandlings program etc.)? 3.2 

Läsa epost?  3.3 

Skriva epost? 3.4 

Ringa telefonsamtal? 3.5 

Möjlighet att koppla in extern dator (laptop)? 3.7 

Hur viktigt är det med en inbyggd dator i bilen? 3.8 

Hur viktigt är det med en inbyggd datorskärm? 3.9 

Avlastningsytor för mat? 4.1 

Hållare för drycker? 4.2 

Kyld förvaring för mat och dryck? 4.3 

Papperskorg? 4.4 

Arbetsbelysning? 6.1 

Mörkläggning? (vid vila, filmvisning etc.) 6.2 

Ambient ljus? (upplysta detaljer) 6.3 

Titta på film/tv/serier? 2.1 

Läsa en digital bok/tidskrift?  2.3 

Sova? 2.7 

Vila?  2.8 

Äta? 2.9 

Ringa videosamtal eller delta i videomöten? 3.6 

Läsa en bok/tidskrift?  2.2 

Spela digitala spel? 2.4 

Skriva analogt på exempelvis papper? 3.1 

Hur viktigt är det med flera inbyggda 
datorskärmar? 3.10 

Starkt ljus? (känsla av dagsljus) 6.4 

 

Resultat från enkätundersökningens frågor om design analyserades i en serie diagram (se 

bilaga 27). Tre av dessa diagram gav ett tydligare resultat än de övriga och kan sammanfattas 

i att konsumenter vill ha många men dolda funktioner i en enkel design (se figur 5). 
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Figur 5. Resultat över enkätundersöknings frågor om design 
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5.3 Produktspecificering 

Resultaten från analysen av intervjuerna samt enkätundersökningen användes för att ta fram 

en önskemålslista. Detta sammanställdes med två tabeller för var och en av undersökningarna, 

en för önskemål från intervju och en för önskemål från enkätundersökningen (se tabell 4 och 

5).  

 
Tabell 4. Önskemål från intervju med konsumenter 

Nya funktioner Gamla funktioner Design 

Synka Telefon/surfplatta/laptop till bil Justera färgsättningen Kan se de i en skärm etc. Dolda funktioner 

Skärm Kontrollpanel Varningar Mörkare färgsättning 

Justerbara/vridbara säten Papperskorg GPS Förminskad IP 

Musik Ljudisolering Vindrutetorkare/spolarvätska Traditionell 

Styrplatta/tangentbord Skrivare Vill ha möjlighet att köra bilen Detaljer 

Utfällbart bord Modes Bränslemätare Futuristisk design 

Justerbart ljus Mikrovågsugn Reglera klimat Stilren IP med skydd 

Internet Handkontroller Reglera rutor Dovare ljussättning 

Fast dator i bil Parental Control Temperatur Soffgrupp sitts 

Mugghållare Förvaringsutrymme Handskfack Framrutan 90 grader 

IP som avlastningsyta Massage i sätet Hastighetsmätare Inte blinkande ljus 

Benstöd/benutrymme Vatten i kran Reglera rutorna Special IP 

Kontorsmiljö Pappershållare Reglera klimat Över del på IP platt 

Styra GPS Bestickhållare   Förarstolen 

VR-teknik E-bok   Ljusare färgsättning 

Kyld förvaring Säng   Färgade säten 

Kaffemaskin Privata samtal     

Nödstopp 4 säten     

Kamera Bokstöd     

Läsa bok       

Spela tv-spel       

 

Tabell 5. Önskemål från enkätundersökning med konsumenter 

Önskemål från enkätundersökning 

Funktioner Fråga 
Gamla 

funktioner 
Andel i 

% Design (1-5) Medelvärde 

Lyssna på musik? 2.5 Temperatur 97 
Synliga [1]-[5] gömda 
funktioner 3,4 

Arbeta? 2.6 
Hastighetsmäta
re 90 Få [1]-[5] många funktioner 3,63 

Skriva digitalt (ordbehandlingsprogram 
etc.)? 3.2 Bensinmätare 87 

Enkel [1]-[5] avancerad 
design 2,73 

Läsa epost? 3.3 Klocka 84 
Klassisk [1]-[5] futuristisk 
design 3,16 

Skriva epost? 3.4 Varningslampor 74 Ljusa [1]-[5] mörka färger 3,03 

Ringa telefonsamtal? 3.5 Trippmätare 61 Färglös [1]-[5] färgrik design 3,04 

Möjlighet att koppla in extern dator 
(laptop)? 3.7 Värmemätare 45     

Hur viktigt är det med en inbyggd dator i 
bilen? 3.8 Varvtalsmätare 10     

Hur viktigt är det med en inbyggd 
datorskärm? 3.9         

Avlastningsytor för mat? 4.1         



  

 

24 

 

Hållare för drycker? 4.2         

Kyld förvaring för mat och dryck? 4.3         

Papperskorg? 4.4         

Arbetsbelysning? 6.1         

Mörkläggning? (vid vila, filmvisning etc.) 6.2         

Ambient ljus? (upplysta detaljer) 6.3         

Titta på film/tv/serier? 2.1         

Läsa en digital bok/tidskrift? 2.3         

Sova? 2.7         

Vila? 2.8         

Äta? 2.9         

Ringa videosamtal eller delta i 
videomöten? 3.6         

 

Resultatet från intervjun med expertpanelen användes till att ta fram krav och en kortare 

beskrivning om kraven, vilket sammanfattades (se tabell 6). 

 
Tabell 6. Kravspecifikation 

Nummer Krav Notering 

1 Inga lösa föremål 
Det får inte finnas lösa delar i bilen. Mugghållare eller dylika funktioner  
skall vara fast monterade för att minska risk att lösa föremål flyger omkring vid krock. 

2 
Deformerbara 
detaljer 

Detaljer går sönder vid kollision. Utstickandedelar skall kunna brytas sönder vid krock  
men får då inte resultera i vassa brottytor som kan ge ökad risk för personskador. 

3 
Inga skarpa 
brottytor Vid deformation får inga skarpa hörn bildas 

4 Små delar Får inte skapas en massa små delar vid kollision 

5 Krockkudde 
Fri yta framför krockkudde. Inga föremål får vara i vägen mellan krockkudde och person.  
Placeras något framför krockkudden måste denna gå att inaktiveras 

6 Krav på teknologi Det är höga krav på tekniken i bilar, t.ex. vibration, värme, kyla. 

7 Kostnadskrav Det ska vara en kostnadseffektiv bil, antal varianter måste begränsas 

8 Inga reflektioner 
Får inte vara för ljust på ovandelen av instrumentpanelen detta skapar reflektioner i 
framrutan 

9 Minimiradie En radie får inte vara mindre än 3,2 mm 

10 Maxkrafter Vid kollision finns det ett max på hur stora krafter som får genereras mot föraren. 

11 Ergonomi Funktioner ska vara inom bekväm räckvidd. 

12 Användarvänligt Allt ska vara lätt att förstå, intuitivt.  

13 Utformningskrav 

Instrumentpanelens utformning på ovandelen av instrumentpanelen får inte underlätta 
för passagerarna att lägga lösa föremål där som kan slungas iväg vid krock eller utlösning 
av krockkuddar. 

14 Säten Vid körning idag finns begränsning för hur långt sätet får lutas bakåt. 

15 Utrymme IP Utrymmeskrav för elektronik, ventilation (HVAK) och säkerhetsdetaljer under/bakom IP. 

5.4 Konceptgenerering 

Innan konceptframtagandet påbörjades gjordes en brainstorming för att diskutera lösningar till 

de framtagna önskemålen. Detta sammanställdes (se tabell 7). 
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Tabell 7. Sammanställning av brainstorming 

Funktioner 

Skärm Mugghållare Förvaring 

Framruta integrerad med skärm Enkel variant, hål i bord För glasögon 

Skärm projiceras på framrutan "Campingmugg" trycks ut Kyld förvaring 

Utfällbar skärm Sitter i mittkonsol som idag Ovandel av IP 

Visir (VR-teknik) Sitter i IP om IP är en plan yta Mittkonsol 

Inbyggd skärm Fälls fram från IP som idag Kombination med spegel 

Skärm i taket Utfällbart från änden av bordet Anpassade förvaringsutrymmen 

Skärm på båda sidor Kyl Moduluppbyggd 

Fälls upp från ovandel av IP Handskfack som idag Skiljeväggar 

Sitter i solskyddet Finns i dörren E-bok 

Mindre skärm vid varje säte Mikrovågsugn I bord finns det jack som stöd/hållare 

Inbyggd dator Sitter i ovandel av IP  Stöd/hållare sitter på arm 

Beställs efter behov Enkel att städa Justerbar skärm 

Inkopplingsmöjligheter Kaffemaskin Enkelt att scrolla 

USB, minneskort, AUX, headset Likt tandläkarmottagning Justerbart ljus 

Skrivare Papperskorg Flexarm med spot 

Bagageutrymme Mobil papperskorg Lampa likt på bussar 

Handskfack Sitter framför mittkonsol Justerbar lampa från nackstöd 

Mittkonsol Nödstopp Elektroniskt tonade rutor 

Moduluppbyggd Lättillgänglig Gardin likt flygplan 

Kan koppla in skrivare Vid absoluta nödfall Elektronisk gardin 

Bord Stanna vid första, säkra plats Dimbara ljus 

Likt tågkupé I taket Upplysta detaljer 

Utfällbart bord Kamera Justera färg 

Roteras fram från mittkonsol I taket Dekor som är färgad 

Dras upp från mittkonsol På IP Detaljer är färgade 

Dras mot dig från IP med två armar Övervaka sina barn RGB-slingor 

Baksida på skärm är bord Använd för att styra kontrollpanel O-LED paneler 

Arm fälls ut från under sätet Tv-spel Böcker 

Drar hela IP närmare dig Inkopplingsmöjligheter Förvaring 

Ovandel av IP förvaring för kontroll Belysning 

Kant för att förhindra att saker åker av Skärm Förvaring för glasögon 

Mönstrat för att hålla saker på plats Mörkläggning Pappershållare 

IP är närmare än idag   Placeras i ett av förvaringsutrymmena 

    Låda under säte 

 

Med hjälp av tabell 4, tabell 5 och tabell 7 togs det fram fyra olika koncept med en tillhörande 

beskrivande text samt en sammanställning av vilka funktioner som ingick i konceptet.  
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5.4.1 Koncept 1 

I figur 6 går det att se en enkel skiss över koncept 1. 

 

 
Figur 6. Skiss på koncept 1 

I Koncept 1 är instrumentpanelen väldigt plan och går att använda som ett bord när man ska 

äta eller arbeta. Instrumentpanelen består av tre delar: En del framför passagerare till vänster 

fram, en del som består av en mittkonsol och en del framför passagerare till höger fram.  

Borden framför passagerare ett och två går att föra närmare passageraren. Detta för få en 

bättre ergonomisk hållning när man arbetar. Det finns en inbyggd skärm, tangentbord och 

styrplatta i instrumentpanelen som går att fälla fram. Dessa passar till att arbeta eller kolla på 

film. Mittkonsolen påminner mycket om hur det ser ut idag. Kontrollpanelen och 

förvaringsutrymmet för glasögon är placerad likt många bilar idag. Däremot har alla knappar 

tagits bort, passagerarna fram har istället möjlighet att via en pekskärm, röstkommando eller 

via kameran ange destination och styra bilens övriga funktioner. Kontrollpanelen kan 

anpassas för att visa exempelvis klocka eller varningslampor. På ovansidan av mittkonsolen 

finns det ett kylt förvaringsutrymme, som kyls med hjälp av AC.   

 

Övriga funktioner som ingår i konceptet är docknings/inkopplings-möjligheter, papperskorg 

och mugghållare placerade i tunnelkonsolen. Rutorna är elektroniskt tonade vilket innebär att 

det går styra ljusgenomsläppet i bilen. Under framsätena finns det utdragbara lådor. Det finns 

möjlighet att styra belysningen, till exempel vid läsning. Ovanför instrumentpanelen i taket 

sitter en nödstoppsfunktion samt ett kamerasystem. Kamerasystemet används för att erbjuda 

möjlighet att till exempel övervaka sina barn när de färdas själva i bilen. Den ger också 

möjlighet till videosamtal samt möjlighet att styra den inbyggda kontrollpanelen och skärmen 

genom att svepa eller utföra andra handrörelser framför kameran. Nödstoppsfunktionen är 

tänkt att vid nödfall stanna bilen vid första bästa, och framförallt, säkra avfart eller vägren. 

 

I tabell 8 finns produktspecifikationen för koncept 1. 
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Tabell 8. Produktspecifikation för koncept 1 

Funktion Antal 

Skärm 2 

Tangentbord 2 

Styrplatta 2 

Bord 2 

Kyld förvaring 1 

Kontrollpanel 1 

Förvaring 1 

Mugghållare 2 

Dockningsstation 1 

Kamera 2 

Inkopplingsmöjligheter 1 

Elektroniskt tonade rutor Samtliga rutor 

Nödstopp 2 

Krockkudde 2 

Låda 2 

Papperskorg 1 

 

5.4.2 Koncept 2 

I figur 7 går det att se en enkel skiss över koncept 2. 

 

 
Figur 7. Skiss på koncept 2 

I Koncept 2 är det en förenklad Instrumentpanel som utgår ifrån en mer traditionell panel där 

passagerarsidan kopierats över till den tidigare förarsidan och krockkuddar och handskfack är 



  

 

28 

 

placerade likt passagerarsidan i många av dagens personbilar. Instrumentpanelen är minskad i 

storlek framåt för att skapa mer rymd för passagerarna fram i bilen. Handskfacken kan kylas 

när behov finns av att förvara matvaror eller drycker där. En kontrollpanel är placerad centralt 

likt som idag, där båda passagerarna fram har möjlighet att via en pekskärm, röstkommando 

eller via kameran ange destination och styra bilens övriga funktioner. Kontrollpanelen kan 

också anpassas för att visa exempelvis klocka eller varningslampor. Ovanför kontrollpanelen 

kan en skärm fällas upp som lämpar sig bättre för arbete eller underhållning. Skärmen har 

minimala kanter och upplevs när den är uppfälld sitta ihop med kontrollpanelen. Bakom 

kontrollpanelen sitter en dockningsstation där mobiltelefon, surfplatta eller laptop kan 

förvaras när de kopplas upp mot bilens inbyggda datorsystem. Innehåll från dessa enheter kan 

speglas på den inbyggda skärmen i bilen. 

  

Övriga funktioner som ingår i konceptet är att ovanför passagerarna i taket sitter en 

nödstoppsfunktion samt ett kamerasystem. Kamerasystemet används för att erbjuda möjlighet 

att till exempel övervaka sina barn när de färdas själva i bilen. Den ger också möjlighet till 

videosamtal samt möjlighet att styra den inbyggda kontrollpanelen och skärmen ovanför 

genom att svepa eller utföra andra handrörelser framför kameran. Nödstoppsfunktionen är 

tänkt att vid nödfall stanna bilen vid första bästa och säkra avfart eller vägren. I 

tunnelkonsolen finns två bord som genom att trycka på dem åker upp. Under borden finns det 

ett förvaringsutrymme. Borden roteras sedan ut över låren på passagerarna och kan justeras i 

längd. Ena sidan av bordet lämpar sig till att använda som avlastningsyta när man äter, läser 

eller skriver på papper. Borden kan sedan roteras upp och ner då det på andra sidan finns ett 

tangentbord och en styrplatta inbyggt. Detta kan utnyttjas för att styra datorn i bilen och för att 

skriva. Enklare mugghållare finns i tunnelkonsolen under kontrollpanelen. Rutorna är 

elektroniskt tonade vilket innebär att det går styra ljusgenomsläppet i bilen. 

  

I tabell 9 finns produktspecifikationen för koncept 2. 

 
Tabell 9. Produktspecifikation för koncept 2 

Funktion Antal 

Skärm 1 

Tangentbord 2 

Styrplatta 2 

Bord 2 

Kyld förvaring 2 

Kontrollpanel 1 

Handskfack 2 

Förvaring 1 

Mugghållare 2 

Dockningsstation 1 

Kamera 1 

Inkopplingsmöjligheter 1 

Elektroniskt tonade rutor Samtliga rutor 

Nödstopp 2 

Krockkudde 2 
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5.4.3 Koncept 3 

I figur 8 går det att se en enkel skiss över koncept 3. 
 

 
Figur 8. Skiss på koncept 3 

I Koncept 3 togs det fram ett annorlunda sätt att sitta i bilen, där fyra säten är vända mot 

varandra likt i en tågkupé. Mellan sätena finns det ett multifunktionellt bord som är den nya 

instrumentpanelen. Framför varje passagerare finns det ett fotstöd, som fälls ner manuellt vid 

användning. Under bordskanten finns förvaringsutrymme med en dockningsstation där 

mobiltelefon, surfplatta eller laptop kan förvaras när de kopplas upp mot bilens inbyggda 

datorsystem. Innehåll från dessa enheter kan speglas på de inbyggda skärmarna i bilen. I 

mitten av bordet finns det ett utdragbart förvaringsutrymme vilket kyls med hjälp av AC. 

Kanten på bordet är i ett mjukt material, för att skydda passageraren vid en eventuell kollision 

men fungerar även som ett handledsstöd. Framför passagerarna finns det en mugghållare, ett 

digitalt tangentbord och styrplatta inbyggt i bordet. Det sitter en utfällbar skärm i mitten av 

bordet. Bordet är väldigt plan och stilren, vilket skapar möjligheter för att använda bordet till 

att spela spel eller använda som avlastningsyta när man äter. Samtliga passagerare har 

möjlighet att styra kontrollpanelen då den är konstruerad på en axel mellan skärmarna. På 

kontrollpanelen går det att ange destination och styra bilens övriga funktioner. 

Kontrollpanelen kan också anpassas för att visa exempelvis klocka eller varningslampor 

  

Övriga funktioner i konceptet är att ovanför instrumentpanelen i taket sitter en kamera, 

belysning samt en nödstoppsfunktion. Kamerasystemet används för att erbjuda möjlighet att 

till exempel övervaka sina barn när de färdas själva i bilen och den ger också möjlighet till 

videosamtal. Nödstoppsfunktionen är tänkt att vid nödfall stanna bilen vid första bästa säkra 

avfart eller vägren. Rutorna är elektroniskt tonade vilket innebär att det går styra 

ljusgenomsläppet i bilen. 

  

I tabell 10 finns produktspecifikationen för koncept 3. 
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Tabell 10. Produktspecifikation för koncept 3 

Funktion Antal 

Skärm 4 

Tangentbord 4 

Styrplatta 4 

Bord 1 

Kyld förvaring 2 

Kontrollpanel 1 

Förvaring 4 

Mugghållare 4 

Dockningsstation 4 

Kamera 2 

Inkopplingsmöjligheter 4 

Elektroniskt tonade rutor Samtliga rutor 

Nödstopp 2 

Krockkudde 4 

Fotstöd 4 

5.4.4 Koncept 4 

I figur 9 går det att se en enkel skiss över koncept 4. 

 

 
Figur 9. Skiss på koncept 4 

Koncept 4 är en kraftigt reducerad instrumentpanel men kvar finns plats för krockkuddar 

placerade likt passagerarsidan på instrumentpanelen i dagens bilar. Undertill sitter två vikbara 

skärmar som när de inte används kan fällas in under panelen. Dessa lämpar sig bra som 

arbetsskärmar eller för att visa instrument och varningslampor. Skärmarnas avstånd mot 

passagerarna kan justeras för att möjliggöra styrning av färdväg via pekskärm. På ovansidan 

av instrumentpanelen finns ett inbyggt kamerasystem som används för att erbjuda möjlighet 
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att till exempel övervaka sina barn när de färdas själva i bilen och den ger också möjlighet till 

videosamtal 

  

Övriga funktioner i konceptet är, solskydden i taket har en inbyggd skärm. Dessa skärmar 

lämpar sig bra för filmvisning när passagerare lutar sätet tillbaka. En kontrollpanel används 

för att styra många av bilens funktioner, exempelvis musikanläggning, klimat och för att ange 

destination för färden. Kontrollpanelen består av en pekskärm och vilar i en ställning ovanför 

tunnelkonsolen. Tunnelkonsolen löper från instrumentpanelen fram till strax bakom de främre 

sätena. Det går således att skjuta kontrollpanelen mellan passagerarna och detta medför att 

passagerare i bilen kan styra funktioner och färdväg oberoende av position i bilen. 

Kontrollpanelen kan också skjutas ut i sidled ut över uppfällbara bord vid passagerarplatserna 

fram. Detta för att bättre ergonomiskt användas som ett digitalt tangentbord. Borden fälls upp 

från långsidan på tunnelkonsolen vid främre säten. Borden avlastar när man äter mat och i 

borden finns det mugghållare. I tunnelkonsolen mellan sätena finns ett förvaringsutrymme 

som kan kylas vid behov. Precis framför förvaringsutrymmet finns ett utrymme där en laptop 

eller surfplatta kan förvaras när de kopplas upp mot bilens inbyggda system. Ett sådant 

förvaringsutrymme finns också strax nedanför panelen fram på mittkonsolen. Bak på de 

främre sätena sitter pekskärmar som kan användas av passagerare bak. 

  

Den beskrivna bilen har fem säten men ett alternativ finns där tunnelkonsolen löper hela 

vägen bak mellan bakre passagerarsäten och resulterar i en version med fyra säten. Detta ger 

utrymme att placera bord för passagerare bak likt dem för passagerarna fram. Detta ger också 

samma möjlighet att använda kontrollpanelen som ett tangentbord. Ett alternativ till nämnd 

bordslösning är bord som trycks upp ur tunnelkonsolen för att sedan roteras ut över benen på 

passagerarna. Under bordet i tunnelkonsolen finns då plats åt förvaringsutrymme. 

  

I tabell 11 finns produktspecifikationen för koncept 4. 

 
Tabell 11. Produktspecifikation för koncept 4 

Funktion Antal 

Skärm 6 

Tangentbord 1 

Styrplatta 1 

Bord 2 

Kyld förvaring 1 

Kontrollpanel 1 

Förvaring 1 

Mugghållare 2 

Dockningsstation 2 

Kamera 1 

Inkopplingsmöjligheter 1 

Elektroniskt tonade rutor Samtliga rutor 

Nödstopp 1 

Krockkudde 2 
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5.5 Konceptutvärdering 

Utvärderingen utfördes i två steg. Först gjordes en Pughs konceptvalsmatris för att jämföra 

koncepten. Sedan anordnades ett möte med den tidigare nämnda expertpanelen för att höra 

deras åsikter om koncepten och vad som kunde utvecklas vidare. Efter en förbättringsprocess 

utvärderades koncepten på nytt. 

5.5.1 Pughs konceptvalsmatris 

För konceptvalsmatrisen (se bilaga 24), för konceptvalsmatrisen efter förbättringar (se bilaga 

25). 

  

Till Pughs konceptvalsmatris bestämdes ett referensobjekt (se avsnitt 2.3.9) samt en lista med 

kriterier (se tabell 12). Kriterier viktades efter hur viktiga de ansågs i kundundersökning och 

som krav från experter.  
 
Tabell 12. Lista på kriterier 

Nummer Kriterier Viktning Nummer Kriterier Viktning 

1 Säkerhet 
 

3 Funktioner   

1,1 Lösa föremål 2 3,1 Inbyggd datorskärm 2 

1,2 Deformerbara detaljer 2 3,2 Avlastningsytor 2 

1,3 Krockkuddar 2 3,3 Hållare för drycker 2 

2 Möjlighet att-   3,4 Kyld förvaring 2 

2,1 arbeta 2 3,5 Utfällbart bord 2 

2,2 vila/sova 1 4 Design   

2,3 äta 1 4,2 Dolda funktioner 2 

2,4 se på film 1 4,3 Förminskad IP 2 

2,5 skriva digitalt 2 4,4 Mörkare färgsättning 1 

2,6 läsa email 2 4,5 Traditionell 1 

2,7 docka telefon/laptop 2 5 Övrigt   

2,8 läsa digital bok/tidsskrift 2 5,1 Kostnad 2 

2,9 ringa videosamtal/videomöten 1 5,2 Ergonomi 2 

2,10 styra kontrollpanel 1 5,3 Användarvänlighet 2 

2,11 förvara föremål 2 5,4 Krav på teknologi 1 

      5,5 Robust konstruktion 2 

      5,6 Reflektioner 1 

 
Med hjälp av datum och tabell 12 kunde Pughs konceptvalsmatris genomföras, resultatet 

sammanställdes (se tabell 13).  
 
Tabell 13. Slutresultat av Pughs konceptvalsmatris 

  Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 Datum 

Total summa 15 15 8 12 0 
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Ett förbättringsarbete utfördes där målet var att ändra ett (-) till ett (+), förbättringarna 

sammanställdes (se tabell 14).  
 
Tabell 14. Förbättringslista. 

Koncept Nr. Förbättringar 

K
o

n
ce

p
t 

1
 

1 Mer förvaring i tunnelkonsol 

2 Dockning bakom kontrollpanelen 

3 Att skapa en lutning på IP, för att minska lösa föremål och reducera reflektioner 

K
o

n
ce

p
t 

2
 1 Att skapa en lutning på IP, för att minska lösa föremål och reducera reflektioner 

2 Ta bort bordet 

3 Lägger till ett löst tangentbord som förvaras i tunnelkonsolen 

4 Lägger till en styrplatta i armstöd eller tunnelkonsol för att styra skärmar och funktioner 

K
o

n
ce

p
t 

3
 

1 Byggs in en tunnelkonsol mellan säten 

2 Kontrollpanel fastmonterad mellan bord och tunnelkonsol 

3 Passagerare bak får bättre utformning för vila 

4 Byggs in två stora skärmar i taket.  

5 Kylt förvaringsutrymme flyttad till tunnelkonsol 

6 Mugghållare sitter i tunnelkonsol 

7 Tangentbord flyttad till luckan för skärmen 

8 Fotstöd inbyggd i golvet 

9 Kanter på bord är rundade 

10 Förvaringsutrymme under bord är ombyggt. 

 11 Förvaringsutrymme i dörrar 

K
o

n
ce

p
t 

4
 

1 Byter bordslösning till ett roterande bord 

2 Tar bort solskyddskärmar 

3 Kontrollpanel ersätts med två fastmonterade, en fram och en bak 

4 Förvaringsutrymme i dörrar 

5 Fastmonterade mugghållare i tunnelkonsolen 

6 Skärmar fastmonterade 

 
Med förbättringarna gjordes Pugh’s konceptvalsmatris igen, resultatet sammanställdes (se 

tabell 15). 
 
Tabell 15. Resultat av Pughs konceptvalsmatris med förbättringar 

  Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 Datum 

Total summa 24 18 25 23 0 

 

5.5.2 Återkoppling med expertpanel 

Mötet sammanfattades (se bilaga 14). 

  

På frågan kring vilket koncept de själva helst ser bli verklighet rådde det först delade 

meningar och ingen ville bestämma sig för ett koncept. Men efter diskussion enades två av 

experterna om koncept 3 som är ett koncept som tilltalar främst för resor över längre sträckor. 

  

Störst vikt vid fortsatt utvärdering och förbättringsarbete av koncept bör läggas vid hur väl 

koncepten uppfyller kundönskemålen. Säkerheten skall inte ignoreras men bör inte vara helt 

avgörande för ett koncept i detta tidiga skede av produktutvecklingsprocessen.   
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5.6 Val av koncept 

Till slut kunde den förbättrade versionen av koncept 3 väljas till det vinnande konceptet (se 

figur 10 och 11). För utmarkerade funktioner samt den nya produktspecifikationen (se tabell 

16). 

 

 
Figur 10. Skiss över koncept 3 från färdriktningen 

 
Figur 11. Skiss över koncept 3 från sidan 
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Tabell 16. Produktspecifikation för koncept 3 med förbättringar 

Nummer Funktion Antal 

1 Skärm 4 

2 Tangentbord 2 

2 Styrplatta 2 

3 Bord 1 

4 Kyld förvaring 2 

5 Kontrollpanel 2 

6 Förvaring 4 

6 Dockningsfack 4 

7 Mugghållare 4 

8 Inkopplingsmöjligheter 4 

9 Krockkudde 4 

10 Fotstöd 2 

  Kamera 2 

  Elektroniskt tonade rutor Samtliga rutor 

  Nödstopp 2 

 

Konceptet bearbetades och det gjordes en del förbättringar (se tabell 14 avsnitt 5.5.1). 

 

Det har byggts in en tunnelkonsol, som även ligger som stöd för bordet. En del funktioner 

som kylt förvaringsutrymme, mugghållare och kontrollpanel har blivit omplacerade till 

tunnelkonsolen där kontrollpanelen har monterats fast mellan tunnelkonsol och bordet. Detta 

gjordes för att bordet skulle få en mer stilren design. Det tidigare rörliga fotstödet har 

monterats fast och agerar även som en skiljevägg mellan passagerarnas fötter. Bordet har 

rundats av på de ställen som tidigare ansågs kantiga för att öka säkerheten i bilen. De 

förvaringsutrymmena som tidigare fanns under bordet har byggts om till att endast vara ett 

förvaringsutrymme per passagerare. Det har skapats olika användningsområden beroende på 

vart i bilen passageraren befinner sig. För passagerare fram är bordet mer anpassat för arbete 

där de uppfällbara skärmarna behålls men tangentbordet har istället byggts ihop med locket 

för skärmarna. För passagerare bak har både skärmen och tangentbordet plockats bort, istället 

har det fokuserats på skapa bättre möjligheter för underhållning och vila. Det har byggts in två 

skärmar i taket, en för passagerare fram och en för passagerare bak. Dessa passar utmärkt för 

underhållning och när man lutar sätet bakåt. 

 

De skisser som togs fram för koncept 3 låg till grund när konceptet ritades upp i CATIA. 

Nedan presenteras detaljbilder samt olika vyer (se figur 12 till 19). Konceptet är placerat inuti 

ett befintligt chassi med två mänskliga figurer placerades var sitt säte. Detta för att få en 

uppfattning om konceptets storlek. 
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Figur 12. Vy snett bakifrån 

 
Figur 13. Vy från taket 

 
Figur 14. Vy från sidan 
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Figur 15. Vy bakifrån 

 
Figur 16. Vy framifrån (detaljvy på tunnelkonsol) 

 
Figur 17. Vy framifrån (detaljvy på arbetsdator) 
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Figur 18. Vy snett bakifrån (detaljvy på skärm i tak) 

 
Figur 19. Visar alla förvaringsutrymmen 

6. Analys 

I det här kapitlet presenteras en fördjupad analys baserad på insamlad empiri för att komma 

fram till resultat som besvarar studiens forskningsfrågor. 

6.1 Intervju med konsumenter. 

Analysen av intervjuerna med konsumenterna gjordes i ett antal steg beskrivna i avsnitt 2.3.1, 

för samtliga steg i den processen (se bilaga 15 till 23). 

 

I början av analysen användes frekvens för att veta hur många respondenter som nämnt en 

viss funktion. Det fanns ett problem med att använda frekvens när det inte var samma antal 

respondenter från varje målgrupp som deltog. Ifall en person från målgruppen studenter, 

vilket hade tre respondenter, nämnt en funktion skulle det ge samma effekt som om en person 

från målgruppen resande säljare vilket endast hade 2 respondenter. För att det skulle bli mer 
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rättvist sett till antal respondenter från målgrupperna beräknades därför frekvensen om till 

procent.   

 

För att ett önskemål skulle anses viktigt behövde det uppfylla ett av två följande kriterier. 

Önskemålet har nämnts av samtliga målgrupper eller att önskemålet har nämnts av minst 50 

procent av samtliga respondenter. 

 

De önskemålen som uppfyllde kriterierna sammanställdes (se tabell 2 avsnitt 5.1).  

6.2 Data från enkätundersökning 

Enkätundersökningens olika delar analyserades var för sig. Den första mer generella delen av 

enkätundersökningen genomgick ingen djupare analys i detta arbete. Del två och tre, funktion 

och design, analyserades enligt metoder beskrivna i avsnitt 2.3.2.2. 

  

Som beskrivet i problemformuleringen är det viktigt att en fordonsinteriör anpassas för att 

passa en bred kundkrets. Därför utfördes en djupare analys av enkätundersökningens frågor 

kring vilka funktioner som ansågs viktiga i bilen. 

  

Gränsvärdesdiagram konstruerades för att analysera vilka funktioner som var av stor vikt för 

samtliga målgrupper. För beräkning av centrumlinje (CL) och undre gränsvärde (LCL) 

hänvisas läsaren till sektion 2.3.2.2 Analys av kvantitativ data. Funktioner där medelvärdet för 

de sammanslagna målgrupperna överstiger LCL bedömdes intressanta (se figur 20). 

För avkodning av frågenumrering (se tabell 3 avsnitt 5.2). 

 

 
Figur 20. Gränsvärdesdiagram – Medelvärde för målgrupper sammanslagna 

Men det ännu mer intressanta var de funktioner där varje enskild målgrupps medelvärde 

översteg LCL (se figur 21). Då syns tydligt att frågan var något samtliga målgrupper tyckte 

var av stor vikt i en framtida fordonsinteriör och något som borde fokuseras på vid 

konceptgenerering. Dessa frågor fick också en högre viktning vid konceptutvärdering och 

ansågs vara mycket viktiga kundönskemål.   
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Figur 21. Gränsvärdesdiagram – Medelvärde för varje målgrupp 

Frågor där medelvärdet för de sammanslagna målgrupperna översteg LCL (se figur 20) men 

där medelvärdet för en eller två enskilda målgrupper låg under LCL (se figur 21) ansågs 

fortfarande som viktiga men fick en lägre viktning vid konceptutvärderingen. Frågor där det 

sammanslagna medelvärdet låg under LCL ansågs vara mindre viktiga och resulterade aldrig i 

ett kundönskemål som mättes i konceptutvärderingen. Resultaten för analysen av frågor som 

rör funktion presenteras i tabell 3 (se avsnitt 5.2). 

 

Analys av frågorna kring design utfördes visuellt genom att skapa ett diagram för varje fråga 

(se bilaga 27) samt sammanställa varje målgrupps medelvärde (se tabell 17). Skalan på 

frågorna var från ett till fem. Ett medelvärde på samtliga målgrupper beräknades för varje 

fråga. Ett medelvärde mitt på skalan nära tre ansågs svårt att tyda. Tre frågor ansågs ha ett 

något tydligare utslag, fråga 5.1, 5.2 samt 5.3 (se tabell 17). Dessa tre frågor togs vidare som 

riktlinjer vid konceptgenerering och som kriterium för konceptutvärdering. Resultatet från 

dessa tre frågor pekar på att målgrupperna gärna ser en interiör med många men dolda 

funktioner i en enkel design. Men resultatet varierar stort mellan målgrupper.   
 
Tabell 17. Frågor kring design, målgruppers medelvärde samt totalt medelvärde 

Fråga nr. Design Studenter Barnfamilj Kortvägs- pendlare Säljare Medelvärde 

5.1 Synliga - gömda funktioner 3,10 4,00 3,17 3,33 3,4 

5.2 Få - många funktioner 3,70 3,67 3,33 3,83 3,63 

5.3 Enkel - avancerad design 2,20 1,56 3,00 3,17 2,73 

5.4 Klassisk - futuristisk design 3,20 2,78 3,67 3,00 3,16 

5.5 Ljusa - mörka färger 2,90 3,22 3,00 3,00 3,03 

5.6 Färglös - färgrik design 2,60 2,56 3,17 3,83 3,04 
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6.3 Pughs konceptvalsmatris 

För att utvärdera koncepten behövdes en lista över kriterier konstrueras (se tabell 12 avsnitt 

5.5.1). Som beskrivet i avsnitt 2.3.9 är kriterierna uppdelade i fem rubriker: Säkerhet, 

Möjlighet att, Funktioner, Design och Övrigt. Säkerhet och Övrigt har sitt ursprung från den 

kravspecifikation som togs fram (se tabell 6 avsnitt 5.3). I säkerheten togs det en avgränsning 

att endast ha ett övergripande tänk, därför togs endast de krav som var av mer generell 

karaktär med som kriterier. Vissa av de krav som framkom från intervjun med experterna är 

väldigt specifika. Exempelvis att det finns en minimiradie som får användas vid utformning 

av detaljer och när detaljer deformeras vid kollision får det inte skapas några skarpa brottytor. 

Dessa krav är väldigt viktiga men det är också krav som lämpar sig bättre längre fram i 

arbetet. Då detta är en förstudie bör det inte sättas för specifika krav då det kan skapa en 

kontraproduktiv effekt på framtagning av koncept. 

  

Kriterierna: Möjlighet att, Funktioner samt Design, har sitt ursprung från de framtagna 

önskemålen (se tabell 4 och 5 avsnitt 5.3). Det finns med kriterier som ansågs viktiga och 

mycket viktiga. För att skilja på dessa sattes olika viktningar på dem där de som var 

markerade med grått fick (2) och övriga kriterier fick (1). 

  

När konceptutvärderingen var färdig fanns det inte ett självklart val (se tabell 15 avsnitt 5.4.1 

Pughs konceptvalsmatris). Det gick att utläsa att koncept 2 hade minst totalpoäng och var 5 

poäng ifrån nästa koncept. Kvar fanns koncept 1, 3 och 4 där det endast skilde 2 poäng vilket 

gjorde det svårt att göra några direkta slutsatser. Koncept 1 var det koncept som uppfyller 

kundönskemålen bäst. 

6.4 Val av koncept 

Koncept 2 kunde sorteras bort relativt snabbt då det fick lägst poäng i konceptutvärderingen 

(se tabell 15 avsnitt 5.5.1). Efter mötet med expertpanelen kom det fram att Volvo 

Personvagnar AB hade ett eget koncept på hur det kan tänkas se ut i autonoma fordon, 

koncept 26 (Volvo Car 2018). Detta var något som undersöktes och tyvärr hittades det 

likheter mellan deras koncept 26 och koncept 4 som framtagits i studien. På grund av den 

anledningen togs det ett beslut att sortera bort koncept 4. Då återstod endast koncept 1 och 

koncept 3.  

 

Resultaten från konceptutvärderingen kombinerat med återkopplingen med expertpanelen 

resulterade i att den förbättrade versionen av koncept 3 ansågs vara det mest intressanta att 

arbeta vidare med, se avsnitt 5.4.2. Valet av vinnande koncept efter diskussioner föll på 

koncept 3 med motiveringen att det uppfyller kundönskemålen väl. Det uppfyller också 

många av de krav som ställts samt att det ansågs vara ett mer spännande alternativ än de 

övriga koncepten för en interiör i en nivå fem autonom bil. 
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6.5 Frågeställning 1 - Vad ska föraren göra när hen inte behöver 
fokusera på körningen? 

För att besvara den första frågeställningen letades det efter olika användningsområden som 

korrelerade mellan de båda undersökningarna. Det framkom från intervjun att många av 

respondenterna hade valt att arbeta eller lyssnat på musik med den nyvunna tiden i och med 

autonoma fordon (se tabell 2 avsnitt 5.1). Detta framkom även i enkätundersökning (se tabell 

3 avsnitt 5.2). Från intervjuerna framkom det även att användningsområden som att kolla på 

film och sova/vila ansågs viktiga men detta fick inte lika högt genomslag från 

enkätundersökningarna och är således inte lika viktiga som att arbeta och lyssna på musik. 

6.6 Frågeställning 2 - Vilka funktioner vill en konsument se i en fullt 
autonom personbil? 

För att besvara den andra frågeställningen letades det efter olika funktioner som korrelerade 

mellan de båda undersökningarna likt frågeställning ett. Det framkom att skärm och möjlighet 

att docka laptop/surfplatta/telefon, bord och tangentbord var viktiga funktioner (se tabell 4 

och 5 avsnitt 5.3). Detta var funktioner som även speglade svaren i första frågeställningen där 

arbeta var ett område som ansågs viktigt. 

6.7 Frågeställning 3 - Hur kan instrumentpanelen utformas för att 
bäst möta de framtagna krav och önskemål? 

Den tredje frågeställning gick endast att besvara när väl arbetet var färdigt för att behålla en 

röd tråd genom hela arbetsprocessen (se figur 5 avsnitt 2.3). För att ta reda på vilka krav samt 

kundönskemål som fanns behövdes en marknadsundersökning genomföras. Detta låg till 

grund för att ta fram en produktspecifikation vilket användes till konceptgenerering. 

Koncepten utvärderades och till sist kunde ett koncept väljas vilket också blev svaret på den 

tredje frågeställningen.  

 

Från insamlad data angående design gick det utläsa att det fortfarande önskas en mörkare 

färgsättning i bilen. Det ska finnas många funktioner fast de ska hållas dolda när de inte 

används. Konsumenterna vill åt en mer avskalad instrumentpanel som är relativt enkel i sitt 

utförande. 

 

Det koncept som arbetet resulterade i var den förbättrade versionen av koncept 3 (se avsnitt 

5.6, figur 9-10). 

7. Diskussion och slutsats 

I det här kapitlet diskuteras resultatet, vidare forskning, begränsningar som fanns samt att en 

slutsats kring arbetet presenteras. 

7.1 Diskussion av resultat 

Syftet med arbetet var att ta reda på vilka önskemål konsumenter har kring funktioner och 

användningsområde i en helt autonom personbil. Det som framkom från arbetet var att de 

klassiska funktionerna stod högt i kurs när resultatet från enkätundersökningen 

sammanställdes. Konsumenten är kanske van vid hur bilen är utrustad och hur man använder 
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bilens funktioner idag. Funktioner som fick högst resultat i enkätundersökning var bland annat 

bra möjlighet att lyssna på musik, ringa telefonsamtal och hållare för drycker. Oavsett om 

bilen är autonom eller inte tycks detta vara ett utrustningskrav för många konsumenter. Andra 

funktioner som önskades i en autonom bil var bra möjligheter att läsa och skriva e-post, 

möjlighet att docka en laptop och att få tillgång till en inbyggd skärm i bilen men resultaten 

skilde sig ibland stort mellan målgrupper. Studenter och barnfamiljer tyckte att bra möjlighet 

till vila var viktigt medan säljare inte alls tyckte samma sak. Då målsättningen var att ta fram 

ett koncept som skulle passa många var det viktigt att inte fokusera för mycket på funktioner 

där resultaten skiljer stort mellan grupperna utan snarare på de funktioner samtliga grupper 

ansåg som viktiga. Till exempel funktioner som bra möjligheter till att äta och vila i bilen 

ansågs som viktiga för både studenter och barnfamiljer, men mindre viktiga för 

kortvägspendlare och säljare.  

 

Det visade sig att konsumenterna ville bevara vissa gamla funktioner i instrumentpanelen 

bland annat bränslemätare, hastighetsmätare och varningslampor. Detta kan tyda på att man 

inte är redo att helt släppa kontrollen till de automatiserade systemen. Det finns ett behov av 

att kontrollera eller ha uppsikt över bilen trots att man vid nivå fem inte behöver göra något 

annat än att åka med som passagerare. 

 

I brainstormingen kom det fram ett flertal smarta lösningar för diverse funktioner där 

komponenterna var dolda och kunde fällas fram med ett antal olika rörliga delar. Men det 

finns ett problem med vibration när många rörliga delar används. Eftersom funktionerna skall 

sitta i en bil är vibration något som inte kan bortses från. För att undvika det här problemet 

fokuseras det på fasta lösningar till funktioner i bilen. Men då funktioner som går att fälla 

fram var ett tydligt kundönskemål så kunde inte detta uteslutas helt.  

 

Svaren från frågor om design gav ingen självklar indikation på hur interiören bör vara 

utformad. De flesta svarade ett mittenvärde i enkätundersökningen vilket var en designmiss av 

enkäten i sig, mer om detta i nästa kapitel. Tendenser syns att konsumenter är vana vid hur 

bilen är utformad idag. Till exempel vill de gärna ha en mörk inredning vilket är vanligt i bilar 

idag då det inte är lika distraherande för föraren som en mycket ljus inredning. 

 

Ett önskemål som framkom under arbetets gång var att konsumenter gärna vill se fler 

avlastningsytor än vad som finns idag. Vilket kan anses logiskt då autonoma fordon skapar 

möjligheter att göra annat och utrymmet i ett fordon är relativt litet. Det medför att 

avlastningsytor är något som de allra flesta tänker på. Problemet är att detta direkt strider mot 

ett av säkerhetskriterierna som togs fram med hjälp av expertpanelen eftersom det ger upphov 

till lösa föremål. Det som händer med lösa föremål i en kollision är att de kommer att agera 

som en projektil och kan orsaka stor skada för passagerarna i bilen.  

 

Intervju och enkätundersökning genomfördes samtidigt i detta arbete. Vid reflektion om hur 

marknadsundersökningen kunde genomförts bättre kom vi fram till att det hade varit bättre att 

genomföra intervjuerna med konsumenter först och sedan bygga enkätundersökningen på 

informationen från intervjuerna. Enkäten är konstruerad efter våra egna tankar kring vad som 

kan vara viktiga funktioner i en framtida fordonsinteriör. Om enkäten också innehållit 

konsumenternas önskemål från intervjuerna hade det blivit ett effektivare verktyg i 

marknadsundersökningen.  

 

Om man jämför de resultat från vår marknadsundersökning med den tidigare 

marknadsundersökning genomförd av Leicht, Chtourou och Youssef (2018) överensstämmer 
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vissa resultat. I deras undersökning var internet, sova, läsa samt se på tv det som konsumenter 

ville sysselsätta sig med. Detta var något som många ur målgrupperna studenter och 

barnfamiljer i vår marknadsundersökning ville sysselsätta sig med. Men det fick inte lika högt 

genomslag bland resande säljare och kortvägspendlare. Detta beror troligtvis på att de olika 

målgrupperna har olika intressen och behov. Till exempel kanske inte en kortvägspendlare 

hinner se på tv på väg till jobbet och en resande säljare vill utnyttja tiden till att arbeta istället. 

Åtkomst till internet i någon form var viktigt för samtliga målgrupper. Det var också den 

viktigaste sysselsättningen i deras undersökning.   

7.2 Begränsningar 

Det gjordes tidigt en avgränsning i arbetet att endast kolla på fyra målgrupper och endast 

använda tio respondenter från varje målgrupp till enkätundersökning samt två till tre 

respondenter från varje målgrupp till intervju. Detta innebär att det inte går att göra en 

generalisering vad alla konsumenters åsikter är baserat utifrån insamlad data.  

  

Vid frågorna om design i enkätundersökningen användes en femgradig skala vilket skapade 

problem då respondenterna fick möjlighet att svara ett mittvärde. Detta ledde till att 

medelvärdet av resultatet hamnade i mitten som i sin tur gjorde det svårt att analysera. Frågor 

där medelvärdet hamnade väldigt nära tre fick strykas. För att undvika detta skulle det istället 

används en fyra- eller sex-gradig skala.  

  

Det är alltid svårt att få en hög svarsfrekvens på en webbenkät men det finns vissa metoder att 

använda för att få en högre svarsfrekvens. Det hade till exempel varit bra att skicka ut en 

påminnelse till samtliga respondenter att svara på enkäten. Ett annat alternativ hade varit att 

erbjuda ett pris till en av respondenterna för att öka deras vilja att genomföra enkäten.    

 

Att endast vara två personer som arbetar i ett produktutvecklingsarbete kan resultera i en del 

problem. Speciellt brainstorming är uppbyggt på att det ska vara sex till åtta personer som 

diskuterar fram resultat. Att vara en större grupp skapar dessutom möjligheter att använda sig 

av fler metoder för produktutveckling.  

7.3 Rekommendationer 

En av avgränsningarna som gjordes var just säkerheten. Detta är något som behöver studeras 

och skapar en del frågor för framtida utveckling av koncept 3. Hur kan krockkuddar fungera i 

framtiden? Måste de vara placerade som de är idag eller kan de vara placerade i taket eller i 

dörrarna? Kommer koncept 3 att fungera från ett säkerhetsperspektiv? 

  

Något som inte tagits i beaktning för koncept 3 är hur folk anser om att åka baklänges. 

Kommer folk må illa? Detta är något som bör undersökas, då många lider av åksjuka, för att 

avgöra om det är värt att arbeta vidare med koncept 3. 
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7.4 Slutsats  

I en framtida nivå fem autonom bil vill blivande passagerare sysselsätta sig med arbete och 

underhållning. Funktioner som efterfrågas var bland annat skärmar, dockningsmöjligheter för 

laptop, surfplatta och telefon, bord, tangentbord, kyld förvaring och hållare för drycker. 

Gamla funktioner som bränslemätare, hastighetsmätare och varningslampor skall kunna visas 

vid behov. De vill se en interiör med många men dolda funktioner i en enkel design och en 

färgsättning åt det mörkare hållet. 

 

Arbetet med att ta fram ett koncept som skulle uppfylla konsumenternas önskemål om 

funktion och design samt möta experternas krav resulterade i en förbättrad version av koncept 

3 (se avsnitt 5.6). 
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 Bilaga 1 – Intervjufrågor till konsumenter Sid. 1 (1) 

 

 

 

Huvudfråga 1:  
När man inte längre behövs som förare kan man i princip sysselsätta sig med vad som helst under färd, likt passagerarna i 
bilen idag eller pendlare på tåg och buss. Exempelvis kan möjligheter skapas för vila, underhållning eller arbete under färd. 
Eller något helt annat. Bara fantasin sätter gränserna. 
 
Vad vill du göra i en självkörande bil? (Användningsområden) 
Följdfråga 1.1: Vad skulle du behöva för att underlätta för det du vill göra? 
Följdfråga 1.2: Hur tror du instrumentpanelen bäst kan utformas för att användas till detta? 
Följdfråga 1.3: Vad brukar du göra när du åker kollektivt? 
Följdfråga 1.4: Hur tror du instrumentpanelen bäst kan utformas för att användas till detta? 
 
Huvudfråga 2: 
När bilen själv håller den angivna hastigheten, svänger in och tankar eller laddar vid behov, automatiskt stänger öppna 
dörrar och kör på egen hand till verkstaden när det är dags för service behövs inte längre de instrument, skärmar och visare 
som tidigare gav föraren denna information. Eller finns det kanske ett behov av att övervaka dessa och andra funktioner 
trots automatiken.  
Vilka funktioner i instrumentpanelen, från dagens bilar, vill du behålla i din självkörande bil? (Funktion) 
Följdfråga 3.1: Är det intressant att se hastighet? Kvarvarande bränsle? Etc. 
Följdfråga 3.2: Varför? 

Huvudfråga 3:  
När instrument som tidigare var nödvändiga för körningen kanske inte längre behövs kan instrumentpanelen byggas om för 
att rymma nya funktioner som bättre passar förarens nya roll som passagerare och de aktiviteter hen vill sysselsätta sig 
med under färd. 
 
Vilka nya funktioner på instrumentpanelen vill du se i din självkörande bil? (Funktion) 
Följdfråga 4.1: Vilka funktioner vill du ha när du åker på en roadtrip 
Följdfråga 4.2: Vilka funktioner vill du ha när du arbetar i bilen 
Följdfråga 4.3: Vilka funktioner vill du ha om du skall äta i bilen (ex frukost)  
Följdfråga 4.4: Vilka funktioner vill du om du skall kolla på film/spela spel.  

Summera  
Huvudfråga 4: 
Föreställ dig att du sätter dig i förarsätet i din framtida bil. Du stänger dörren, spänner fast säkerhetsbältet och bilen rullar 
iväg. I din gamla bil la du händerna om ratten, fäste blicken i horisonten och fokuserade på att styra bilen men i din nya bil 
behövs det inte längre. Du är inte längre förare av bilen för bilen kör helt på egen hand. Istället för ratt och pedaler, 
växelspak och instrument som tidigare behövdes för att köra finns där nu framför dig något annat.  
Vad ser du framför dig? (Design) 
Följdfråga 2.1: Traditionell design eller en futuristisk design 
Följdfråga 2.2: Vilken typ av färgsättning vill du ha? 
Följdfråga 2.3: Vill du ha funktionerna synliga likt en cockpit på ett flygplan?



  Bilaga 2 – Intervju med Barnfamiljer Sid. 1 (2) 

 

 

 

Intervjuperson 1 
 
Huvudfråga 1: Vad vill du göra i en självkörande bil? (Användningsområden) 
Arbeta – Internet behövs i bilen eftersom man ska kunna komma åt företagets data. Molntjänster etc. Mycket kan vara 
röststyrt, fast om man ska arbeta kommer det behövas någon form av tangentbord. En liten hylla/bord fälls fram för att 
använda för att placera en laptop på. 
Vill kunna läsa i bilen, bör vara både analogt och digitalt. Det viktigaste är att ha en bra lampa som är enkel att flytta på. 
Digitalt finns det en padda vid varje stol som varje passagerare kan använda som de vill. Ska inte sitta fast, utan ska vara 
enkla att flytta på. Det ska finnas bra förvaringsutrymmen att placera paddan på.  
Äta – Man vill gärna undvika det, men om man åker förbi “drive-in” så kan det vara smidigt att åka iväg direkt. Då behövs 
det framförallt att ett bord (kan vara samma som laptoppen använder) fälls fram som avlastningsyta, samt bra möjligheter 
till mugghållare.  
Vila – Vill kunna slappna av/vila i bilen. Men vågar inte sova för litar nog inte helt på systemet. För att underlätta att vila 
behövs det bra säten som är justerbara. Även ljussättningen ska kunna justeras in för att mörkläggning.  
 
Huvudfråga 2: Vilka funktioner i instrumentpanelen, från dagens bilar, vill du behålla i din självkörande bil? (Funktion) 
Alla de gamla funktionerna går att plocka fram i en av paddorna. Där ska man kunna bygga sitt eget skrivbord, dvs. man får 
bestämma vad som ska synas och vad som inte ska synas. Varningar behöver noteras på något sätt. Detta görs lämpligtvis i 
paddan, via notiser etc.   
 
Huvudfråga 3: Vilka nya funktioner på instrumentpanelen vill du se i din självkörande bil? (Funktion) 
IP kommer försvinna mer eller mindre, detta utrymme används till bättre svängrum till stolarna. Eftersom man vill kunna 
snurra på dem så att man sitter mot varandra för att kunna socialisera eller spela spel.  
Laptop ska kunna dockas och synkroniseras med paddorna i bilen. Ser inget behov av videokonferenser. Men däremot 
behövs det internet i bilen, mycket av funktionerna är mjukvara som finns i paddorna.  
Det måste finnas någon form av nödstopp, eller på något vis få bilen att köra in till sidan av vägen om man måste akut på 
toa, eller om någon behöver spy till exempel. Detta ska vara något som är lättåtkomligt från samtliga platser i bilen.  
Det vore inte dumt om det fanns en övervakningskamera dels för den självklara anledningen mot inbrottstjuvar. Men även 
om man kan släppa iväg barnen ensamma bilen till träningar. Då behöver man ha bra koll på vart bilen befinner sig vilket 
görs lättast via GPS. När man gör detta ska man kunna använda sig av “parental control". Detta är ett sätt att låsa vissa 
funktioner så barnen inte kan göra vad som helst i bilen.  
 
Huvudfråga 4: Vad ser du framför dig? (Design) 
Ska vara en jämn och fin yta som inte får vara för hård, bör vara något mjukare material för att agera som ett skydd vid 
korkar, kan dämpa kollisioner till exempel. 
Det finns mycket mer yta än vad det gör idag eftersom IP kan avskalas ganska mycket.  
De flesta funktioner är mjukvara i paddorna, men de andra funktionerna ska vara dolda och tas fram vid behov. Detta får att 
få fram den släta och “enkla” designen på IP. 
Vill fortfarande ha de mörkare färgerna som idag. Det får framförallt inte vara för blanka färger, ska inte reflektera, samt 
inga matta färger.  
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Intervjuperson 2 
Huvudfråga 1: Vad vill du göra i en självkörande bil? (Användningsområden) 
Arbete – Ser stora möjligheter till att arbeta i bilen. Behöver åtkomst till mail, vill egentligen ha en ordentlig arbetsstation. 
Antingen att man dockar en laptop/surfplatta eller att det redan finns en dator i bilen, Eftersom det mesta finns på Cloud, 
eller internet. Behöver finnas ett tangentbord som kan fällas fram kan dock vara touchskärmar i framtiden. Men behövs 
även utrymme så man även kan använda en styrplatta. Vill ha en stor skärm eller alternativt två st. skärmar.  
Underhållning – Man kan spela spel tillsammans, (Konsol). En större skärm som kan användas för både spel och till film på 
längre resor. 
Äta – Behövs bra mugghållare, ett utfällbart bord. Kanske kan fällas ner från taket? 
 
Huvudfråga 2: Vilka funktioner i instrumentpanelen, från dagens bilar, vill du behålla i din självkörande bil? (Funktion) 
Vill gärna ha kvar möjligheten att kunna köra bilen manuellt. åtminstone på vissa vägar, något greppvänligt (ratt) för att 
köra.  
 
Huvudfråga 3: Vilka nya funktioner på instrumentpanelen vill du se i din självkörande bil? (Funktion) 
Bättre utrymme för skärmar, vare sig det är jobb eller till underhållning. En enda stor skärm, (framrutan?) som kan delas 
upp i flera olika delar. Kan vara flera skärmar också som är integrerad med IP. Display syns alltid men kan ställas in för det 
bruk man vill åt. 
För att kunna arbeta vill man ha samma förutsättning som på jobbet. Tangentbord behövs, kan fällas fram, kan dock vara en 
digital variant.  
Rent generellt vill man åt en stilren IP. D.v.s.. enkel och inte så mycket krimskrams runt omkring 
Någon form av handkontroll för att spela tv-spel. Behövs även bra säten som går att justera samt att snurra på sätena. 
 
Huvudfråga 4: Vad ser du framför dig? (Design) 
Den övre delen på IP ska vara platt, därefter kommer en liten vinkel ner. 
En enda stor skärm, som det kan tas fram funktioner efter behov. Enkel design. Mittkonsolen är borttagen eftersom allt 
styrs via skärmen. Det nyvunna utrymmet kan användas till förvaring till exempel. Den så kallade “förarstolen” ska finnas 
kvar, där vill man ha övergripande kontroll över bilen.  
De flesta funktioner i bilen ska vara dolda, och tas fram vid behov. Troligtvis via touch. Man kan spara “Modes” som har 
sparade inställningar. Funktioner kan integreras med förvaringsutrymmen. 
Vill gärna ha kvar den klassiska designen som idag, Även den mörka gråskalan som finns idag. Dock kan man introducera lite 
mer ljusa färger, så som den metall gråa färgen. 
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Intervjuperson 1 
 
Huvudfråga 1: Vad vill du göra i en självkörande bil? (Användningsområden) 
Arbeta – Det viktigaste, där tillämpningar i bilen är sådana som skrivare i bilen, möjligheter att koppla in telefonen som idag 
görs det med Blåtand. Men en tillämpning är att man kan ha privata samtal, dvs. egentligen flera telefoner inkopplade 
samtidigt.  
Laptop används inte, men kan se att det behövs möjligheter att koppla in laptop. Det som behövs är att man kan ta fram 
solskydd. Annars att det finns inbyggd dator i bilen som man använder där man kan arbeta, fäller ut ett tangentbord.  
Läsa – Behövs bra ljus som man kan styra, man ska kunna ställa boken på något bokstöd, e-bok används inte ofta men kan 
se att det kan ha sina möjligheter.  
Vila – Att man kan fälla ner stolen till en liggande ställning, kunna dämpa ner ljuset. Vore bra om det fanns en mugghållare 
men finns problem att få den att hänga med i rörelsen till en liggande ställning.  
Underhållning – Är inte så viktigt för sin egen del. Men är bra för barn som använder det mer samt att man kanske har en 
större användning för att kolla på film om man åker på längre resor.  
Övrigt – Att GPS är smart på det sätt att den kan se vilka sevärdheter som finns längs vägen, om man åker på längre resor, 
ska vara skärmar som visar den informationen. I storstäder kanske det även finns möjlighet att använda en “mode” Guidad 
tur. Så som man faktiskt vore på en guidad tur.  
 
Huvudfråga 2: Vilka funktioner i instrumentpanelen, från dagens bilar, vill du behålla i din självkörande bil? (Funktion) 
Vill fortfarande ha kontroll över vad som händer i bilen. Vill kunna se om bilen har lite bensin kvar, vill se om det är låg 
oljenivå. Behöver veta om ett däck börjar få låg nivå på luft, likt på flygplan kunna ta fram en sida som det visar all den 
gamla informationen.  
Varningar måste finnas kvar för att människan också ska veta om det är något som är fel.  
Hur kommer det funka med nödbroms? kommer det existera någon form av möjlighet för människan att påverka 
körningen.  
Vill alltid kunna se ut, med andra ord vill ha möjligheten att kunna styra vindrutetorkare, för när det regnar ska det alltid 
finnas en klar sikt ut.  
 
Huvudfråga 3: Vilka nya funktioner på instrumentpanelen vill du se i din självkörande bil? (Funktion) 
Vill få in en vardagsrumskänsla, där man kan spela kort med varandra, fälla upp ett bord för att möjliggöra detta. 
Framsätena kan vara vridbara så att man kan vända sig om och kunna prata eller spela spel eller bara umgås med 
passagerarna i baksätet. 
har själv inga problem med att sitta baklänges, men ser problemen många har att man mår dåligt av att sitta baklänges eller 
om man läser en bok.  
Vill se möjligheter likt vid husvagnar att man kan ta fram ett väldigt enkelt kökskitt. Kunna koka kaffe, dra ut en skärbräda 
för att skära frallor. Speciellt om man åker med barn och man är på långresa är det väldigt fördelaktigt att man kan 
förbereda mellanmål och dylikt under färd.  
Större möjligheter att kunna äta, fälla fram något bord, mer mugghållare, enklare. 
För underhållning att det finns en större display i mitten där alla kan kolla på samma film samtidigt. Kunna koppla upp till 
internet och ladda ner filmer.  
 
Huvudfråga 4: Vad ser du framför dig? (Design) 
Vill åt ett större benutrymme. Stolen vore bra om den är likt en fåtölj, där ett benstöd kan fällas fram. Men framförallt 
större benutrymme att man kan vara mer bekväm.  
Fler ytor för att kunna avlasta, yta att skriva på, fälla fram en bricka för användning likt brickan på ett flygplan. Mer 
bekvämligheter med andra ord.   
Vill ändå ha kvar ett handskfack, behöver däremot inte vara lika stort som idag, men behövs något där man kan lägga 
solglasögon etc. 
Funktion, Funktion, Funktion är det viktigaste. Allt ska vara lätt att använda och förstå. Funktionerna behöver inte vara 
synliga utan kan vara att man får det på en display med massa undersidor, Däremot måste det vara lätt att hitta bland dem. 
Likt ett bibliotek ska det vara väldigt lätt att hitta. 
Ser hellre en mer klassisk enkel design. Men kan se fördelar med det futuristiska med ljus som kan visa eventuella varningar 
eller liknande. Färgkodning etc.  
Funktioner som bord, mugghållare etc. kan vara gömda. Som fälls fram vid användning.  
Idag används gråskala i bilar som är omtyckt. Men den finaste bilen har varit en gammal Alfa Romeo som hade lejongul 
läderklädsel. Färger kan vara väldigt uppiggande och roligt.  
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Intervjuperson 2 
 
Huvudfråga 1: Vad vill du göra i en självkörande bil? (Användningsområden) 
Arbeta – Vill kunna arbeta i bilen på väg till jobbet, behöver då någon bra avlastningsyta som kan användas dels till att 
använda för att skriva på papper men även för att placera sin laptop. Vore bra om det fanns något tangentbord i bilen men 
kan också funka med att man har plug-in. 
Underhållning – Man vill lyssna på ljudböcker, men även kunna läsa bok/tidning. Därför behövs det väldigt bra belysning 
samt att sätet är justerbart. Man vill även kunna kolla på film, ska vara en större skärm som finns på IP. 
Långresa – Vore väldigt smidigt med kyld förvaring där man kan kyla drycker och mackor till exempel, behöver dock inte 
sitta i IP utan kan sitta i mittkonsolen. Man behöver även en smidig papperskorg som kan sitta vid passagerarens sida till 
höger.  
Man vill även kunna synka telefonen till bilen, så man kan jobba på en större skärm. Man vill även på ett smidigare sätt än 
idag kunna leta i kontaktlistan. 
 
Huvudfråga 2: Vilka funktioner i instrumentpanelen, från dagens bilar, vill du behålla i din självkörande bil? (Funktion) 
Behövs egentligen inga av de gamla funktionerna men det kan vara skönt att ha kvar bränslemätaren. Men det viktiga är att 
varningar kommer fram när det börjar bli något problem med bilen. Dessa varningar kan komma fram någonstans på IP, ska 
vara synligt för alla och i ögonhöjd.  
 
Huvudfråga 3: Vilka nya funktioner på instrumentpanelen vill du se i din självkörande bil? (Funktion) 
En dataskärm framme vid IP, som kan användas till Arbete/filmer/serier/spel.  
Utfällbart bord till för arbete/äta samt att det ska finnas en bra mugghållare i det bordet, bra belysning för att kunna läsa, 
Inbyggd dator. Papperskorg som är smidig och enkel. 
Man ska kunna koppla upp sig på internet dels för arbete men även för underhållning så man kan koppla upp sig på 
streamingtjänster. 
Vill kunna justera sätet så man kan sitta mittemot varandra när man vill socialisera sig eller spela spel.   
 
Huvudfråga 4: Vad ser du framför dig? (Design) 
Tänk dig som man går in i en tågkupé, stolarna är vända mot varandra i sin grunduppställning.  
Man vill nog fortfarande ha kvar den traditionella designen som idag. Färgsättningen behåller det mörka lite gråskala som 
finns idag. Detta dels för att underlätta städning om man skulle råka spilla något. Detaljer kan gärna vara i någon silvergrå 
nyans eller till och med vissa träinslag. 
Funktioner ska vara dolda, man vill åt en ganska stilren design. Man ska kunna ta bort de flesta funktionerna när man inte 
använder dessa. Skärmen ska kunna fällas ner i IP.  
 
Intervjuperson 3 
 
Huvudfråga 1: Vad vill du göra i en självkörande bil? (Användningsområden) 
Arbete – Vill få en kontorsmiljö i bilen. Man ska kunna kolla på mail, förbereda sig för dagen. Framrutan samt de övriga 
rutorna (där bak vid passagerarna) blir en skärm, man ska antingen kunna se ut eller så ska man kunna arbeta med 
skärmen, ser problem med att ha mindre skärmar för då kan det bli jobbigt eftersom man ser ut samtidigt som man ser sin 
skärm. Det ska finnas utrymme för tangentbord och styrplatta. Detta görs antingen med att ha plana ytor på IP som det 
projiceras ett tangentbord på eller att det fälls fram något tangentbord från IP. Dator ska finnas inbyggt i bilen, är det 
absolut smidigaste. Men kan också finnas någon dockningsstation i ett handskfack för laptop till exempel. Dock behövs det 
att man kan koppla upp sig på internet.  
Längre resor – Säten ska vara vridbara (180 grader) så man kan vrida sätena så man sitter mitt emot varandra likt en 
tågkupé. Mycket funktioner finns i datorn, vid längre resor kan man använda den till att spela spel eller kolla film/serier.  
Vila – Man ska ha möjligheten att kunna vila, man ska därför kunna mörklägga bilen genom att justera de tonade rutorna. 
Men framförallt att det är viktigt med en tyst kupé, allt ljud utanför bilen ska isoleras bort.  
Äta – Framförallt att det finns möjligheter till att kyla saker. Så som drycker. Kanske kan finnas en kaffemaskin, men får inte 
bli för plottrigt, det är inte en husbil. 
 
Huvudfråga 2: Vilka funktioner i instrumentpanelen, från dagens bilar, vill du behålla i din självkörande bil? (Funktion) 
Likt flygplan ska man kunna plocka fram information men det är inte information som alltid behöver vara framme. GPS blir 
allt mer viktig eftersom det är där man har koll på hur långt man kommit och hur långt man har kvar. Väder (temperatur 
ute) är fortfarande intressant att få information om. Detta kan göras genom en av rutorna.  
Varningslampor och vissa mätare (varvtalsmätare) är onödiga då bilen ska klara sig själv. 
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Huvudfråga 3: Vilka nya funktioner på instrumentpanelen vill du se i din självkörande bil? (Funktion) 
Man ska kunna säga åt bilen att köra in till sidan eller att stanna vid närmsta restaurang/mack, kan lösas i programvaran. 
Det ska inte finnas så många fysiska knappar då man vill åt en ganska enkel IP. 
Sätena behöver inte se ut som idag utan ska vara mer åt det fåtölj liknande hållet. Det ska även bara vara fyra säten 
gentemot 5 säten som vi har idag och därför kan man bygga in mer funktioner i sätena. Det går att fälla fram två “bord” från 
armstödet, där ena används när man äter eller jobbar och det andra är styrningen över funktionerna i bilen. 
Man vill ha en stor skärm, integrerad med framrutan.  
Man ska ha enkelt att åtkomlighet till styrningen av funktionerna oavsett var man sitter. 
 
Huvudfråga 4: Vad ser du framför dig? (Design) 
Eftersom ett säte tagits bort och det bildats mer utrymme kan de övriga sätena göras större och få mer funktioner. Så som 
borden fälls fram från armstöden. Viktigt att man kommer åt att styra funktionerna oavsett var man sitter, vilket löses 
enklast genom att sätta styrningen i armstödet. 
Designmässigt ska det vara en stilren och ganska enkel IP. Mer åt det futuristiska, där ljus sätts in i detaljer och längs golvet, 
sidorna, taket. Man vill fortfarande ha kvar den mörka gråskalade färgsättningen, kanske detaljer som bryter det mörka. 
Detaljernas färger ska dock kunna justeras. 
Alla funktioner ska vara möjliga att gömma. Ska vara enkelt och mer plana ytor som kan användas till annat. Man vill kunna 
ha en stilren grunduppsättning.  
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Intervjuperson 1 
 
Huvudfråga 1: Vad vill du göra i en självkörande bil? (Användningsområden) 
Arbete – Man löser en kontorskänsla. Arbeta mycket med ergonomi, där stort fokus är stolar. Man ska kunna sitta bättre 
och arbeta, likt så man sitter när man jobbar på ett riktigt kontor. 
Man ska kunna koppla in telefon/surfplatta/laptop till en större skärm. Man vill Jobba med planering för att slippa göra det 
när man kommer hem från jobbet. 
Man behöver kunna ha möjligheten att tona rutorna, för att ta bort ljus. Kanske jobba med VR-ändra tema etc. 
Äta – Svårt som säljare att äta/gå på toa. Därför vore det bra med kyld förvaring, eventuellt att kunna värma mat i 
Mikrovågsugnvågsugn. Man ska kunna fälla fram ett bord för att kunna äta, men även här kunna justera stolarna så man får 
en bättre ergonomisk sits. 
Längre resor – Stolar ska kunna justeras för att vrida dem inåt mot passagerna. Så man kan socialisera sig med de andra 
resenärerna. Där ska det finnas något bord (se husvagnsvariant). Man vill kunna justera rutorna så att det blir mörkt så man 
kan kolla på film tillsammans, framrutan. 
Kunna justera stolarna så att man kan sova, dvs. bättre benutrymme. 
 
Huvudfråga 2: Vilka funktioner i instrumentpanelen, från dagens bilar, vill du behålla i din självkörande bil? (Funktion) 
Generellt kommer många att ha svårt att släppa kontrollen helt och hållet. Men det är inte så noga att se alla saker längre, 
kanske kan tas fram på skärmen vid behov, så som man gör när man åker flygplan så man kan se hastighet etc. 
Man vill alltid kunna se klockan. Se dator, där klockan alltid syns nere i hörnet. 
GPS behöver beräkna ut tider, hur långt är det kvar, vilken tid kommer jag fram. I denna tid ska bilen räkna med om den 
behöver tanka eller dylikt. 
Alla passagerare ska ha en liten kontrollpanel som hen kan styra sin (sin stol?) 
Någon form av indikator som berättar varför man stannar. 
 
Huvudfråga 3: Vilka nya funktioner på instrumentpanelen vill du se i din självkörande bil? (Funktion) 
Man kan styra GPS med röstkommando eller skriva, på ett digitalt tangentbord, som fälls fram. 
Tangentbord behövs i kontorsmiljön. Eventuellt ett digitalt tangentbord som man kan vinkla och är med touch. Mus behövs 
också, kan vara styrplatta/vanlig mus/ eller man spänner på något på fingrarna som är som en mus. 
Äta – Man ska se närmaste matställen på GPS. Man ska kunna fälla fram bord som avlastningsyta. 
Behövs någon streamingtjänst, för underhållning. D.v.s.. man behöver vara uppkopplad mot internet. Se Apple TV. 
Man ska kunna spara ”modes” där person 1 har gjort sina inställningar och person 2 har gjort sina. Man ska kunna byta 
mellan dessa enkelt. 

Huvudfråga 4: Vad ser du framför dig? (Design) 
IP kommer att avskalas. All förstärkning kommer inte behövas likaså med krockkuddar. Vindrutan bör vara mer rak (90 
grader). Man kan flytta stolen till mitten och fälla fram ett tangentbord. Skärmen kan flyttas i sidor på skenor. 
Vill kunna mörklägga fönster, man ska även kunna reglera ljussättningen. Man ska inte ha synliga funktioner.  Vill hålla sig 
borta från den klassiska designen, tänker mer rymdinspirerad IP. 
Special IP – Hela IP är som en ändå stor surfplatta samt att framrutan är en skärm. Skärmens storlek går att reglera. 
Handskfack kommer försvinna men det behövs fortfarande vara någon form av förvaring. Mer utrymme för knäna under IP. 
Man ska kunna släcka ner delar på den stora surfplattan. Den ska gå att fälla ner helt. 
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Intervjuperson 2 
 
Huvudfråga 1: Vad vill du göra i en självkörande bil? (Användningsområden) 
Arbete – Är det viktigaste. Man behöver kunna lägga ordar, ringa kunder, fylla i och arbeta med sin kalender och framförallt 
uppföljning med kunder! Telefon/paddan dockas in i bilen, antingen trådlöst eller dockas i. Man kan ”fälla” upp ett kontor. 
Stor skärm att arbeta som synkroniserar med telefonen/paddan. Det mesta styrs från skärmen, som antingen tas fram eller 
så är vindrutan en stor skärm. Kamera inbyggd i bilen. 
Underhållning – Lyssna på utbildningssyfte, radio musik VIKTIGT. Kan lösa någon biosalongskänsla, spela brädspel/tv-spel. 
Socialisera med de andra. Bord mellan sätena där man kan spela spel. 
Längre resor – Vända sätena till varandra, 
VR skärmar istället för rutor. Man kan ändra teman i bilen som gör att man sitter i havets botten eller bland molnen etc. 
  
Huvudfråga 2: Vilka funktioner i instrumentpanelen, från dagens bilar, vill du behålla i din självkörande bil? (Funktion) 
Gamla funktioner behövs egentligen inte, kanske finns som ett mode på skärmen. 
Men vill kunna reglera klimatet själv, via skärmen kanske. Klimatet behöver inte riktas mot föraren så som idag, utan kan 
likt bussar, tåg etc. vara från tak eller golv. Kanske till och med från sätena. 
Vill kunna reglera rutor, så som idag att styrningen sitter i dörrarna. 
Vill kunna se till att framrutan alltid är ren. D.v.s. kunna styra spolarvätska. Kanske via en knapp eller via skärmen. Men ska 
inte vara en stor spak som idag.  
 
Huvudfråga 3: Vilka nya funktioner på instrumentpanelen vill du se i din självkörande bil? (Funktion) 
Mycket av funktionerna är inbyggt i skärmen som nämns tidigare. 
Men i arbetet ska man kunna skapa en kontorsmiljö, ta fram ett skrivbord för att skriva på papper/kalender. Vill kunna ta 
fram ett integrerat tangentbord, Skrivare i mittkonsol eller i bagage? 
IP är platt, som kan skjutas mot en. 
Äta – Göra sig en god kopp kaffe, behöver inte en mikro för att värma mat eller etc. Bra ytor för avlastning samt fler 
mugghållare. 

Huvudfråga 4: Vad ser du framför dig? (Design)  
Tror att IP generellt kommer bli mindre, Avskalad så att säga. Vill se en förändring mot den futuristiska designen. Funktioner 
är dolda och tas fram, när man vill använda det, antingen via knappar eller med touch. Tror inte det kommer att bli bra att 
ha mycket ljus. Framförallt blinkande ljus kan ses som störande. 
Vill ha en dovare ljussättning men likt teman som benämns tidigare kan man styra ljussättningen ifrån det. 
Grundljussättningen bör vara gråskala.
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Intervjuperson 1 
 
Huvudfråga 1: Vad vill du göra i en självkörande bil? (Användningsområden) 
Vill framförallt använda telefonen/paddan/laptop. Dessa ska kunna synkroniseras med en skärm i bilen. Men vore bra om 
det fanns en dator i bilen från början där man kan göra enklare funktioner kanske. Skärmen ska kunna styras via pekskärm, 
röst eller tangentbord. 
Alla rutor ska kunna ändras, tonas etc. med hjälp av VR-teknik. Man ska kunna ändra bilden så att man åker i Bahamas 
istället. Eller att man kan spela spel tillsammans. 
IP ska vara konstruerad som en avlastningsyta, som är byggd på det sätt att den ser till att saker som placeras där hålls fast. 
Vore bra om det fanns en hylla på sidan som kan stängas.  
Vila - ligger fokus på sätet, man ska kunna justera det. Man vill även kunna justera ljuset i bilen, men även rutorna. Mer 
benutrymme vore bra kanske något fotstöd också, rent generellt behövs mer utrymme för att kunna röra sig. 
Längre resa - Ska kunna socialisera sig med de andra passagerarna, kunna vrida sätena, Något bra utfällbart bord som man 
kan använda som fika bord etc. 
Underhållning - Framrutan används som en enda stor skärm där samtliga i bilen kan kolla på film. Därför behövs det att 
bilen kan koppla upp sig mot internet.  
 
Huvudfråga 2: Vilka funktioner i instrumentpanelen, från dagens bilar, vill du behålla i din självkörande bil? (Funktion) 
Man har svårt att släppa kontrollen helt och hållet. Hastigheten bör ha ett eget utrymme så att man alltid kan se 
hastigheten. 
Man vill få varningar om saker händer, om bilen kokar etc.  
Om bilen ska tanka vill man få en förvarning om det, kan vara en notis som kommer upp på skärmen, varningar likaså. För 
blir man förvarnad om tankning kan man planera in stopp eller liknande. 
Vill fortfarande kunna reglera rutorna själv, samt att man ska kunna reglera klimatet. Ska finnas lite överallt i bilen. Om man 
fryser ska man kunna enkelt värma upp sig. 
 
Huvudfråga 3: Vilka nya funktioner på instrumentpanelen vill du se i din självkörande bil? (Funktion) 
Det mesta är mjukvara som finns i paddan/telefonen/datorn. 
Massage i sätet vore uppskattat. Man ska kunna få vatten, genom en kran eller liknande.  
Möjlighet att docka dator är viktigt, likaså internet. Detta skulle leda till att man kan börja sin dag tidigare och åka hem 
tidigare. Till detta behövs ett tangentbord, föredrar det klassiska, men om det kommer ett bra digitalt tangentbord kan det 
också funka.  
För att äta vill man kunna fälla fram något bord, ha bra utrymme för mugghållare, bestick. 
Det ska även finnas en behållare med papper(servetter) som är enkel att fylla på. Men även en smidig papperskorg som är 
enkel att tömma. 
Vid underhållning behövs bra ljudisolering från utifrån. Man ska kunna justera ljuset så man kan skapa en biosalong känsla.  
Något häftigt vore om taket var en skärm också då kunde man fälla ner sätet långt och kolla på film liggandes.  
 
Huvudfråga 4: Vad ser du framför dig? (Design) 
En skärm och ett avlastningsbord framför, kran (mittkonsol). 
Föredrar den klassiska designen fast den utsmyckad med mer funktioner.  
Färger - Får inte vara pastellfärger. Vill ha kvar gråskalan, men detaljer kan gärna vara i andra färger. Generellt ska det vara 
lite ljusare än idag, men får inte bli för mycket och gå över till helt vitt. 
Bra belysning behövs så man enkelt kan se, lampor som går att tända vid behov. 
Vill ha dolda funktioner, som tas fram manuellt. Vissa kan dock vara framme hela tiden så som den lilla skärmen för 
telefon/padda/dator, även IP (avlastningsbordet). Grunduppsättningen kan vara synlig.  
Papperskorg(är gömd vid sidan) Mugghållare (är dold och tas fram vid behov.) den lilla skärmen(är synlig och alltid 
tillgänglig) Framrutan (ska gå att justera efter behov) Kranen (är dold och tas fram vid behov) 
 
Intervjuperson 2 
 
Huvudfråga 1: Vad vill du göra i en självkörande bil? (Användningsområden) 
Arbeta - Det behövs en ordentlig arbetsstation, man vill kunna docka i sin laptop. Det ska finnas en större skärm som 
används till datorn med möjlighet att koppla in en mus. Man kanske kan använda sig av VR-tekniken i framtiden? 
Underhållning - Här används egentligen datorn också. För att kolla på serier och filmer till exempel. Men man ska också 
kunna spela tv-spel tillsammans. En stor skärm framme vid IP (som fyller hela framrutan) som alla använder sig utav, fast 
det alla skulle kunna ha en mindre skärm också. Man kanske använder sig av VR för att spela spel, detta i form av headset. 
Vila - Man behöver mer utrymme än idag, detta görs genom att minska IP. Man vill sitta mer bekvämt, och ha bättre 
benutrymme. Kunna fälla fram något benstöd.  
Äta - IP ska vara utformad så att det går att äta. IP är byggd som en avlastningsyta.  
Behövs bättre säten än vad det finns idag, framförallt att de är justerbara. Bör vara mer fåtölj liknande. Dessa ska kunna 
ändras till en säng i framsätet (X-led).  
Vem vet hur framtiden ser ut. Man kanske inte sitter som idag, utan man sitter bak och fram så att alla sitter runt ett bord.  
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Huvudfråga 2: Vilka funktioner i instrumentpanelen, från dagens bilar, vill du behålla i din självkörande bil? (Funktion) 
Man kommer behöva någon form av kontroll över det, en trygghetskänsla. Man vill veta hur däcktrycket är, när nästa 
service är etc. De gamla funktionerna behöver inte vara synliga så som dem är idag. Men det ska vara möjligt att kunna 
plocka fram dem. Detta kan göras genom en APP på telefonen. Därifrån får man även fram notiser som “nu är det 1200 km 
till nästa service” men även varningar,  
 
Huvudfråga 3: Vilka nya funktioner på instrumentpanelen vill du se i din självkörande bil? (Funktion) 
En skärm som används dels till att spela spel, kolla film/serier eller för att arbeta. Sätena behöver vara mer bekväma och 
bättre möjlighet att justera dem.  
Man kommer kunna ta bort mittkonsolen som skapar mycket utrymme, men man kan även skala ner IP väldigt mycket 
också. Det är framförallt utrymmet man vill åt. Hellre mer utrymme än att lägga till massa nya funktioner.  
VR-headset som kan användas för att jobba eller spela spel. 
Behövs kunna fälla fram ett bord, dels för att äta men även om man vill arbeta. Detta kan fällas fram från antingen golvet, 
IP, eller kanske taket? 
 
Huvudfråga 4: Vad ser du framför dig? (Design) 
Kan ha en kombinerad framruta och skärm. Sätena behöver inte vara som idag, man vill ha mer bekväma och mer 
justerbara stolar, man vill kunna snurra runt dem så man sitter bak och fram.  
IP kommer snarare vara en ytterligare del i bilen, så som dörrarna är idag kommer IP ses i framtiden.  
Bilarna kan komma att se väldigt olika ut i framtiden, Kanske inte är 5-dörrars bilar längre, kanske finns ett nytt sätt att 
placera dörrarna som skapar nya möjligheter. 
Man vill kunna justera ljussättningen och färgsättning i bilen, detta genom att tona rutorna vid behov, men även kunna 
justera färgerna i designen beroende på vilken aktivitet man vill göra.  
Ren generellt är fokus på frigöra mer utrymme i bilen, man vill kunna vara mer flexibel än vad man kan vara idag. Detta görs 
delvis genom att avskala IP, men även genom att ta bort onödiga funktioner som finns idag till exempel mittkonsolen. 
Man vill ha en ganska neutral mörkare färgsättning som standard och designen lutar mer åt det traditionella hållet.  
Alla funktioner i bilen ska gå att ta undan, om möjligt. Annars kan det skapa problem som till exempel om man ska lösa säng 
i framsätet och det är ett bord i vägen. Tänk er en automatiserad husbil.   
 
Intervjuperson 3 
 
Huvudfråga 1: Vad vill du göra i en självkörande bil? (Användningsområden) 
Vill ha möjlighet till att arbeta i bilen på väg till jobbet. Tänker sig att IP är väldigt plan upptill och kan användas som ett 
bord. Både till skrivbord och som datorbord för laptop.   
Vill kunna vila i bilen och behöver då ett bra säte som går att justera efter behov. Bilen skall gå att mörkläggas så att en bra 
miljö att vila i skapas men man skall ändå kunna se ut ur bilen. 
Vill ha möjlighet till att läsa i bilen, både en digital bok och en traditionell. Möjligheten att läsa en digital bok kan vara 
integrerad i IP via en skärm. För att läsa en vanlig bok behövs bra belysning som är rätt placerad eller flyttbar. 
 
Huvudfråga 2: Vilka funktioner i instrumentpanelen, från dagens bilar, vill du behålla i din självkörande bil? (Funktion) 
Känner ett behov av viss kontroll, i alla fall till en början i övergången från manuell bil till fullt autonom. Vill veta att allt är 
som det ska och ha möjlighet till att se fel lampor, bränslemätare, varvtal etc. men att de är projicerade på en yta i bilen och 
går att stänga av.  
 
Huvudfråga 3: Vilka nya funktioner på instrumentpanelen vill du se i din självkörande bil? (Funktion) 
IP är utformat så att det utgör ett bord eller avlastningsyta. Det kan finnas en integrerad dator men vill ha bra möjlighet till 
att använda laptop som ska gå att ladda och docka i bilen så att man får upp innehållet på en integrerad skärm. 
Tangentbord och styrplatta skall finnas.  
Det skall också gå att äta på samma yta som bör ha “ojämnheter” för att undvika att lösa föremål åker omkring på bordet. 
Möjlighet till att spela tv-spel genom att projicera digitalt innehåll på framrutan i bilen. 
En annan utformning av interiören där IP får mindre betydelse: säten eller soffa vänt mot ett bord centrerat i bilen mer likt 
det som går att finna i husbilar. Detta bord innehåller IP:s funktioner och möjliggör en mer social miljö där man exempelvis 
kan spela brädspel med varandra. 
  



Bilaga 5 – Intervju med Studenter Sid. 3 (3) 

 

 

 

Huvudfråga 4: Vad ser du framför dig? (Design) 
IP är plan med en stor yta att jobba på. Säten går att justera för att flytta närmade för att kunna arbeta på ytan. IP är mer 
avskalad och rakare där de runda former som finns idag har skurits bord för att ge mer rymd men tar för övrigt ungefär lika 
stort utrymme som idag. Viktigt att IP har en ergonomisk höjd.  
Designen liknar det klassiska och färgsättningen är en tidlös neutral gråskala. 
Instrument som visar hastighet, bränsle, varningslampor etc. skall kunna tas fram vid behov på en digital skärm eller 
projiceras. 
Om det finns nedsänkningar i IP för att ställa en dricka skall dessa gå att fälla tillbaka för att möjliggöra en plan yta att 
arbeta på.  
Vid en design där passagerare är vända mot ett centrerat bord i bilen kan sätena eller soffan placeras diagonalt så att ingen 
behöver åka helt baklänges.   



Bilaga 6 – Enkätundersökningens frågor Sid. 1 (2) 

 

 

 

 

Framtida användning av instrumentpanel i autonoma bilar 

 
1. Ålder 

< 20 20-29 30-39 40-49 > 50 
2. Sysselsättning 

Arbetar Studerar Övrigt___________ 
3. Hur pendlar du till arbete/skola? 

Bil Kollektivt Båda Övrigt___________ 
4. Hur Långt har du det till jobbet/skola? 

< 20 km 21-60 km 61-100 km > 100 km 
5. När du åker kollektivt vad sysselsätter du dig med då? (Flera alternativ kan kryssas i) 

Sova Vila Arbeta Film/spel Läsa Lyssna på musik 
Äta Mobiltelefon Övrigt___________ 

6. Kör du bil i arbetet? 
Ja Nej 

7. Hur många resor per dag? 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 

8. Hur långt per dag 
< 100 km 101-200 km 201-300 km > 301 km 

I framtiden när du står inför valet om vilken av de nya självkörande bilarna du skall 
införskaffa kan de ingående funktionerna i bilen spela stor roll. Försök bedöma hur viktiga 
funktionerna nedan är för dig och hur avgörande de är för ditt framtida val.  
Hur viktigt blir det för dig med bra möjligheter till att: 
 

9. Titta på film/tv/serier? 
Inte viktigt alls           Av liten vikt          Ganska viktigt          Mycket viktigt          Helt avgörande 

10. Läsa en bok/tidskrift? 
Inte viktigt alls           Av liten vikt          Ganska viktigt          Mycket viktigt          Helt avgörande 

11. Läsa en digital bok/tidskrift? 
Inte viktigt alls           Av liten vikt          Ganska viktigt          Mycket viktigt          Helt avgörande 

12. Spela digitala spel? 
Inte viktigt alls           Av liten vikt          Ganska viktigt          Mycket viktigt          Helt avgörande 

13. Lyssna på music? 
Inte viktigt alls           Av liten vikt          Ganska viktigt          Mycket viktigt          Helt avgörande 

14. Arbeta? 
Inte viktigt alls           Av liten vikt          Ganska viktigt          Mycket viktigt          Helt avgörande 

15. Suva? 
Inte viktigt alls           Av liten vikt          Ganska viktigt          Mycket viktigt          Helt avgörande 

16. Vila? 
Inte viktigt alls           Av liten vikt          Ganska viktigt          Mycket viktigt          Helt avgörande 

17. Äta? 
Inte viktigt alls           Av liten vikt          Ganska viktigt          Mycket viktigt          Helt avgörande 

Att arbeta med kontorssysslor, skolarbete eller dylikt under färd blir möjligt och funktioner 
som behövs kan byggas in i den framtida instrumentpanelen.  
Hur viktigt blir det för dig med bra möjligheter till att: 
 

18. Skriva analogt på exempelvis papper? 
Inte viktigt alls           Av liten vikt Ganska viktigt Mycket viktigt Helt avgörande 

19. Skriva digitalt (ordbehandlingsprogram etc.)?? 
Inte viktigt alls           Av liten vikt Ganska viktigt Mycket viktigt Helt avgörande 

20. Läsa epost? 
Inte viktigt alls           Av liten vikt          Ganska viktigt          Mycket viktigt          Helt avgörande 

21. Skriva epost? 
Inte viktigt alls           Av liten vikt          Ganska viktigt          Mycket viktigt          Helt avgörande 

22. Ringa telefonsamtal? 
Inte viktigt alls           Av liten vikt          Ganska viktigt          Mycket viktigt          Helt avgörande 

23. Ringa videosamtal eller delta I videomöten? 
Inte viktigt alls           Av liten vikt          Ganska viktigt          Mycket viktigt          Helt avgörande 

24. Möjlighet att koppla in extern dator (laptop)? 



Bilaga 6 – Enkätundersökningens frågor Sid. 2 (2) 

 

 

 

Inte viktigt alls           Av liten vikt          Ganska viktigt          Mycket viktigt          Helt avgörande 
25. Hur viktigt är det med en inbyggd dator i bilen? 

Inte viktigt alls           Av liten vikt          Ganska viktigt          Mycket viktigt          Helt avgörande 
26. Hur viktigt är det med en inbyggd datorskärm? 

Inte viktigt alls           Av liten vikt          Ganska viktigt          Mycket viktigt          Helt avgörande 
27. Hur viktigt blir det med flera inbyggda datorskärmar 

 
Inte viktigt alls           Av liten vikt          Ganska viktigt          Mycket viktigt          Helt avgörande 
 
När du äter i bilen kan instrumentpanelen utformas för att förenkla detta. Hur viktigt är det med: 
 

28. Avlastningsytor för mat? 
Inte viktigt alls           Av liten vikt          Ganska viktigt          Mycket viktigt          Helt avgörande 

29. Hållare för drycker? 
Inte viktigt alls           Av liten vikt          Ganska viktigt          Mycket viktigt          Helt avgörande 
 

30. Kyld förvaring för mat och dryck? 
Inte viktigt alls           Av liten vikt          Ganska viktigt          Mycket viktigt          Helt avgörande 

31. Papperskorg? 
Inte viktigt alls           Av liten vikt          Ganska viktigt          Mycket viktigt          Helt avgörande 

En design av instrumentpanelen kan upplevas avancerad och likt en flygplanscockpit ha 
alla instrument och funktioner ständigt synliga och tillgängliga. Men det kan också vara en 
strömlinjeformad design där funktioner är gömda tills de behövs och kan då exempelvis 
fällas fram. För många olika funktioner kan kännas överväldigande medans för få kan 
kännas tafatt. Men detta är ett högst individuellt tycke.  
Försök placera dig i skalan nedanför för hur du vill att din framtida instrumentpanel ska vara utformad. 
 

32. Synliga funktioner – 1     2     3      4      5 – Gömda funktioner  
 

33. Få funktioner – 1     2     3      4      5 – Många funktioner  
 

34. Enkel design – 1     2     3      4      5 – Avancerad design 
 

35. Klassisk design – 1     2     3      4      5 – Futuristisk design  
 

36. Ljusa färger – 1     2     3      4      5 – Mörka färger  
 

37. Färglös design – 1     2     3      4      5 – Färgrik design 
Då behovet av att se ut ur bilen för att köra försvinner uppstår nya möjligheter kring ljussättning inne i bilen. 
Hur viktigt är det för dig med möjlighet till: 
 

38. Arbetsbelysning? 
Inte viktigt alls           Av liten vikt          Ganska viktigt          Mycket viktigt          Helt avgörande 

39. Mörkläggning? (vid vila, filmvisning etc.) 
Inte viktigt alls           Av liten vikt          Ganska viktigt          Mycket viktigt          Helt avgörande 

40. Ambient ljus? (upplysta detaljer 
Inte viktigt alls           Av liten vikt          Ganska viktigt          Mycket viktigt          Helt avgörande 

41. Starkt ljus? (känsla av dagsljus) 
Inte viktigt alls           Av liten vikt          Ganska viktigt          Mycket viktigt          Helt avgörande 

När bilen själv håller den angivna hastigheten, svänger in och tankar eller laddar vid 
behov, automatiskt stänger öppna dörrar och kör på egen hand till verkstaden när det är 
dags för service behövs inte längre de lampor och visare som tidigare gav föraren denna 
information. Eller finns det kanske ett behov av att övervaka dessa och andra funktioner 
trots automatiken.  
Kryssa i vad från dagens instrumentbräda du hade velat behålla i en självkörande bil. (Flera alternativ kan kryssas i) 
 

42. Hastighetsmätare Bensinmätare Varvtalsmätare Trippmätare Värmemätare Klocka 
Temperatur Varningslampor Övrigt___________ 
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Framtida användning av instrumentpanel i autonoma bilar 

Enkätundersökning 

Tidsåtgång ca: 10 minuter 
 
Missiv 
Hej! 
 
Vi heter Daniel och Magnus och vi läser tredje och sista året på maskiningenjörsprogrammet med inriktningen 
produktutveckling vid Högskolan i Borås. Vi skriver i dagsläget vårt examensarbete och denna enkätundersökning är en del 
av en förstudie som kommer ligga till grund för framtagandet av olika koncept på instrumentpanel i självkörande 
personbilar. Ditt bidrag är av stort värde för oss och vi skulle verkligen uppskatta om du tog dig tid att genomföra vår enkät. 
 
Ditt svar kommer behandlas helt anonymt och inga namn kommer att nämnas i rapporten.  
 
Tidsåtgång ca: 10 minuter 
 
Det pågår en kapplöpning i fordonsindustrin för att ta fram tekniska lösningar som möjliggör fordon som är autonoma dvs. 
självkörande. I dagsläget finns funktioner som möjliggör en halvautomatisk körning där fordonet kan sköta enklare 
uppgifter själv. Till exempel klarar bilen av att hålla sig på körbanan och parkera själv. Helljus går ner till halvljus vid 
mötande av fordon och bilen anpassar hastighet med hänsyn till framförvarande fordon och bromsar automatiskt vid fara. 
Men hela tiden måste föraren vara beredd att ta över kontrollen och föraren har ansvaret att se till att bilen framförs säkert 
trots de automatiska systemen.  
 
Men tekniken går snabbt framåt och många företag tar sikte på att kunna erbjuda helt självkörande bilar där det inte längre 
behövs någon förare. Vi blir alla passagerare vare sig vi tar bilen till jobbet, till affären eller på semesterresan. Detta skapar 
ett behov av sysselsättning under färd för den före detta föraren. Men vad vill man göra i sin självkörande bil när man inte 
längre behöver köra? 
 
Många av de instrument som idag behövs för att köra bilen kommer inte längre behövas. Ratt och pedaler kan exempelvis 
plockas bort. Detta lämnar plats åt nya funktioner som bättre passar förarens nya roll som passagerare. Hur kan 
instrumentpanelen utformas för att bättre passa dessa nya behov? 
 
Dessa frågor försöker vi genom detta arbete utforska. Ingen vet hur interiören i framtidens helt självkörande bilar kommer 
att se ut. Men genom denna enkät hoppas vi få en inblick i vad du som framtida passagerare i dessa bilar vill göra. Genom 
ditt bidrag hoppas vi kunna ta fram en ny design på instrumentpanelen som skall passa flera olika användare.  
 
Länk till enkät: XXXXXXXXXXXXX 
 
Med vänliga hälsningar 
Daniel Oppenheim 
Magnus Görander
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Fråga Barnfamilj 

1,1 30-39 30-39 30-39 30-39 40-49 30-39 30-39 > 50 30-39 

1,2 Arbetar Arbetar Arbetar Arbetar Arbetar Arbetar Arbetar Studerar Arbetar 

1,3 Bil Bil Bil Bil Kollektivt Bil Bil Cyklar eller går Bil 

1,4 < 20 km 21-60 km 21-60 km 21-60 km   < 20 km < 20 km   21-60 km 

1,5 
Vila, Film/Spel, 

Lyssna på musik, 
Mobiltelefon 

Åker inte kollektivt 
Vila, Arbeta, 

Lyssna på musik 
Lyssna på musik, 

Mobiltelefon 

Sova, Arbeta, 
Film/Spel, 

Mobiltelefon 

Arbeta, Läsa, 
Lyssna på musik, 
Äta, Mobiltelefon 

Vila, Läsa, Lyssna 
på musik, 

Mobiltelefon 

Vila, Läsa, Lyssna 
på musik, 

Mobiltelefon 

Sova, Vila, Arbeta, 
Film/Spel, Lyssna 

på musik, Äta, 
Mobiltelefon 

1,6 Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

1,7 3 - - 1 - - - - - 

1,8 101- 200 km - - <100 km - - - - - 

2,1 1 3 2 2 4 4 3 2 4 

2,2 1 2 4 2 4 3 4 2 2 

2,3 2 2 1 2 4 3 3 2 3 

2,4 2 2 1 2 4 1 1 2 3 

2,5 4 4 5 4 5 5 3 3 4 

2,6 3 1 4 1 4 3 4 2 4 

2,7 4 3 5 3 3 3 1 1 4 

2,8 4 4 5 3 3 3 1 4 4 

2,9 3 3 3 2 2 4 3 2 4 

3,1 1 3 3 2 2 1 4 3 2 

3,2 3 2 2 4 4 2 4 3 4 

3,3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 

3,4 3 3 3 4 4 3 4 4 5 

3,5 4 4 1 4 4 5 4 4 4 

3,6 4 2 3 2 3 3 2 2 3 

3,7 4 3 5 4 1 2 4 4 5 

3,8 4 3 1 4 5 3 2 3 2 
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3,9 4 3 1 4 5 4 3 3 3 

3,10 4 2 1 2 4 2 1 3 1 

4,1 2 3 4 4 3 4 3 4 4 

4,2 4 4 4 5 4 4 4 5 4 

4,3 3 3 2 2 4 3 3 2 2 

4,4 4 3 3 2 4 2 1 3 4 

5,1 5 4 4 4 4 3 5 4 3 

5,2 4 3 3 5 4 4 4 3 3 

5,3 4 3 2 3 3 2 1 2 3 

5,4 3 3 1 5 3 3 1 3 3 

5,5 4 2 3 3 3 4 3 4 3 

5,6 4 2 3 1 3 3 1 3 3 

6,1 2 3 2 4 4 2 3 4 4 

6,2 4 4 3 4 4 3 1 3 4 

6,3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 

6,4 2 2 2 2 1 3 1 2 3 

7,1 

Hastighetsmätare, 
Trippmätare, 

Värmemätare, 
Klocka, 

Temperatur 

Hastighetsmätare, 
Bensinmätare, 
Trippmätare, 

Klocka, 
Temperatur 

Hastighetsmätare, 
Bensinmätare, 
Trippmätare, 

Klocka, 
Temperatur, 

Varningslampor 

Hastighetsmätare, 
Bensinmätare, 
Värmemätare, 

Klocka, 
Temperatur, 

Varningslampor 

Bensinmätare, 
Trippmätare, 

Värmemätare, 
Klocka, 

Temperatur, 
Varningslampor 

Hastighetsmätare, 
Bensinmätare, 
Trippmätare, 

Klocka, 
Temperatur, 

Varningslampor 

Hastighetsmätare, 
Bensinmätare, 

Temperatur 

Hastighetsmätare, 
Bensinmätare, 
Temperatur, 

Varningslampor, 
Allt detta kan 

implementeras i 
en display 

Hastighetsmätare, 
Bensinmätare, 
Trippmätare, 

Värmemätare, 
Klocka, 

Temperatur, 
Varningslampor 

 



Bilaga 9 – Svar till enkätundersökning med Kortvägspendlare Sid. 1 (2) 

 

 

 

Fråga Kortvägspendlare 

1,1 > 50 > 50 30-39 > 50 30-39 20-29 

1,2 Arbetar Arbetar Arbetar Arbetar Arbetar Arbetar 

1,3 Bil Bil Bil Bil Bil Bil 

1,4 21-60 km < 20 km < 20 km < 20 km < 20 km < 20 km 

1,5 
Sova, Vila, Film/Spel, Läsa, 

Mobiltelefon 
Vila, Läsa, Lyssna på musik, 

Mobiltelefon 
Lyssna på musik 

Vila, Arbeta, Film/Spel, 
Läsa, Mobiltelefon 

Vila, Lyssna på musik, 
Mobiltelefon 

Sova, Vila, Lyssna på musik, 
Mobiltelefon 

1,6 Nej Nej Ja Ja Ja Nej 

1,7 - - 1 3 2 - 

1,8 - - <100 km <100 km <100 km - 

2,1 2 2 4 2 1 4 

2,2 4 3 1 3 1 2 

2,3 4 3 1 3 1 3 

2,4 3 2 3 2 1 3 

2,5 3 3 4 4 3 4 

2,6 4 2 4 2 2 1 

2,7 4 2 4 2 1 3 

2,8 3 2 4 3 3 3 

2,9 2 2 2 2 2 2 

3,1 2 2 2 2 2 2 

3,2 4 2 4 3 3 2 

3,3 4 3 4 3 4 4 

3,4 4 3 4 3 4 2 

3,5 4 3 4 4 4 4 

3,6 2 1 2 2 3 2 

3,7 4 2 4 4 4 4 

3,8 3 2 2 2 3 4 
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3,9 3 2 3 4 3 4 

3,10 2 1 3 3 2 3 

4,1 3 3 2 4 4 2 

4,2 4 4 4 4 5 4 

4,3 2 3 3 4 4 2 

4,4 3 3 3 3 5 2 

5,1 4 4 2 4 3 2 

5,2 4 2 4 3 3 4 

5,3 3 2 4 3 3 3 

5,4 3 2 5 3 4 5 

5,5 3 3 5 2 3 2 

5,6 4 3 3 3 3 3 

6,1 4 3 3 3 2 3 

6,2 3 3 3 2 3 4 

6,3 3 3 4 3 2 4 

6,4 2 2 3 2 2 1 

7,1 

Hastighetsmätare, 
Bensinmätare, 

Varvtalsmätare, 
Trippmätare, 

Värmemätare, Klocka, 
Temperatur, 

Varningslampor 

Bensinmätare, 
Varningslampor 

Hastighetsmätare, 
Trippmätare, 

Värmemätare, Klocka, 
Temperatur 

Hastighetsmätare, 
Bensinmätare, 

Trippmätare, Klocka, 
Temperatur, 

Varningslampor 

Hastighetsmätare, 
Bensinmätare, Klocka, 

Temperatur 

Hastighetsmätare, 
Bensinmätare, Klocka, 

Temperatur, 
Varningslampor 

 



Bilaga 10 – Svar till enkätundersökning med Resande säljare Sid. 1 (2) 

 

 

 

Fråga Resande säljare 

1,1 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 40-49 

1,2 Arbetar Arbetar Arbetar Arbetar Arbetar säljare 

1,3 Bil Bil Bil Bil Bil Bil 

1,4 21-60 km > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 

1,5 
Vila, Lyssna på musik, 

Mobiltelefon 
Vila, Arbeta, Lyssna på 

musik 
Vila, Film/Spel, Lyssna på 

musik, Mobiltelefon 
Vila 

Vila, Läsa, Lyssna på musik, 
Mobiltelefon 

Vila, Mobiltelefon 

1,6 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

1,7 7 8 10 8 8 10 

1,8 <100 km 201-300 km 101- 200 km 101- 200 km 101- 200 km 101- 200 km 

2,1 1 1 3 1 1 2 

2,2 1 2 3 2 2 2 

2,3 2 2 3 2 2 2 

2,4 1 1 3 1 1 2 

2,5 4 3 4 4 2 3 

2,6 2 4 3 4 2 3 

2,7 1 1 2 2 1 1 

2,8 1 1 3 3 2 1 

2,9 1 2 2 2 1 1 

3,1 2 1 3 3 2 1 

3,2 3 3 3 4 2 2 

3,3 5 3 4 4 3 3 

3,4 4 3 4 4 2 3 

3,5 5 3 5 4 4 5 

3,6 2 2 3 4 1 3 

3,7 2 2 3 4 2 2 

3,8 3 3 3 4 2 2 

3,9 4 3 4 4 1 3 
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3,10 2 1 3 2 1 1 

4,1 4 1 4 3 3 2 

4,2 4 3 4 4 4 3 

4,3 3 1 4 2 3 2 

4,4 4 2 4 3 2 2 

5,1 3 3 4 4 3 3 

5,2 4 3 4 4 5 3 

5,3 3 1 4 4 4 3 

5,4 3 3 3 2 4 3 

5,5 3 3 3 4 1 4 

5,6 4 5 3 4 4 3 

6,1 4 2 4 4 3 4 

6,2 3 1 4 4 1 2 

6,3 3 2 3 4 4 3 

6,4 3 2 3 2 2 3 

7,1 
Hastighetsmätare, 

Bensinmätare, Klocka, 
Temperatur 

Hastighetsmätare, 
Bensinmätare, 

Trippmätare, Klocka, 
Temperatur, 

Varningslampor 

Hastighetsmätare, Klocka, 
Temperatur 

Hastighetsmätare, 
Bensinmätare, 

Värmemätare, Klocka, 
Temperatur, 

Varningslampor 

Hastighetsmätare, 
Bensinmätare, 

Trippmätare, Klocka, 
Temperatur, 

Varningslampor 

Hastighetsmätare, 
Bensinmätare, 
Trippmätare, 

Värmemätare, Temperatur, 
Varningslampor 
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Fråg
a 

Studenter 

1,1 20-29 20-29 20-29 20-29 20-29 20-29 20-29 20-29 30-39 20-29 

1,2 Studerar Studerar Studerar Studerar Studerar Studerar Studerar Studerar Studerar Studerar 

1,3 Kollektivt Går och cyklar Kollektivt Båda Går/ cykel Kollektivt 
kollektivt och 

promenad 
Promenad 

endast 
Bil Kollektivt 

1,4 - - - < 20 km - - - - 21-60 km - 

1,5 
Sova, Arbeta, 

Läsa, Lyssna på 
musik 

Film/Spel, 
Lyssna på 

musik, 
Mobiltelefon 

Sova, Arbeta, 
Film/Spel, 

Mobiltelefon 

Sova, Vila, 
Lyssna på 

musik, 
Mobiltelefon 

Vila, Arbeta, 
Film/Spel, Läsa, 

Lyssna på 
musik, Äta, 

Mobiltelefon 

Sova, Vila, 
Film/Spel, 
Lyssna på 

musik, 
Mobiltelefon 

Vila, Lyssna på musik, 
Mobiltelefon 

Vila, Lyssna på 
musik 

Arbeta, 
Film/Spel, 
Lyssna på 

musik, 
Mobiltelefon 

Vila, Läsa, 
Lyssna på 

musik, 
Mobiltelefon 

1,6 Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

1,7 2 - - - - 2 - - - - 

1,8 <100 km - - - - <100 km - - - - 

2,1 3 3 4 3 2 3 2 3 1 3 

2,2 3 3 2 3 2 3 1 2 1 4 

2,3 3 3 2 3 4 2 2 2 1 4 

2,4 2 3 4 2 1 3 2 2 1 1 

2,5 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 

2,6 4 3 3 4 4 2 3 3 4 2 

2,7 3 2 3 4 3 4 3 5 1 1 

2,8 3 4 2 4 3 4 5 5 3 3 

2,9 2 4 3 3 3 4 4 4 2 2 

3,1 2 3 1 2 2 4 3 2 1 1 

3,2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 

3,3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 

3,4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 

3,5 3 5 4 4 5 4 5 4 5 2 

3,6 3 3 3 4 5 2 4 4 3 1 
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3,7 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5 

3,8 2 3 3 2 3 3 4 4 2 2 

3,9 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 

3,10 4 3 3 2 1 2 2 2 2 3 

4,1 2 4 3 3 2 4 5 5 2 2 

4,2 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 

4,3 2 2 3 2 3 3 5 5 2 1 

4,4 2 3 3 1 4 4 4 3 3 2 

5,1 2 2 4 4 3 4 3 3 1 5 

5,2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 

5,3 2 1 2 2 3 3 2 2 1 4 

5,4 3 2 3 3 2 2 5 5 3 4 

5,5 3 4 4 4 3 2 1 1 2 5 

5,6 3 1 2 1 3 2 5 4 4 1 

6,1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 

6,2 3 4 4 3 3 3 5 5 2 3 

6,3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 5 

6,4 2 2 3 1 1 3 3 3 2 2 

7,1 

Hastighetsmäta
re, 

Bensinmätare, 
Varvtalsmätare, 

Trippmätare, 
Värmemätare, 

Klocka, 
Temperatur, 

Varningslampor 

Hastighetsmäta
re, 

Bensinmätare, 
Klocka, 

Temperatur, 
Varningslampor 

Klocka, 
Temperatur, 

Varningslamp
or, Alarm 

Hastighetsmäta
re, 

Bensinmätare, 
Trippmätare, 
Temperatur 

Hastighetsmäta
re, 

Bensinmätare, 
Trippmätare, 

Klocka, 
Temperatur, 

Varningslampor 

Hastighetsmäta
re, 

Bensinmätare, 
Trippmätare, 

Värmemätare, 
Klocka, 

Temperatur, 
Varningslampor 

Hastighetsmätare, 
Bensinmätare, 
Trippmätare, 

Värmemätare, 
Klocka, Temperatur, 

Varningslampor 

Hastighetsmäta
re, 

Bensinmätare, 
Trippmätare, 

Värmemätare, 
Klocka, 

Temperatur, 
Varningslampor 

Hastighetsmäta
re, 

Bensinmätare, 
Trippmätare, 

Värmemätare, 
Klocka, 

Temperatur, 
Varningslampor 

Hastighetsmäta
re, 

Bensinmätare, 
Varvtalsmätare, 

Trippmätare, 
Värmemätare, 

Klocka, 
Temperatur, 

Varningslampor 
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Med självkörande bilar öppnas det upp en mängd nya möjligheter för alla passagerare men framförallt är det föraren som 
får nya möjligheter när hen inte behöver fokusera på körningen. Detta har vi undersökt hos ett urval konsumenter via 
enkätundersökning och intervjuer. Från undersökningen framkom väldigt många idéer. Vissa finns idag, vissa är med 
nyskapande teknik, vissa är lite mer galna och icke-konventionella. 
Vi har försökt dela in alla dessa idéer i olika kategorier. Som vi nu tänker gå igenom med er. 
 
Arbete 
Från konsumentundersökningen framkom det att möjligheten till arbete i sin självkörande bil kommer vara väldigt viktig. Då 
man kan börja sin dag tidigare genom att lösa enklare arbetsuppgifter såsom E-post, planera dagen, fylla i kalender etc. 
Men för att klara av detta krävs det att en del förändringar görs i IP. 
 
Det behöver tillkomma någon skärm, tangentbord/styrplatta, dockningsstation för (laptop/surfplatta/Mobil), dator 
installerad i bil, kamera, internet, utfällbart bord och möjlighet att justera ljusgenomsläppet. Det framkom även en del 
galnare idéer som en inbyggd skrivare eller en skärm som är integrerad med framrutan. 
 

 Tror ni det kommer gå att skapa en god arbetsmiljö (Kontorsmiljö) i en självkörande bil? 

 Ser ni några svårigheter med att implementera några av de nämnda funktionerna?  

 Vilka krav kan ställas på funktionerna? 
 
Äta 
Majoriteten av konsumenterna vill ha bättre förutsättningar för att äta i bilen.  
De idéer som kom fram var bland annat att det behövs ett utfällbart bord, mugghållare, papperskorg, pappershållare och 
att IP skulle vara mer plan för att skapa avlastningsytor. Men även lite mer galna idéer som kyld förvaring, kaffemaskin, 
mikrovågsugn, även vattenkran kom på tal. 
 

 Tror ni det kommer gå att skapa en god miljö för att äta i en självkörande bil? 

 Är det någon av dessa funktioner ni redan nu kan säga det kommer vara svårt att implementera? 

 Vad bör man tänka på när man konstruera IP för att äta i bilen? 
 
Underhållning 
När man inte längre behöver fokusera på körningen kan det vara bekvämt att luta sig tillbaka i sätet och sätta igång en 
långfilm. Några av de nya funktioner som framkom angående underhållning var skärmar, bättre ljudisolering, möjlighet att 
justera ljusgenomsläppet, möjlighet att kunna spela spel samt implementera VR-teknik i rutor. 

 Tror ni det kommer gå att skapa en god miljö för film/spela spel i en självkörande bil?  

 Vilka eventuella svårigheter ser ni med att bygga in ett sådant underhållningssystem i IP? 

 Vilka krav kan ni tänka er det kommer att ställas på funktioner för ett underhållningssystem?  
 

Design 
Majoriteten av bilarna idag har en ganska lik interiör med en mörkare färg i gråskala. Detta är något konsumenterna vill ha 
kvar, fast med detaljer som är upplysta med en annan färg eller andra material som träinslag till exempel. Man vill även ha 
möjligheten att justera färger.  

 Kommer det vara möjligt att lysa upp detaljer, eller finns det krav idag som påverkar vilka färger som får användas 
och kommer dessa finnas kvar i framtiden? 

 
Det finns en del säkerhetsaspekter att beakta när man konstruerar en IP. Som att undvika skarpa kanter framför passagerna 
till exempel.  

 Vilka krav ställs idag rent generellt på utformning av IP och vilka krav kan tänkas vara kvar i framtiden? 
 
Konsumenter vill ha möjlighet att kunna vila/sova i bilen. Men det behövs bättre benutrymme och benstöd. Man vill helt 
enkelt skala ner IP för att skapa mer utrymme för flexibilitet och benutrymme. Ett sätt att göra det på kan vara att placera 
HVAC i motorhuven då de framtida bilarna troligtvis kommer vara eldrivna och det skapas ett utrymme i motorhuven där 
motorn tidigare satt. 

 Tror ni det kommer vara möjligt att skala ner IP för att ge mer utrymme? 

 Hur mycket av IP tror ni det kommer gå att ta bort? 
 
Det framkom också en del nyskapande idéer om en helt ny bil. Där man sitter likt en tågkupé eller att det endast finns fyra 
säten 2 fram och 2 bak.  

 Ser ni några eventuella svårigheter med att bygga en bil på det sättet? 



Bilaga 13 – Intervju med expertpanel Sid. 1 (2) 

 

 

 

Intervjuperson 1 
 
Arbete 
Passagerarsidan kopieras över till den gamla förarsidan är det enklaste. Det kommer med all sannolikhet att behövas 
krockkuddar, det viktiga då är att det är rent framför krockkudden. Som idag om det placeras en barnstol framför 
krockkudden så måste den avaktiveras. Allting framför passageraren måste vara rent. Placeras en hylla eller bord där blir 
det stora problem vid kollision då krockkudden blåses upp på 0,4s med stor kraft. 
En skärm skulle kunna placeras under krockkuddar så att de viks ut över vid en kollision.  
Om skärmen sticker upp ovanför instrumentpanelen är det viktigt att den kan vika sig.  
Alternativ åka bakåtvänd vid arbete (rotera stolen) och klarar sig då med sidokrockkuddar. 
Bord och en styrplatta kan placeras i mittkonsolen eller tunnel. Blir problematiskt för en vänsterhänt men kan då välja att 
sitta på den tidigare passagerarsidan.  
En skrivare skulle kunna vara placerad i bagageutrymmet eller i handskfacket men behovet är smalt och bör ses som en 
option i så fall.  
Om man krockar skall delar gå sönder men de ska ändå hålla för bruk och när de går sönder får det inte bildas vassa 
brottytor. Detta är en svår avvägning.  
Mycket är lagkrav styrt när det kommer till säkerhet. Man jobbar mot lagkrav exempelvis Euro NCAP. Där rankas bilar och 
Volvo skulle inte kunna sälja en bil som inte har den högsta rankingen. Det är viktigt att det inte är några lösa föremål i 
bilen. Funktioner som mugghållare måste vara fast monterade annars utgör det en stor fara vid kollision. 
En Headup-display kan implementeras i instrumentpanelen. Det är något som kommer mer och mer även mer 
komplicerade typer. Det är ofta instrument som visas. Det är kostsamt då det också förutom elektronik kräver en speciell 
ruta att projicera på som är uppbyggd i flera olika lager av material.  
 
Äta 
Kan ha ett bord i mittkonsolen. Om bordet är utformat likt de som finns på flygplan, så att det sitter framför föraren, vad 
händer då när man krockar? 
Tror inte på fast installerade delar framför människan som utgör fara vid krock. Om de ändå finns måste de gå sönder 
enkelt men inte skapa några vassa brott eller kanter. 
Det finns inga problem med att bygga in papperskorg eller pappershållare i IP. Det finns liknande i bilen idag på tunnel 
sidan. Kyl finns idag i handskfacket där kall luft tas ifrån klimatanläggningen. Tror inte på idén om en inbyggd kaffemaskin 
utan att det är något man tar med sig och kopplar in. Tror generellt mycket på att använda utrymmet i mittkonsolen. 
Vattenkran kan bli ett problem, får bli vattenflaskor och förvaring för dessa. 
Att äta i en bil som plötsligt bromsar eller gasar är problematiskt. 
Tänker sig en interiör där det är ganska rent framför passagerarna.  
Det vore intressant att vända sätena som i en tågkupé.  
 
Underhållning 
För att se på film kan man tona rutorna elektroniskt för att mörklägga. Det är inte något som finns idag men som kan 
komma i framtiden. Vore häftigt om man kunde projicera film på framrutan genom en central projektor likt en Headup-
display. Dock väldigt komplicerat på grund av rutans utformning som är välvd åt alla håll. 
Bra om säten går att luta så att de bakom kan se över.  
 
Design 
Fälla sätet till en bekväm position för att vila medför säkerhetsproblem. Det är lätt att man glider ur sätet vid en kollision, så 
kallad “submarining” då bältet inte har någon nytta och flyger som en katapult ner mot golvutrymmet under IP. Sker detta 
slår man i knäna i IP och då finns en maxkraft som lårbenet klarar av. Så att fälla bak sätet och lägga upp benen och fötterna 
skapar problem vid kollision. Säkerheten utformas efter de länder med sämst krav på att använda bälte etc. 
Det finns en specialvagn från Volvo där man tagit bort passagerarstolen fram och skapat en kontorsmiljö för 
baksätespassageraren. 
Störst utrymme under IP idag tar HVAC, ventilationssystemet. Med en elbil kan denna flyttas till exempelvis det gamla 
motorutrymmet men vart får man värmen från i en elbil? 
Det måste finnas deformationszoner då det är mycket som ska deformeras vid en kollision. Bilen skall tryckas ihop lugn.  
En avskalad IP är designmål som finns redan idag men det stupar ofta på vad som ska få plats under IP. Det arbetas idag på 
problemet men det är svårt. I nya designer tas i alla fall 15 cm bort. 
I äldre SUV var framrutan mer lutande, detta gav en mycket lång IP.  
Barn är en störfaktor idag. 6-7 år barn. En enkel lösning för att hålla barnen lugna är två skärmar i baksätet för filmvisning. 
 
Generella krav på IP idag 
Inga skarpa kanter som kan utgöra en fara eller upplevas som vassa. 
Viktigt med ergonomi. Sittpositionen styr ratt positionen som styr övrig placering av instrument. Allt ska vara inom 
armlängds avstånd. Viktigt att ventilation placeras rätt. Man jobbar efter ett designtema? 
Hålighet i en knapp får inte göras för djup då personer med långa naglar får svårt att trycka på dem.  



Bilaga 13 – Intervju med expertpanel Sid. 2 (2) 

 

 

 

Skulle kunna ta bort mycket av instrumenten/knappar etc. på instrumentpanelen och placera dessa på en kontrollpanel i 
armstöd eller mittkonsol. 
Reflektioner är problematiska. Inga blanda saker på ovandelen av IP. Den skall vara så matt som möjligt. Reflektioner är 
något de haft och har problem med.  
Det är inga problem med punkt eller dekorbelysning i form av ljuslister, det är bara en kostnadsfråga. Finns redan i XC90. 
Det finns även val av dekor i trä och AL. Men det gäller att ha en balans på variantlådan, hur många olika variationer man 
skall ha. Viktigt att det är kostnadseffektivt då man jagar enkronor i branschen, allt räknas. Huvudinstrumentet kan man 
ändra då det blir digitalt och kan anpassas efter individ.  
Vid en utformning där säten är vända mot varandra är svårigheten att bygga stolar som går att rotera men ändå sitter kvar 
vid en kollision. 
 
Intervjuperson 2 
 
Arbeta 
Funktioner, eller snarare detaljer får inte vara lösa delar. Allt ska sitta fast och det får inte heller lossna vid en eventuell 
kollision. Ibland kan detaljer vara konstruerade på ett sådant sätt att den går av i delar, kravet som finns här är att det får 
inte skapas några vassa kanter. 
Biltillverkaren är ansvarig för varje detalj som finns i bilen vid leverans. Om man själv lägger en surfplatta eller något 
liknande på IP och krockar. Då är inte biltillverkaren ansvarig för de skador som kan uppkomma av surfplattan. 
Det finns inget som säger att krockkuddar är placerade så som de är idag. Däremot är det viktigt att det är fri yta framför 
krockkudden. Annars kommer den agera som en katapult och skjuta det föremål som är framför. 
Angående bord i en självkörande bil, skulle man kunna låna konstruktionen som finns vid flygplan. Ett utfällbart bord från 
armstödet. Dock kan det skapas en del problem vid kollision. Det finns en hel del lagar och andra krav vid kollision. Man 
kollar på de krafter som kommer påverka huvudet när man slår i IP, det finns ett max tak på kraften som får genereras. 
Bordet kan konstrueras på ett sådant sätt att det går sönder vid en kollision. 
Generellt känns det som det är möjligt att genomföra. 
 
Äta 
Mugghållare har funnits i en mängd olika varianter genom åren, allt från väldigt komplicerade till väldigt simpla. Problemet 
med de komplicerade varianterna är att det oftast blir en massa smådelar (fjädrar, små armar etc.) vilket också leder till en 
försämrad kvalitet. Försök att bygga det så enkelt och stabilt som möjligt. 
Kylt handskfack finns redan idag, det kyls genom att hämta in kyld luft från AC. Detta funkar endast när bilen är igång och 
man får endast AC-temperatur. Det finns tankar på att kolla om man kan placera in värme och kyla i mittkonsolen. 
Även om de galna idéerna låter väldigt intressanta så är det troligtvis ett stort underhållningsarbete som måste göras. Detta 
sänker nog intresset på att ha dessa idéer i bilen. 
Rent generellt kräver all teknologi i bilar en nivå högre standard än vanlig teknologi i hemmet till exempel. Måste klara av 
vibrationer, stöttålig etc. 
 
Underhållning 
Vore intressant om man kunde ha en justerbar skärm, vilket kan användas både till arbete, underhållning etc. 
Mörkläggning finns idag genom att manuellt dra upp gardiner, detta kanske lösas med teknologi som ”frostar” rutorna 
vilket ger en mörkläggning. 
Varför man inte ljudisolerar mer idag är för att det dels tar väldigt mycket plats samt att det är relativt dyrt. Tidigare fanns 
det ljudisolering i IP men denna har tagits bort för att minska IP. 
  
Design 
IP får definitivt inte vara för ljus på ovandelen, därför att ljusa färger gör att allt reflekteras upp i framrutan och blir ett 
störande moment för föraren. Däremot kan man ha mer eller mindre valfri färg på nedre delen av IP. 
Idag är dekor-panelerna upplysta i olika färger eller olika material. I slutändan blir detta en kostnadsfråga. 
  
Generellt: 

 Det får inte finnas några reflektioner på ovansidan av IP. 

 Minradie på 3,2 mm 

 Maxkrafter som inte får överstigas 

 Ergonomi är en väldigt viktig faktor som måste tas i beaktning 

 Allt ska vara användarvänligt 

 Detaljer ska kunna gå sönder, men då får inga vassa kantar bildas 

 Inga lösa detaljer 
  
I princip skulle man kunna ta bort allt som heter IP idag, och bara täcka den främre delen med en vägg eller liknande. 
Vad är det som behövs i en IP? 
Angående tågkupé så sitter man faktiskt säkrare med ryggen till. 
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Koncept 1  
Överlag positiv respons till de funktioner som presenterats. Kan eventuellt ha mer förvaring i tunnelkonsol än vad skiss 
visar. Skulle kunna byggas mer moduluppbyggd där de olika funktionerna i tunnelkonsolen kan vara utbytbara vid behov 
alternativt utgöra fler variationer vid beställning från fabrik. Placering av krockkudden kan bli ett problem. Bordet utgör en 
fara om inte den tänkta krockkuddelösningen hinner blåsas upp tillräckligt fort för att hindra kroppen från att åka fram in i 
bordet vid en kollision. Bordet kan konstrueras för att deformeras likt ett dragspel. 
 
Koncept 2 
Borden upplevdes som komplicerade även om idén ansågs vara god. Panelen Föreslog ett mer konventionellt tangentbord 
på bordet som ger mer feedback när man trycker på det. Största säkerhetsrisken är möjligheten att placera saker på IP om 
denna är för plan. Saker som placeras där kan sedan skjutas mot passagerare vid en kollision då krockkuddarna utlöses.  
 
Koncept 3 
Förslagsvis styrs bilens funktioner med röststyrning. En idé uppkom där ryggen på säten skulle vara möjliga att fälla 90 
grader för att sedan skjutas ihop under bordet och på så vis skapa en säng. Lösningen med bordet upplevdes som 
komplicerad men inte omöjlig. Att rymma fyra skärmar i bordet eventuellt inte är standard utförandet utan att en till två är 
tillräckligt för att fylla ett basbehov. Kontrollpanelen ifrågasattes om inte denna kunde placeras i taket ovanför bordet 
istället alternativt i armstöd till stol. Bordet ansågs utgöra den största säkerhetsrisken i konceptet på grund av att en 
passagerare riskerar slungas in i bordet vid en kollision. Lösa föremål uppmuntras förvaras på bordet och utgör också en 
potentiell risk vid kollision.  
 
Koncept 4 
Mycket rörliga delar vilket innebär en ökad kostnad samt öka risken för att något går sönder eller upplevs som mindre 
robust. Vibrationer kan också utgöra ett problem för skärmar som inte sitter ordentligt fast då det kan bli svårt att läsa på 
dessa när de vibrerar. Förslagsvis skall antal rörliga delar som riskerar utsättas för slitage eller vibrationer minimeras.  
 
Krockuddarna utgör en säkerhetsrisk om den inte få en fri väg fram till passagerare. Skärmarna under IP kan blockera 
krockkuddens framfart. Viktigt att krockkudden blir placerad närmast utstickande framför skärmen exempelvis. Bord utgör 
också en säkerhetsrisk då passagerare riskerar åka in i bordskanten vid en kollision. 
 
På frågan kring vilket koncept de själva helst ser bli verklighet rådde det först delade meningar och ingen ville bestämma sig 
för ett koncept. Men efter diskussion enades två av experterna om koncept 3 som är ett koncept som tilltalar främst för 
resor över längre sträckor. 
 
Störst vikt vid fortsatt utvärdering och förbättringsarbete av koncept bör läggas vid hur väl koncepten uppfyller 
kundönskemålen. Säkerheten skall inte ignoreras men bör inte vara helt avgörande för ett koncept i detta tidiga skede av 
produktutvecklingsprocessen. Nya tekniska lösningar för hur exempelvis krockkuddar kan placeras skulle möjliggöra för en 
säker färd även i ett koncept där ett bord eller en skärm med dagens teknik kan utgöra en stor risk.   
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Barnfamiljer 

Nya funktioner 

Numm
er Funktioner Notering Antal 

1 Kontorsmiljö En ordentlig arbetsstation 1 

2 Docka laptop/surfplatta Att man kan synka dator och skärm 2 

3 Dator Befintlig dator i bil 1 

4 Tangentbord Utfällbart, kan vara digitalt 2 

5 Touch Kan vara touchskärmar i framtiden 1 

6 Styrplatta Utrymme för styrplatta 1 

7 Skärm En stor skärm, används till spel/film/arbete 1 

8 Skärm Två stycken skärmar  1 

9 Skärm Framrutan, kan delas upp i flera små 1 

10 Skärm Flera små skärmar som är integrerad med IP 1 

11 Internet Behöver komma åt företagets data 2 

12 Padda Finns en Padda vid varje säte, enkla att flytta på 1 

13 Spela spel Konsol.  1 

14 Handkontroller För att använda när man spelar spel på konsolen 1 

15 Mugghållare Integrerat med bordet. 2 

16 Bord Utfällbart, kanske kan fällas ner från taket 2 

17 Justerbara säten Ska kunna justeras så man siter bekvämt 2 

18 Vridbara säten  Ska kunna vrida sätena så man sitter mittemot varandra 2 

19 Möjlighet att läsa Analogt/digitalt 1 

20 Belysning Bra belysning för att läsa. 1 

21 Ljussättning Ska gå att mörklägga bilen 1 

22 Nödstopp 
Ska kunna köra in till sidan av vägen om någon behöver spy till exempel. 
Lättåtkomligt för samtliga i bilen 1 

23 Kamera Övervakningskamera 1 

24 Parental control Ska kunna bestämma vilka funktioner som går att använda 1 

25 GPS Behöver veta var bilen befinner sig 1 

26 Modes Där man kan spara inställningar för vissa personer. 1 

27 Förvaring Förvaringsutrymme för att placera surfplattorna 1 

28 Musik Lyssna på film/musik/spel/prata i telefon etc. 2 

Gamla funktioner  

1 
Vill ha möjlighet att köra 
bilen Vill kunna ställa in så man kan köra själv. Åtminstone på vissa vägar 1 

2 
Går att ta fram i en av 
paddorna All den gamla informationen går att plocka fram i paddorna 2 

3 paddorna Man ska kunna bestämma sitt eget "skrivbord" 1 

4 Varningar Måste noteras, görs lämpligtvis genom notiser i paddorna 1 

Design 

1 Stilren IP med skydd Jämn och fin yta, mjuk agera som skydd vid krock 1 

2 Avskalad IP Skapa mer utrymme 2 

3 Dolda funktioner De flesta ska gå att plocka fram och ta undan 2 

4 Mörkare färger Vill ha den mörkare färgsättningen som idag, gråskala 2 

5 Detaljer 
Kan ha ljusare färger men får inte vara för blankt eller matt och får inte 
reflektera 2 

6 Över del på IP platt IP ska ha platt överdel, därefter en liten vinkel ner. 1 

7 Förarstolen Där man har lite mer och övergripande kontroll på bilen 1 
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Kortvägspendlare 

Nya funktioner 

Nummer Funktioner Notering Antal 

1 Kontorsmiljö Skapa en miljö likt den som finns på kontoret 1 

2 Skärm Alla rutor är skärmar 1 

3 Skärm Skärm integrerad med framrutan 1 

4 Skärm Större skräm vid IP 2 

5 Tangentbord/Styrplatta Plana ytor på IP 1 

6 Tangentbord/Styrplatta  Fälls fram från IP 3 

7 Tangentbord Plug-in 1 

8 Dator Ska vara inbyggd i bilen 3 

9 Docka laptop/telefon Ska kunna synka laptop till skärm 3 

10 Privata samtal att alla kan prata i telefon samtidigt men inte störas av varandra 1 

11 Internet Behöver koppla upp sig till internet för underhållning/arbete 3 

12 Vridbara säten Ska kunna vrida sätena så man sitter mittemot varandra 2 

13 Justerbara säten Ska kunna justera säten mer likt fåtöljer 3 

14 4 säten Bilen är bara fyra säten snarare än 5.. 1 

15 Mörkläggning Ska kunna mörklägga bilen med att tona rutorna 2 

16 Ljudisolering Behöver ha bra ljudisolering för ljud utifrån bilen 1 

17 Kyld förvaring Kyla drycker etc. 3 

18 Kaffemaskin Kan vara bra, men ska inte vara en husbil heller.. 2 

19 Mugghållare   1 

20 Nödstopp Kunna be bilen att köra in till kanten 2 

21 Styrning Fälls fram från armstödet, där man kan styra samtliga funktioner 1 

22 Belysning För att underlätta att läsa i bilen 2 

23 Papperskorg Behöver en smidig papperskorg 1 

24 Bokstöd Något stöd som man kan placera sin bok på, från IP 1 

25 GPS Kan be GPS att visa sevärdheter, kanske kan få guidad tur 1 

26 GPS Vill kunna bestämma att man ska stanna vid nästa matställe 1 

27 Bord När man sitter mot varandra ska man kunna få fram ett bord 1 

28 Bord Utfällbart bord från IP för att äta och arbeta på 2 

29 Bord som fälls fram ur armstödet på sätet, för att äta till exempel 1 

30 Mer benutrymme Vill ha mer benutrymme 1 

31 Fler avlastningsytor Fler avlastningsytor för att skriva på papper etc. 1 

32 Handskfack ska vara kvar bra som förvaring, kan vara mindre än idag 1 

33 Musik Lyssna på ljudbok/musik/prata i telefon etc. 3 

Gamla funktioner  

1 Mätare ska gå att ta fram Likt flygplan ska man kunna ta fram alla de gamla mätarna på en skärm 3 

2 Varningar Varningar måste finnas kvar kommer fram i en av skärmarna 2 

3 Vindrutetorkare ska kunna reglera vindrutetorkarna så man kan se ut 1 

4 Bränslemätare Är skönt att kunna se hur mycket bränsle det är kvar 2 

5 Temperatur Man vill fortfarande se vilken temperatur det är ute och så. 1 

6 GPS Som visar hur långt man åkt och hur långt man har kvar 1 

7 Vill ha möjlighet att köra bilen Vill kunna ställa in så man kan köra själv. Åtminstone på vissa vägar 1 

Design 

1 Mörkare färgsättningen Gråskala, den som finns idag 3 

2 Detaljer Kan ha andra färger men ska kunna justeras 1 

3 Futuristisk Mer futuristisk design med upplysta detaljer i tak/golv/väggar 1 

4 Dolda funktioner Ska vara enkelt att ta undan funktioner, mer plana ytor 3 

5 Stilren Grunduppsättningen ska vara enkel och stilren 2 

6 Likt tågkupé Grunduppsättningen är stolarna vända mot varandra 1 

7 Traditionell design Man vill ha kvar den gamla designen 2 

8 Detaljer Kan vara i silvergrå nyans/träinslag 1 

9 Färgade säten Kan vara kul med vissa färger i bilen som bryter 1 

 



Bilaga 17 – Första sortering Resande säljare Sid. 1 (1) 

 

 

 

Resande säljare 

Nya funktioner 

Nummer Funktioner Notering Antal 

1 Kontorskänsla Man vill få in kontorskänslan. 2 

2 Docka telefon/laptop/surfplatta Man ska kunna docka för att synka det till en skärm 2 

3 Skärm En större skärm som finns framför en vid ratten 2 

4 Skärm Framrutan integrerad med skärm 2 

5 Skärm Kan flyttas längs IP 1 

6 Styra GPS Röststyrt/tangentbord, se närmaste matställe etc. 1 

7 Tangentbord Digitalt, som fälls fram vinklat (touch) 2 

8 Mus Någon form av mus, styrplatta/mus/special 1 

9 Internet Till arbete och streamingtjänster 1 

10 Kamera Kamera inbyggd för Skype etc. 1 

11 VR-teknik på rutor Vill kunna sätta in Teman, åka på havets botten 2 

12 Skrivare Kan sitta i mittkonsol eller i bagage 1 

13 Vridbara säten  Ska kunna vrida sätena så man sitter mittemot varandra 2 

14 Justerbara säten Man ska kunna sitta som man gör på ett kontor. 1 

15 Flyttbara säten Kan flytta sätet till mitten av bilen 1 

16 Benutrymme Mer benutrymme än vad som finns idag. 1 

17 Modes Där man kan spara inställningar för vissa personer. 1 

18 Bord  Utfällbart som tas fram när man vill äta 2 

19 Bord  Husvagnsvariant, mellan framsäten och baksäten 2 

20 Kaffemaskin Ska kunna göra sig en kopp kaffe 1 

21 Mugghållare   1 

22 Kyld förvaring   1 

23 Mikrovågsugn   1 

24 Musik Är väldigt viktigt. 2 

25 IP är platt IP är mer platt (som ett bord) och kan skjutas mot en. 1 

26 Kontrollpanel Lättåtkomligt, sitter på stolen. 1 

27 Justerbar färgsättning Vill kunna ändra färgsättningen inuti bilen 1 

28 Tonade rutor Ändra ljusgenomsläppet 1 

Gamla funktioner  

1 Tas fram på skärm Alla de gamla funktionerna går att ta fram på skärm (flygplan) 2 

2 GPS Beräknar hur långt det är kvar och hur långt man har åkt 1 

3 Indikator på varför man stannar Bilen ska berätta varför den stannar. 1 

4 Reglera klimat Via skärmen, behöver inte sitta i IP, tak/golv säte 1 

5 Reglera rutor Som idag vill kunna styra rutorna, sitter som idag 1 

6 Styra spolarvätska Ska alltid ha en ren ruta för att kunna se ut, styrs via skärm 1 

Design 

1 Avskalad IP ta bort förstärkning, flytta krockkuddar. 2 

2 Vindrutan Mer 90 grader 1 

3 Dolda funktioner Ska kunna ta undan funktioner 2 

4 Futuristisk design Mer rymdinspirerad IP design 2 

5 Special IP (se bilaga 4) 1 

6 Inte blinkande ljus Blinkande ljus kommer ses som en irritation 1 

7 Dovare ljussättning Man kan styra ljussättningen från VR-tekniken 2 

8 Gråskala Grundinställningen ska vara i gråskala 1 

  



Bilaga 18 – Första sortering Studenter Sid. 1 (1) 

 

 

 

Studenter 

Nya funktioner 

Nummer Funktioner Notering Antal 

1 Synka Telefon/surfplatta/laptop till bil Synka telefon/surfplatta/laptop till en skärm 3 

2 Fast dator i bil För att göra enklare kontorsarbeten 2 

3 Skärm Mindre skärm, Styras med touch/röst, sitter i IP 2 

4 Skärm  Som sitter i taket som man ser när man lutar sig tillbaka 1 

5 Skärm Alla passagerare har var sin skärm framför sig 1 

6 Skärm Integrerad med framrutan 3 

7 Mus Möjlighet att koppla in mus 2 

8 Tangentbord Klassiskt eller digitalt 2 

9 Justerbara rutor (tonade) Är inbyggd med VR-teknik 1 

10 VR-teknik Kan ändra bilder på rutorna så man åker i Bahamas… 1 

11 VR-headset Används till spel och för arbete 1 

12 IP som avlastningsyta Plan upptill, byggd så att det förhindrar att saker åker/ramlar ner 3 

13 Hylla Sitter på sidan samt går att stänga 1 

14 Justerbara säten Ska kunna justera sätena så man sitter bekvämt 3 

15 Vridbara säten Ska kunna vrida sätena så man sitter mittemot varandra 1 

16 Bekvämare säten Säten är mer som fåtöljer 1 

17 Benstöd Ska kunna fälla fram ett benstöd likt fåtölj 1 

18 Benutrymme Öka benutrymme för flexibilitet 2 

19 Utfällbart bord Som kan användas för att fika etc. 2 

20 Internet   1 

21 Massage i sätet   1 

22 Vatten i kran Installerad kran som man kan få vatten 1 

23 Papperskorg Ska vara smidig att tömma 1 

24 Mugghållare   1 

25 Pappershållare   1 

26 Bestickhållare   1 

27 Ljudisolering Bättre ljudisolering, när man kollar på film etc. 1 

28 Mörkläggning Vill kunna justera ljuset 2 

29 Läsa bok Vill kunna läsa bok 1 

30 E-bok Kan vara integrerad i skärm 1 

31 Bra belysning Som går att flytta på 1 

32 Spela tv-spel Görs på den skärmen på framrutan 1 

33 Säng Kan ändra framsätena så de bildar en säng 1 

34 Justerbar färgsättning Vill kunna justera färger inuti bilen 1 

35 Musik Lyssna på ljudbok/musik/prata i telefon etc. 3 

Gamla funktioner  

1 Hastighetsmätare Ska alltid kunna se hastigheten 1 

2 Varningar Om något händer ska man få notiser 1 

3 Förvarnad om takning Kan underlätta för att planera in matstopp 1 

4 Reglera rutorna   1 

5 Reglera klimat   1 

6 Varningar  Kan vara projicerade i framrutan 1 

7 Mätare Kan se alla gamla instrument fast går att stänga av. 1 

8 APP All information går att plocka fram i en APP. 1 

Design 

1 Mörkare färgsättning Samma färgsättning som finns i bilar idag, i gråskala 3 

2 Ljusare färgsättning Gärna lite ljusare än idag, men fortfarande i gråskala 1 

3 Traditionell Fast mer utsmyckad med mer funktioner 3 

4 Dolda funktioner Som kan plockas fram efter behov, mycket är digitalt 3 

5 Synliga funktioner Vissa funktioner kan vara synliga, så som bord på IP 2 

6 Soffgrupp sitts Sätena är vända emot varandra 2 

7 Avskalad IP För att frigöra mer utrymme 2 



Bilaga 19 – Andra sortering Barnfamiljer & Kortvägspendlare Sid. 1 (1) 

 

 

 

Barnfamiljer 
 

Kortvägspendlare 

Nya funktioner 
 

Nya funktioner 

Nummer Funktioner Antal 
 

Nummer Funktioner Antal 

1 Docka laptop/surfplatta 2 
 

1 Skärm 3 

2 Tangentbord 2 
 

2 Tangentbord/Styrplatta 3 

3 Skärm 2 
 

3 Dator 3 

4 Internet 2 
 

4 Docka laptop/telefon 3 

5 Mugghållare 2 
 

5 Internet 3 

6 Bord 2 
 

6 Vridbara/justerbara säten 3 

7 Justerbara/vridbara säten 2 
 

7 Justerbar ljussättning 3 

8 Justerbar ljussättning 2 
 

8 Kyld förvaring 3 

9 Musik 2 
 

9 Bord 3 

10 Kontorsmiljö 1 
 

10 Musik 3 

11 Dator 1 
 

11 Kaffemaskin 2 

12 Styrplatta 1 
 

12 Nödstopp 2 

13 Spela spel 1 
 

13 GPS 2 

14 Handkontroller 1 
 

14 Kontorsmiljö 1 

15 Möjlighet att läsa 1 
 

15 Privata samtal 1 

16 Nödstopp 1 
 

16 4 säten 1 

17 Kamera 1 
 

17 Ljudisolering 1 

18 Parental control 1 
 

18 Mugghållare 1 

19 GPS 1 
 

19 Styrning 1 

20 Modes 1 
 

20 Papperskorg 1 

21 Förvaring 1 
 

21 Bokstöd 1 

Gamla funktioner  
 

21 Mer benutrymme 1 

1 Går att ta fram i en av paddorna 2 
 

24 Fler avlastningsytor 1 

2 Vill ha möjlighet att köra bilen 1 
 

25 Vill ha möjlighet att köra bilen 1 

3 Varningar 1 
 

Gamla funktioner  

Design 
 

1 Mätare ska gå att ta fram 3 

1 Avskalad IP 2 
 

2 Varningar 2 

2 Dolda funktioner 2 
 

3 Bränslemätare 2 

3 Mörkare färger 2 
 

4 Vindrutetorkare 1 

4 Detaljer 2 
 

5 Temperatur 1 

5 Traditionell design 2 
 

6 GPS 1 

6 Stilren IP med skydd 1 
 

7 Handskfack 1 

7 Över del på IP platt 1 
 

Design 

8 Förarstolen 1 
 

1 Mörkare färgsättning 3 

    
2 Dolda funktioner 3 

    
3 Detaljer 2 

    
4 Stilren 2 

    
5 Traditionell design 2 

    
6 Futuristisk 1 

    
7 Likt tågkupé 1 

    
8 Färgade säten 1 

 



Bilaga 20 – Andra sortering Studenter & Resande säljare Sid. 1 (1) 

 

 

 

Studenter 
 

Resande säljare 

  Nya funktioner   
 

Nya funktioner 

Nummer Funktioner Antal 
 

Nummer Funktioner Antal 

1 Synka Telefon/surfplatta/laptop till bil 3 
 

1 Kontorsmiljö 2 

2 Skärm 3 
 

2 Docka telefon/laptop/surfplatta 2 

3 IP som avlastningsyta 3 
 

3 Skärm 2 

4 Justerbara/vridbara säten 3 
 

4 Tangentbord 2 

5 Benstöd/benutrymme 3 
 

5 VR-teknik på rutor 2 

6 Justerbart ljus 3 
 

6 Vridbara/justerbara/flyttbara säten  2 

7 Musik 3 
 

7 Bord  2 

8 Fast dator i bil 2 
 

8 Musik 2 

9 Styrplatta/tangentbord 2 
 

9 Styra GPS 1 

10 VR-teknik 2 
 

10 Styrplatta 1 

11 Utfällbart bord 2 
 

11 Internet 1 

12 Internet 1 
 

12 Kamera 1 

13 Massage i sätet 1 
 

13 Skrivare 1 

14 Vatten i kran 1 
 

14 Benutrymme 1 

15 Papperskorg 1 
 

15 Modes 1 

16 Mugghållare 1 
 

16 Kaffemaskin 1 

17 Pappershållare 1 
 

17 Mugghållare 1 

18 Bestickhållare 1 
 

18 Kyld förvaring 1 

19 Ljudisolering 1 
 

19 Mikrovågsugn 1 

20 Läsa bok 1 
 

20 IP är platt 1 

21 E-bok 1 
 

21 Kontrollpanel 1 

22 Spela tv-spel 1 
 

22 Justerbar färgsättning 1 

23 Säng 1 
 

Gamla funktioner  

24 Justerbar färgsättning 1 
 

1 Tas fram på skärm 2 

Gamla funktioner  
 

2 GPS 1 

1 Varningar 3 
 

3 Indikator på varför man stannar 1 

2 Kan se de i en skärm etc. 3 
 

4 Reglera klimat 1 

3 Hastighetsmätare 1 
 

5 Reglera rutor 1 

4 Reglera rutorna 1 
 

6 Styra spolarvätska 1 

5 Reglera klimat 1 
 

Design 

Design 
 

1 Avskalad IP 2 

1 Mörkare färgsättning 3 
 

2 Dolda funktioner 2 

2 Traditionell 3 
 

3 Futuristisk design 2 

3 Dolda funktioner 3 
 

4 Dovare ljussättning 2 

4 Soffgrupp sitts 2 
 

5 Framrutan 90 grader 1 

5 Avskalad IP 2 
 

6 Inte blinkande ljus 1 

6 Ljusare färgsättning 1 
 

7 Gråskala 1 

    
8 Special IP 1 

 
 



Bilaga 21 – Tredje sortering Nya funktioner Sid. 1 (2) 

 

 

 

Nya funktioner[Frekvens] 

Nummer Funktioner Studenter Resande säljare  Barnfamiljer Kortvägspendlare Totalt  

1 Synka Telefon/surfplatta/laptop till bil 3 2 2 3 10 

2 Skärm 3 2 2 3 10 

3 Justerbara/vridbara säten 3 2 2 3 10 

4 Lyssna Radio/musik/spel/film  3 2 2 3 10 

5 Styrplatta/tangentbord 2 2 2 3 9 

6 Utfällbart bord 2 2 2 3 9 

7 Justerbar ljussättning 3 0 2 3 8 

8 Internet 1 1 2 3 7 

9 Fast dator i bil 2 0 1 3 6 

10 IP som avlastningsyta 3 1 0 1 5 

11 Benstöd/benutrymme 3 1 0 1 5 

12 Mugghållare 1 1 2 1 5 

13 VR-teknik 2 2 0 0 4 

14 Kontorsmiljö 0 2 1 1 4 

15 Styra GPS 0 1 1 2 4 

16 Kyld förvaring 0 1 0 3 4 

17 Kaffemaskin 0 1 0 2 3 

18 Nödstopp 0 0 1 2 3 

19 Papperskorg 1 0 0 1 2 

20 Ljudisolering 1 0 0 1 2 

21 Läsa bok 1 0 1 0 2 

22 Spela tv-spel 1 0 1 0 2 

23 Justerbar färgsättning 1 1 0 0 2 

24 Kamera 0 1 1 0 2 

25 Kontrollpanel 0 1 0 1 2 

26 Modes 0 1 1 0 2 

27 Massage i sätet 1 0 0 0 1 

28 Vatten i kran 1 0 0 0 1 

29 Pappershållare 1 0 0 0 1 

30 Bestickhållare 1 0 0 0 1 

31 E-bok 1 0 0 0 1 

32 Säng 1 0 0 0 1 

33 Skrivare 0 1 0 0 1 

34 Mikrovågsugn 0 1 0 0 1 

35 Handkontroller 0 0 1 0 1 

36 Parental control 0 0 1 0 1 

37 Förvaring 0 0 1 0 1 

38 Privata samtal 0 0 0 1 1 

39 4 säten 0 0 0 1 1 

40 Bokstöd 0 0 0 1 1 

 
  



Bilaga 22 – Tredje sortering Gamla funktioner & Design Sid. 1 (1) 

 

 

 

Gamla funktioner [Frekvens] 

Nummer Funktioner Studenter Resande säljare Barnfamiljer Kortvägspendlare Totalt 

1 Kan se de i en skärm etc. 3 2 2 3 10 

2 Varningar 3 1 1 2 7 

3 Bränslemätare 0 0 0 2 2 

4 GPS 0 1 0 1 2 

5 Vindrutetorkare/spolarvätska 0 1 0 1 2 

6 Vill ha möjlighet att köra bilen 0 0 1 1 2 

7 Temperatur 0 0 0 1 1 

8 Handskfack 0 0 0 1 1 

9 Hastighetsmätare 1 0 0 0 1 

10 Reglera rutorna 1 0 0 0 1 

11 Reglera klimat 1 0 0 0 1 

12 Reglera klimat 0 1 0 0 1 

13 Reglera rutor 0 1 0 0 1 

       

       Design [Frekvens] 

Nummer Funktioner Studenter Resande säljare Barnfamiljer Kortvägspendlare Totalt 

1 Dolda funktioner 3 2 2 3 10 

2 Mörkare färgsättning 3 1 2 3 9 

3 Avskalad IP 2 2 2 0 6 

4 Traditionell 3 0 2 2 7 

5 Detaljer 0 0 2 2 4 

6 Soffgrupp sitts 2 0 0 1 3 

7 Futuristisk design 0 2 0 1 3 

8 Stilren IP med skydd 0 0 1 2 3 

9 Dovare ljussättning 0 2 0 0 2 

10 Ljusare färgsättning 1 0 0 0 1 

11 Framrutan 90 grader 0 1 0 0 1 

12 Inte blinkande ljus 0 1 0 0 1 

13 Special IP 0 1 0 0 1 

14 Över del på IP platt 0 0 1 0 1 

15 Förarstolen 0 0 1 0 1 

16 Färgade säten 0 0 0 1 1 



Bilaga 23 – Fjärde sortering 1 (2) 

 

 

 

Nya funktioner [Procent] 

Nummer Funktioner Studenter  Resande säljare  Barnfamiljer  Kortvägspendlare  Total  

1 Synka telefon/surfplatta/ laptop till bil 100 100 100 100 100 

2 Skärm 100 100 100 100 100 

3 Justerbara/vridbara säten 100 100 100 100 100 

4 Musik 100 100 100 100 100 

5 Styrplatta/tangentbord 67 100 100 100 92 

6 Utfällbart bord 67 100 100 100 92 

7 Justerbar ljussättning 100 0 100 100 75 

8 Internet 33 50 100 100 71 

9 Fast dator i bil 67 0 50 100 54 

10 Mugghållare 33 50 100 33 54 

11 IP som avlastningsyta 100 50 0 33 46 

12 Benstöd/benutrymme 100 50 0 33 46 

13 Kontorsmiljö 0 100 50 33 46 

14 Styra GPS 0 50 50 67 42 

15 VR-teknik 67 100 0 0 42 

16 Kyld förvaring 0 50 0 100 38 

17 Kaffemaskin 0 50 0 67 29 

18 Nödstopp 0 0 50 67 29 

19 Kamera 0 50 50 0 25 

20 Modes 0 50 50 0 25 

21 Läsa bok 33 0 50 0 21 

22 Spela tv-spel 33 0 50 0 21 

23 Justerbar färgsättning 33 50 0 0 21 

24 Kontrollpanel 0 50 0 33 21 

25 Papperskorg 33 0 0 33 17 

26 Ljudisolering 33 0 0 33 17 

27 Skrivare 0 50 0 0 13 

28 Mikrovågsugn 0 50 0 0 13 

29 Handkontroller 0 0 50 0 13 

30 Parental control 0 0 50 0 13 

31 Förvaring 0 0 50 0 13 

32 Massage i sätet 33 0 0 0 8 

33 Vatten i kran 33 0 0 0 8 

34 Pappershållare 33 0 0 0 8 

35 Bestickhållare 33 0 0 0 8 

36 E-bok 33 0 0 0 8 

37 Säng 33 0 0 0 8 

38 Privata samtal 0 0 0 33 8 

39 4 säten 0 0 0 33 8 

40 Bokstöd 0 0 0 33 8 

  



Bilaga 23 – Fjärde sortering 2 (2) 

 

 

 

Gamla funktioner [Procent] 

Nummer Funktioner Studenter Resande säljare Barnfamiljer Kortvägspendlare Total 

1 Kan se de i en skärm etc. 100 100 100 100 100 

2 Varningar 100 50 50 67 67 

3 GPS 0 50 0 33 21 

4 Vindrutetorkare/spolarvätska 0 50 0 33 21 

5 Vill ha möjlighet att köra bilen 0 0 50 33 21 

6 Bränslemätare 0 0 0 67 17 

7 Reglera klimat 0 50 0 0 13 

8 Reglera rutor 0 50 0 0 13 

9 Temperatur 0 0 0 33 8 

10 Handskfack 0 0 0 33 8 

11 Hastighetsmätare 33 0 0 0 8 

12 Reglera rutorna 33 0 0 0 8 

13 Reglera klimat 33 0 0 0 8 

       

       Design [Procent] 

Nummer Funktioner Studenter Resande säljare Barnfamiljer Kortvägspendlare Total 

1 Dolda funktioner 100 100 100 100 100 

2 Mörkare färgsättning 100 50 100 100 88 

3 Avskalad IP 67 100 100 0 67 

4 Traditionell 100 0 100 67 67 

5 Detaljer 0 0 100 67 42 

6 Futuristisk design 0 100 0 33 33 

7 Stilren IP med skydd 0 0 50 67 29 

8 Dovare ljussättning 0 100 0 0 25 

9 Soffgrupp sitts 67 0 0 33 25 

10 Framrutan 90 grader 0 50 0 0 13 

11 Inte blinkande ljus 0 50 0 0 13 

12 Special IP 0 50 0 0 13 

13 Över del på IP platt 0 0 50 0 13 

14 Förarstolen 0 0 50 0 13 

15 Ljusare färgsättning 33 0 0 0 8 

16 Färgade säten 0 0 0 33 8 

 



Bilaga 24 – Pugh’s konceptvalsmatris Sid. 1 (1) 
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1 Säkerhet - - - - - - - - - - 

1,1 Lösa föremål 2 -2 -4 0 0 -2 -4 0 0 0 

1,2 Deformerbara detaljer 2 -1 -2 -2 -4 -1 -2 -1 -2 0 

1,3 Airbag 2 -1 -2 0 0 -1 -2 0 0 0 

  Total - -4 -8 -2 -4 -4 -8 -1 -2 - 

2 Möjlighet att- - - - - - - - - - - 

2,1 arbeta 2 1 2 1 2 2 4 1 2 0 

2,2 vila/sova 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 

2,3 äta 1 2 2 1 1 2 2 1 1 0 

2,4 se på film 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 

2,5 skriva digitalt 2 2 4 2 4 2 4 1 2 0 

2,6 läsa email 2 1 2 1 2 2 4 2 4 0 

2,7 docka telefon/laptop 2 1 2 1 2 2 4 1 2 0 

2,8 läsa digital bok/tidsskrift 1 2 2 1 1 2 2 2 2 0 

2,9 ringa videosamtal/videomöten 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 

2,10 styra kontrollpanel 1 0 0 0 0 2 2 2 2 0 

2,11 förvara föremål 2 -2 -4 0 0 -2 -4 -2 -4 0 

  Total - 10 13 9 14 14 20 14 17 - 

3 Funktioner - - - - - - - - - - 

3,1 Inbyggd datorskärm 2 2 4 1 2 2 4 2 4 0 

3,2 Avlastningsytor 2 1 2 0 0 2 4 0 0 0 

3,3 Hållare för drycker 2 0 0 0 0 0 0 -2 -4 0 

3,4 Kyld förvaring 2 -1 -2 0 0 0 0 0 0 0 

3,5 Utfällbart bord 2 1 2 2 4 0 0 1 2 0 

  Total - 3 6 3 6 4 8 1 2 - 

4 Design - - - - - - - - - - 

4,1 Dolda funktioner 2 2 4 1 2 0 0 2 4 0 

4,2 Förminskad IP 2 1 2 0 0 -1 -2 2 4 0 

4,3 Enkel design 1 -1 -1 0 0 -2 -2 -2 -2 0 

4,4 Många funktioner 1 2 2 1 1 2 2 2 2 0 

4,5 Traditionell 1 -1 -1 0 0 -2 -2 -2 -2 0 

  Total - 3 6 2 3 -3 -4 2 6 - 

5 Övrigt - - - - - - - - - - 

5,1 Kostnad 2 0 0 1 2 -2 -4 -2 -4 0 

5,2 Ergonomi 2 0 0 -1 -2 0 0 0 0 0 

5,3 Användarvänlighet 2 0 0 -1 -2 -1 -2 -2 -4 0 

5,4 Krav på teknologi 1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 0 

5,5 Robust konstruktion 2 -1 -2 -1 -2 -2 -4 -2 -4 0 

5,6 Reflektioner 1 -1 -1 0 0 2 2 0 0 0 

  Total - -3 -4 -3 -5 -5 -10 -7 -13 - 

Totalt antal plus - 21 - 15 - 24 - 25 - - 

Totalt antal minus - 12 - 6 - 18 - 16 - - 

Samma som datum - 5 - 12 - 6 - 6 - - 

Total summa - 9 13 9 14 6 6 9 10 - 
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Bilaga 25 – Pughs Konceptvalsmatris med förbättringar Sid. 1 (1) 
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1 Säkerhet - - - - - - - - - - - - - - 

1,1 Lösa föremål 2 -2 -4 -2 0 0 0 -2 -4 -2 0 0 2 0 

1,2 Deformerbara detaljer 2 -1 -2 -2 -2 -4 0 -1 -2 -2 -1 -2 -2 0 

1,3 Airbag 2 -1 -2 -2 0 0 0 -1 -2 2 0 0 0 0 

  Total - -4 -8 -6 -2 -4 0 -4 -8 -2 -1 -2 0 - 

2 Möjlighet att- - - - - - - - - - - - - - - 

2,1 arbeta 2 1 2 4 1 2 2 2 4 4 1 2 2 0 

2,2 vila/sova 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 

2,3 äta 1 2 2 2 1 1 0 2 2 2 1 1 1 0 

2,4 se på film 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 

2,5 skriva digitalt 2 2 4 4 2 4 2 2 4 4 1 2 4 0 

2,6 läsa email 2 1 2 4 1 2 2 2 4 4 2 4 4 0 

2,7 docka telefon/laptop 2 1 2 2 1 2 2 2 4 4 1 2 2 0 

2,8 läsa digital bok/tidsskrift 2 2 4 4 1 2 2 2 4 4 2 4 4 0 

2,9 ringa videosamtal/videomöten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 

2,10 styra kontrollpanel 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 

2,1 förvara föremål 2 -2 -4 0 0 0 2 -2 -4 0 -2 -4 -2 0 

  Total - 10 15 24 9 15 14 14 22 27 14 19 23 - 

3 Funktioner - - - - - - - - - - - - - - 

3,1 Inbyggd datorskärm 2 2 4 4 1 2 2 2 4 4 2 4 4 0 

3,2 Avlastningsytor 2 1 2 2 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0 

3,3 Hållare för drycker 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -4 0 0 

3,4 Kyld förvaring 2 -1 -2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -4 0 

3,5 Utfällbart bord 2 1 2 4 2 4 0 0 0 0 1 2 2 0 

  Total - 3 6 10 3 6 2 4 8 10 1 2 2 - 

4 Design - - - - - -   - -   - - - - 

4,1 Dolda funktioner 2 2 4 4 1 2 2 0 0 0 2 4 0 0 

4,2 Förminskad IP 2 1 2 0 0 0 2 -1 -2 -1 2 4 4 0 

4,3 Enkel design 1 -1 -1 -1 0 0 0 -2 -2 -1 -2 -2 -1 0 

4,4 Många funktioner 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 

4,5 Traditionell 1 -1 -1 -1 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -1 0 

  Total - 3 6 4 2 3 5 -3 -4 -2 2 6 4 - 

5 Övrigt - - - - - - - - - - - - - - 

5,1 Kostnad 2 0 0 -2 1 2 0 -2 -4 -4 -2 -4 -2 0 

5,2 Ergonomi 2 0 0 -1 -1 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 

5,3 Användarvänlighet 2 0 0 0 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -4 -2 0 

5,4 Krav på teknologi 1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -2 -2 -2 -1 -1 -1 0 

5,5 Robust konstruktion 2 -1 -2 -4 -1 -2 0 -2 -4 -2 -2 -4 -2 0 

5,6 Reflektioner 1 -1 -1 0 0 0 1 2 2 2 0 0 1 0 

  Total - -3 -4 -8 -3 -5 -3 -5 -10 -8 -7 -13 -6 - 

Totalt antal plus - 21 - - 15 - - 24 - - 25 - - - 

Totalt antal minus - 12 - - 6 - - 18 - - 16 - - - 

Samma som Datum - 5 - - 12 - - 6 - - 6 - - - 

Total summa - 9 15 24 9 15 18 6 8 25 9 12 23 - 
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Bilaga 26 – Analys av enkätundersökning medelvärde Sid. 1 (1) 
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Bilaga 27 – Analys av enkätundersökning design frågor Sid. 1 (2) 

 

 

 

 



Bilaga 27 – Analys av enkätundersökning design frågor Sid. 2 (2) 

 

 

 



Bilaga 28 – Tidsplanering över arbetet Sid. 1 (1) 

 

 

 

 
 
 


