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Förord
Jag vill rikta ett tack till min handledare Jan Loften som har
kommit med bra input vid tillfällena vi har talats vid.

Sammanfattning
Detta är ett examensarbete inom industridesign som tacklar problemet
med hur ett Autonomt fordon skulle kunna se ut och användas i framtiden.
Med en Autonom bil menar vi att bilen har någon form av datorstyrning
som hjälper föraren att köra bilen. En autonom bil har 5 olika
stadier/nivåer som det hänvisas till. Nivå 0 är en vanlig bil och räknas ej
med och upp till nivå 5 där det ej finns en ratt eller några pedaler.
Jag har valt att rikta in mig på nivå 5 och jobba visionärt och konceptuellt.
Tidsramen jag har valt att kolla på är cirka 10-15 år framåt i tiden. Val av
tidsram skapar både många problem för mitt koncept och gör det även
mer realistiskt. Mycket av tekniken jag har valt att titta på finns redan idag.
Problemet med en Autonom bil nivå 5 bil idag är inte den självkörande
bilen, utan det är alla andra förare som är oförutsägbara. Den autonoma
bilen gör alltid logiska beslut och tar ej några risker. Om då alla bilar är så,
skulle hastigheterna kunna ökas och riskerna för olyckor minimeras och
nästan elimineras. Datorn styr då alla bilar och kan då ta logiska beslut om
vilken bil som ska köra först och planera körsträckor när användaren har
knappat in vart den vill bli transporterad.
För att få en djupare inblick i Interiörsdesign och bilindustrin har IAC Group
stått till mitt förfogande som involverad aktör. De har bidragit med
feedback och input på mitt arbete. IAC är en av väldens största
producenter på komponenter till interiörer i olika fordon.
Jag har använt mig av Cross (2008) designprocess som grund för att ta mitt
arbete framåt. De fyra huvudfaserna som beskrivs av honom är research,
syntes, utvärdering och kommunikation. Min process har i stora drag
kunnat följa denna process men har blivit mer dynamisk när jag har behövt
mer information senare i projektet.
Jag har utforskat vad som idag är närmaste upplevelsen att färdas i en
autonom bil. Slutsatsen av den undersökningen ledde fram till att jag valde

att titta närmare på tåg. Det har varit utgångspunkten för mitt arbete och
arbetet framåt. Efter det tittade jag vidare på vad personer som reser med
tåg gör och använde mig av en större studie från Storbritannien som
gjordes 2006 (Lyons et al., 2007) där studien visade vad människor som
reser på tåg gjorde. Jag gick vidare med att göra en egen studie där jag
tittade på vad personer gjorde i dagsläget när de reser med tåg.
Med all den data jag samlat in skapades några olika koncept som jag
utvärderade och jag valde att jobba vidare med ett koncept som ska kunna
gynna personer som pendlar till och från sina jobb.
Tanken med konceptet är att personer som pendlar ska kunna jobba under
sin pendlingstid. På så sätt skulle pendlingstiden kunna inkluderas i
arbetsdagen och pendlaren skulle då kunna få mer tid att göra vad den vill
och på så sätt skulle detta kunna leda till minskade stressnivåer.
Exteriören, interiören och sätena har dynamiskt växt fram tillsammans
genom hela syntesfasen. Denna rapport kommer att presentera exteriören
först och sedan interiören, men de har arbetats med och växt fram
tillsammans.
Slutsatsen av mitt arbete har blivit ett helt koncept på ett autonomt fordon
som har en exteriör, interiör och säten som genomgått var sin
designprocess och som möter upp de behoven jag fick ut av studierna jag
gjorde. Konceptet ger möjligheten för resenärerna att kunna utföra sina
digitala uppgifter och hålla möten men är ej låsta till att använda
skärmlösningarna jag gjort.
Jag har valt att kommunicera hela mitt projekt i en presentationsvideo där
funktioner med skärmlösningen och hela designen förklaras i rörlig bild
(Bengtsson, 2019).

Innehållsförteckning
Förord
Innehållsförteckning
Sammanfattning
1

2
3
4

5

Introduktion
1
1:1
Bakgrund
1
1:2
Syfte
1
1:3
Etiska dimensioner, samhällelig relevans1
1:4
Avgränsningar
1
Metod
2
Teoretisk bakgrund
2
3:1
Litteraturstudier
2
3:2
Autonoma fordon
3
Studie
3
4:1
Val av studieområde
3
4:2
Undersökning
4
4:2:1
Observationsstudie
4
4:2:2
Val av inriktning och målgrupp
5
4:3
Pendlare
6
4:3:1
Statistik
6
4:3:2
Koncept som gynnar pendlare
6
4:3:3
Intervjuer
7
4:3:4
Analys och Behov
8
Genomförande
9
5:1
Inledning
9
5:2
Vad behövs i en bil i framtiden?
9
5:3
Exteriör
10
5:3:1
Behov
10
5:3:2
Koncept och utvärdering
10
5:3:3
Utveckling av konceptet
10

6
7

5:3:4
3D – modell Exteriör
5:3:5
Slutversion Exteriör
5:4
Interiör
5:4:1
Introduktion
5:4:2
Behov
5:4:3
Layout
5:4:4
Vidare arbete i 3D
5:4:5
Individuell arbetsplats
5:4:6
Slutversion Interiör
5:5
Säten
5:5:1
Introduktion
5:5:2
Koncept och utvärdering
5:5:3
Vidare arbete i 3D
5:5:4
Vridbara säten
Material och Känsla
6:1
Materialboard
6:2
Upplevelse
Slutsats
7:1
Vidare arbete och diskussion
Referenser
Figurförteckning
Bilagor

13
18
21
21
21
21
23
27
28
30
30
30
32
37
38
38
42
45
45
46
47
49

1: Introduktion

1:2 Syfte

1:1 Bakgrund

Syftet med detta examensarbete är att visionärt utforska ett koncept på
ett autonomt fordon, där saker som exteriör, interiör och säten hanteras.
Jag ska även utforma ett koncept som effektiviserar tiden vi reser och
skapa ett ökat välmående hos resenärerna.

Ford, Volvo och Honda har som mål till 2021 att ha i produktion fullt
autonoma bilar. Ford’s president och CEO talade om i en pressrelease att
Ford kommer att massproducera fullt autonoma bilar innan 2021. Utan
ratt, gas och broms (Ford Targets Fully Autonomous Vehicle for Ride
Sharing in 2021, 2016). Att vi inte behöver de vanliga styrdonen i våra
fordon längre så öppnar det för ett stort innovationsarbete inom att
utforska vad vi kan utnyttja interiören i våra fordon till. Mitt arbete
kommer att vara ett visionärt arbete.
Det finns redan självkörande bilar ute i trafiken just nu, däremot måste de
bilarna ha en som vaktar bilen (alltså en som sitter i förarsätet och ska vara
beredd om det händer något) och de autonoma bilarna som är i trafik ser
precis likadana ut som en vanlig bil. De är däremot utrustade med en
mängd sensorer och teknik som hanterar körandet av bilen. När vi lyfter ut
alla delar som i dagens läge behövs, så frigörs mycket utrymme.
Förändringen från fossila bränsledrivna bilar till el innebär att det frigörs
mycket utrymme då vi inte behöver kardanaxel och växellåda. Detta i
samband med att elmotorernas placering kommer att vara vid hjulen blir
det stor yta som nu kan utnyttjas. Detta är också något jag kommer att
undersöka. Vad i framtidens autonoma bilar ”måste” ta sin plats? Detta
kan vara en svår fråga att besvara men jag tänker att jag utgår ifrån att
bilen är eldriven och motorerna flyttas ner så att jag inte behöver ha en
mittkonsol i bilen och därifrån utforskar var det ”tomma” utrymmet kan
användas till när vi kan riva ut allt i interiören. Hur kan man sitta? Hur kan
man disponera tiden? Vad använder vi det utrymmet till nu och i
framtiden?

1:3 Etiska dimensioner och samhällelig relevans
I den utforskande delen av projektet har jag gjort användarstudie,
observationsstudie och intervjuat människor. Jag har behandlat de jag har
tillfrågat med respekt för deras anonymitet, informerat om mitt projekt
och vad mina frågor kommer att användas till. Jag har förhållit mig till
riktlinjerna och krav från Vetenskapsrådet (1990) gällande individskydd och
förmedlat det till de jag har intervjuat.
Jag ser en stor samhällelig relevans i kanske inte bara mitt arbete utan
även liknande arbeten inom autonoma bilar. Bilar går mer och mer mot att
bli autonoma och det möjliggör för så många fler att kunna leva ett friare
liv. Personer med funktionsvariationer kan ta sig till ställen mycket enklare
och ger fler människor större mobilitet. Autonom bil nivå 5 kan även
möjliggöra att individer som inte är av ålder att köra bil ska kunna
transportera sig själv samt äldre som inte bör köra själva.

1:4 Avgränsningar
I och med att jag har jobbat visionärt och konceptuellt så har jag inte haft
några faktiska avgränsningar. Det är däremot mycket jag har tagit hänsyn
till. Jag har försökt att skapa ett realistiskt koncept och tittat på teknik som
redan finns, forskats mycket på eller som ser lovande ut för att bli en
teknologi ute på marknaden.
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2: Metod
I mitt projekt har jag utgått ifrån en designprocess enligt Cross (2008) men
har fått gjort några justeringar i denna då mitt projekt just är visionärt.
Cross designprocess innefattar research, syntes, utvärdering och
kommunikation. Jag har även gjort en framtidsanalys (Wikberg Nilson et
al., 2015, s50-51) för att kunna bilda en uppfattning vart vi har varit, vart vi
är nu och vart vi kommer att vara i framtiden i min undersökning. Så hur
jag utförde den var att jag har kollat linjärt hur det såg ut för ca 10 år sedan
samt kollat hur det ser ut idag och gjort ett antagande hur det kommer se
ut inom den tidsram jag har satt upp. Att göra på detta sättet har både för
och nackdelar. En nackdel är att saker kan hända som gör att ett koncept
som detta kan vara helt irrelevant. Men varför jag har gjort så och den
positiva sidan i det är att jag kan få en bild av framtiden som går i linje med
hur vi har utvecklats fram tills nu.
Jag satsade hårt tidigt i processen på att få in den information jag behövde
och använde den för att påbörja min syntesfas och börja arbetet med
koncepten. Anledningen till att jag ville vara ute i god tid var för att jag har
hela tiden i mina konceptval önskat ha in feedback från olika håll. Jag har
använt mig av mitt företags Instagram för att be om feedback. Det har
visat sig vara en väldigt bra källa för att få en uppfattning om hur
koncepten upplevs. Över 160 röster vid flera tillfällen har jag fått in.
Det finns både fördelar och nackdelar med att använda sociala media för
feedback, varför jag valde att använda mig av det är för att jag snabbt kan
få in mycket data. De gångerna jag använde mig av det forumet var när jag
hade jobbat fram olika koncept och skulle utvärdera dem. Feedbacken fick
ej någon högre värdering än några av mina andra kriterier, dels för att de
som svarar kanske ej är insatta i design och för att de andra kriterierna var
sådana som ergonomi och funktionsvariationsanpassning. De gångerna jag
använde Instagram var för att kunna få in feedback vid första anblick från
en större massa.

Koncepten har jag jobbat fram genom att sätta upp några grundbehov
utifrån min research och har sedan tagit hänsyn till de behoven i mina olika
koncept och sedan utvärderat dem genom en analys och feedback för att
ta koncepten vidare och jobba med dem. Jag gjorde snabba skisser för att
kunna få feedback på dessa och efter det jobbat vidare med koncepten
som blev ”vinnarna”. Jag har gjort matrisutvärderingar på konceptet för att
kunna välja vilka jag ska gå vidare med. En matrisutvärdering är en
uppställning av olika kriterier som jag vill att koncept ska uppfylla, sedan
ger jag dem poäng för hur mycket jag tycker det konceptet uppfyller
kriterierna. En nackdel med detta är att det är mina egna tankar och
värderingar kring poängsättningarna och det speglar enbart min personliga
åsikt.
Jag har sedan gått över till 3D modellering för att kunna börja jobba med
konceptet på ett effektivt sätt. En av mina starkare sidor är 3D modellering
och jag känner mig säker i att både formge och utveckla koncept med
detta verktyg så en stor del av det utforskande arbetet i form har skett i 3D
i detta projekt. Jag använder en uppsjö av digitala program för att skapa
visualiseringarna till detta projektet. För modellering har jag använt mig av
3DS Max och Blender 2.8. Renderare är Cykles och V-ray. Jag har skapat
karaktärer i Zbrush och riggat dem i DAZ-studio. Kläder och tygobjekt
har jag skapat i Marvelous Designer. Efterbearbetning av visuellt material
sker i för stillbilder i Photoshop och Lightroom. Animeringen är
efterbehandlad i Eftereffekts, Premier Pro och NUKE.

3: Teoretisk bakgrund
3:1 Litteraturstudier
Den litteratur jag har studerat inför detta projekt är dels Cross (2008) för
att få hjälp med designprocessen men även Pheasant (1996) vilket
behandlar ergonomiska aspekter. Jag har även fått tagit del av en mängd
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sekretessbelagda dokument från IAC som jag ej kan diskutera i denna
rapport.

4: Studie

Genomgående typ av källa i detta projekt är olika former av artiklar, främst
gällande statistik om till exempel pendling.

4:1 Val av studieområde

Jag tog beslutet tidigt i projektet att kolla på vad resenärer gör på tåg för
att kunna dra slutsatser hur vi kan spendera tiden i en autonom bil. Då
kollade jag på en större studie som var gjord i Storbritannien år 2006 där
det undersöktes vad folk gjorde när de reste på tåg (Lyons et al., 2007).

Jag ville kunna studera hur folk spenderar tiden när de reser i dagens
samhälle. Då ville jag även kolla på vilket fordon som är närmast en
autonom bil, upplevelsemässigt. Jag satte mig in i de olika typerna av
transportmedel vi har idag och analyserade vilket transportsätt som skulle
kunna vara närmast.

3:2 Autonoma fordon
Ett autonomt fordon är ett fordon som har någon form av assistans till
föraren. Det finns 5 nivåer av autonomt fordon (figur 1). De olika nivåerna
är i ökande grad med assistans. Nivå 0 har en helt vanlig bil som vi är vana
med i dagens samhälle. Nivån går sedan från att bilen kan ha färdassistans
som att till exempel bilen styr tillbaka om du kommer för nära mittlinjen på
vägen, ända upp till nivå 5 som då är när bilen ej har någon ratt eller
pedaler. Bilen är då helt autonom och du, med hjälp av någon form av
informationsingång talar om för bilen vart du ska.
Flera stora biltillverkare har börjat att ge sig in i marknaden att tillverka
autonoma bilar. Att färdas i en autonom bil nivå 5, kommer att frigöra
mycket tid som vi idag spenderar bakom ratten. I genomsnitt så spenderar
amerikanska medborgare 293 timmar bakom ratten varje år visar en studie
från Automotive Fleet (2016). Det bor ca 327.2 miljoner människor i
Amerika idag. I teorin, och baserat på statistiken, skulle autonoma bilar
frigöra (327 200 000 * 293) 9 586 960 000 timmar i Amerika enbart. Det är
många timmar som skulle kunna frigöras för att spenderas till något mer
produktivt.

Figur 1 - Levels of AD (3dincites, u.å.)
Det jag kom jag fram till var flyg, båt och tåg. Du behöver ej styra, du är fri
att göra det du vill under resan och du har gjort ett aktivt val mellan vilka 2
punkter du vill resa (köpa en biljett). Känslan att färdas i dessa fordon är
även något jag drog liknelser med. Tittar vi på hur fordonet rör sig när det
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färdas så rör sig ett autonomt fordon (i stora drag) linjärt och det kommer
ej ske några större förändringar i höjdled, som när man reser med flyg.
Samma gäller båt och ponerar vi att jag åker i en mindre båt så kommer
vattnet att skapa en mer ”turbulent” färd. Tittar jag på ett fartyg som
stabiliserar sig själv i vattnet så blir det inte samma typ av interiör, de
fartygen har mer som salar/större rum där resenärerna kan röra sig helt
fritt och det blir ej samma känsla som en autonom personbil kommer ha.
Däremot är tåg det närmaste jag kan komma i känsla att färdas i ett
autonomt fordon. Det som är den största skillnaden är att om jag reser
med tåg har jag möjligheten att resa på mig och gå omkring, men tåg ger ej
samma frihet till destinationer som ett autonomt fordon skulle kunna ge.
Nu kunde jag börja göra en studie och titta på vad folk gör när de åker tåg.

Jag kunde redan här börja ana att det skulle se helt annorlunda ut idag.
Men jag vill backa upp min teori om att vi spenderar mycket mer tid inom
digitala medium för att fördriva tiden.
Jag kontaktade SJ och MTR Express för att se om de hade någon nutida
studie gjord på ämnet men de hade ej några aktuella studier på detta så
jag valde att göra en observationsstudie vid ett flertal tillfällen där jag åkte
tåg mellan Gävle-Uppsala och Gävle-Stockholm för att kolla vad folk gjorde.
Tabell 2 visar sammanställningen av 5 resetillfällen jag gjorde med tåg för
att göra min undersökning. Det var en observationsstudie och jag kollade
igenom en vagn per resetillfälle. Jag observerade 266 personer totalt. Jag
ställde även upp samma kriterier som i den förra studien jag läst om för att
kunna dra en slutsats hur det har förändrats.

4:2 Undersökning
4:2:1 Observationsstudie
Efter att ha gjort valet att titta på plattformen tåg, ville jag ta reda på vad
resenärerna gör när de reser med tåg. I och med att jag även jobbar i ett
visionärt projekt så ville jag göra en trendanalys och se hur det såg ut för
cirka 10 år sedan samt hur det ser ut idag, för att sedan kunna försöka dra
en slutsats inför framtiden och vad folk skulle kunna göra då. Som jag tog
upp tidigare finns det både för och nackdelar med att göra det linjärt. Men
det var vägen jag valde att gå.
Jag stötte på en stor användarstudie som gjorts i Storbritannien år 2006
(Lyons et al., 2007) där över 26 000 personer blev tillfrågade vad de gjorde
när de åkte tåg. Den studien visade att personer som reste under den tiden
spenderade mycket tid till att läsa, följt av att kolla ut genom fönster eller
kolla på folk (tabell 1).

Tabell 1 – Resultat från forskningsstudie i Storbritannien (Lyons et al., 2007)
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Slutsatsen jag kunde dra av dessa var att nästan alla som åker tåg idag
använder någon form av media, till största delen lyssnar resenärer på
musik. Sedan har vi en andel som även sitter med laptop eller mobilen i
handen. Cirka 6% av de resetillfällena såg jag resenärer helt utan hörlurar
eller någon form av skärm framför sig.

under ”Media” hade den andra stapeln varit väldigt liten och vise versa. Så
jag lät båda staplarna få ökat värde om jag ansåg att de gjorde båda.
Jag har ej gjort en förfrågan på de jag observerade angående hur länge de
skulle resa, som i den första studien från Storbritannien.

Min analys och slutsats av min observationsstudie.
1: Cirka 25% av resenärerna försökte jobba eller studera.
2: Nästan alla sysselsätter sig med någon form av media.
3: Nästan alla tittar ut genom fönsterna när de reser.
4: Få människor interagerar med andra under restiden.
5: Knappt några sover på tåget och om någon gör det var
majoriteten på eftermiddagen.
I min analys när jag jämför de 2 studierna visar det att resenärerna har
blivit mycket mer digitala jämfört med den brittiska studien. Nästan alla
har någon form av ”digital interaktion” när de reser med tåg.
I bilaga 4 visar jag en sammanställning av min observationsstudie.
Med metoden observationsstudier kan det uppstå etiska problem med att
personer som blir observerade undrar vad jag gör. Vid 2 tillfällen blev jag
frågad om vad jag gjorde. Då informerade jag om mitt projekt och att jag ej
kommer att använda informationen till något annat. Alla är helt anonyma
och jag erbjöd även att skicka projektet till dem i efterhand om de var
intresserade.

Tabell 2 – Resultat från egen observationsstudie

Min studie och statistiken kan vara lite missvisande för det är väldigt
många under kategorin ”Kolla ut/på folk” och ”Media”. Det är för att
nästan alla som åker tåg idag har hörlurar i eller på öronen samtidigt som
de tittar ut eller kollar runt. Då fick jag ta ett beslut om hur jag skulle agera
i den situationen. Hade jag valt alla som hade hörlurar att bara hamna
5

4:2:2 Val av inriktning och målgrupp
Efter min studie så bakade jag ner det till några olika väga att gå.
Ett koncept för min interiör var att jag skulle kunna försöka motverka den
ständiga digitaliseringen av alla och då kanske kunna skapa ett fordon som
kunde ”koppla bort” resenären från det digitala.
Ett annat koncept var att jag skulle ha pendlare som målgrupp och försöka
att skapa en mobil arbetsplattform där interiören av bilen skulle möjliggöra
att pendlaren kan utföra alla eller majoriteten av sina arbetsuppgifter som
att hålla möten.
Ett tredje koncept var att jag skulle designa ett mer autonomt fordon utan
någon speciell inriktning utan mer göra det i riktlinje med att åka tåg.
Tanken med det var att skapa ett publikt transportmedel som uppfyllde
samma krav som tåg.
Dessa tre var de mer genomtänkta koncepten och min utvärdering av dem
lyder:
Motverkan digitalt:
Det blir nästan lite ironiskt att man sätter sig i en hypermodern autonom
bil för att motverka det digitala. Så jag tycker inte att den idén skulle vara
rolig att jobba med. Det skulle däremot vara ett bra socialt hållbart
koncept som skapar välmående för resenärerna.
Pendlare:
Jag tror mest på detta konceptet. Det hanterar en stor del av resenärerna
och om jag dessutom skulle kunna skapa ett koncept där restiden blir
effektiv arbetstid kan vi också hitta ett välmående hos resenärerna. Minska
stress.

Publikt fordon:
Jag finner ingen riktig ”selling point” i detta koncept. Det blir i stora drag
bara ett tåg då. Då är den enda fördelen med att åka i fordonet att den kan
ta sig till fler ställen och där finner vi busstrafik. Så detta är inget jag vill
jobba vidare med.
Konceptet att jobba med pendlare blev slutsatsen av det. Jag tog även
beslutet om att jag vill skapa ett mindre fordon. Då tänker jag i storlek med
dagens personbilar. Den ska kunna transportera 4 till 5 personer, vara
rymligt och kunna tillåta att pendlarna ska kunna jobba under restiden.

4:3 Pendlare
4:3:1 Statistik
År 2011 pendlade nästan 1,5 miljoner svenskar över en kommungräns visar
Östlunds (2013) studie. I enbart Region väst år 2019 är det 36% av
befolkningen som pendlar till och från jobbet (Hurborvi, Faktabanken om
boende 2019).

4:3:2 Koncept som gynnar pendlare
Mitt koncept som jag har tagit fram är byggt på att fordonet ska tillåta att
resenärerna som pendlar att kunna jobba och/eller hålla möten. Jag vill
dock inte att det ska vara enda syftet, utan även ha en tanke på de andra
behoven som resenärerna kan ha.
Mitt koncept och tanken med hela valet av pendlare och att de effektivt
kan jobba, är inte att en arbetsgivare får en anställd att jobba 10 timmar
per dag istället för 8 (om pendlaren har 1 timme till jobbet och en timme
hem), utan mitt koncept ska möjliggöra att den anställda har betald
6

pendlingstid och då kan jobba effektivt (figur 2). På så sätt så får då
pendlaren mer tid hemma eller tid att göra annat. Detta skulle i sin tur
kunna leda till minskad stressnivån och bättre välmående för de anställda.

hem dem på eftermiddagen. Det kräver lite planering och allt kommer inte
att bli perfekt när fordonet ska hämta på flera olika ställen i och med att
distanserna kan vara olika.
Liknande system med shuttlebussar finns redan implementerat hos vissa
företag, detta konceptet blir då mycket mer flexibelt och tanken är att du
även ska kunna jobba effektivt samtidigt.

4:3:3 Intervjuer
För att få fram några behov för pendlare intervjuade jag 10 pendlare vid
ett ytterligare resetillfälle. Jag ställde 7 frågor till de jag intervjuade,

Figur 2 – Visualisering av mitt koncept kring pendlare
Alla jobb kan ej utföras på detta sätt, vissa kräver att du är på plats de 8
timmarna personen ska arbeta. Därför kan inte mitt koncept appliceras på
alla som pendlar. Däremot skulle mitt koncept få ner antalet timmar som
spenderas på enbart pendling varje år så lyckas det med vad det är till för.
Tanken är även att företaget ska äga bilen. Då kan företaget skicka ut
fordonet varje morgon för att hämta upp de anställda. Planera en bra rutt
för att fylla bilen om det finns fler pendlare vilket bidrar till ett mer hållbart
samhälle. Fler företag i samma område skulle även kunna gå ihop för att
kunna hämta upp sina pendlande anställda varje morgon och även köra

1: Får du någon arbetsro på tåget?
2: Kan du utföra dina arbetsuppgifter på ett bra sätt?
3: Om inte, vad skulle du behöva?
4: Kan du utföra alla dina uppgifter eller bara vissa?
5: Måste du jobba på tåget eller väljer du det själv?
6: Om du känner att du måste jobba på tåget, är det ett stressmoment för
dig att behöva jobba på tåget?
7: Om du fick mer ro och det du behöver för att jobba, skulle du kunna
tänka dig att jobba effektivt den tiden du pendlar och inte behöva
spendera den tiden på jobbet?
Exempel: Du jobbar 8-17, men du måste pendla 1 timme för att komma till
jobbet. Du är borta från hemmet 8-17 men är på jobbet 9-16 för din
pendlingstid är tid du kan jobba effektivt.
Vad jag fick fram av det var att det största problemet med att försöka
jobba på ett tåg var att du blir lätt störd, det var allt ifrån att du blir frågad
om biljett till att någon bara hostar.
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Det jag även fick fram av de som kände att de kunde jobba på tåget var att
de kunde utföra de flesta av sina arbetsuppgifter så länge de hade tillgång
till en dator eller en mobiltelefon.
Komfortmässigt sa de att platserna på tågen inte är utformade för att sitta
och jobba i, så sittplatser skulle kunna vara mer utformade åt det hållet.
Möjlighet att kolla ut var fortfarande viktigt.

4:3:4 Analys och behov
Följande är behoven som jag kommit fram till efter att ha gjort mina
undersökningar (ej uppställda i någon speciell ordning):
Pendlare
1: Kunna se ut (bra sikt)
2: Kunna utföra sitt arbete (digitalt)
3: Ergonomiskt kunna arbeta och sitta bra
4: Kunna skärma av (arbetsro)
Detta är huvudbehoven jag sammanställde genom intervjuerna och min
research. Som jag har valt att gå vidare med i mitt arbete med mitt
koncept.
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5: Genomförande
5:1 Inledning
Exteriören var inte en tänkt del av mitt projekt, utan grundtanken var att
skapa ett ”skal” till min interiör för att ha mått att förhålla mig till.
Anledningen till detta är att en interiör kan se väldigt annorlunda ut om jag
har tex 10x5 meter att förhålla mig till än om jag har 2x1 meter. Sedan har
jag förhållit mig till hur vägnätet är uppbyggt. Jag har förhållit mig till en
bredd så att bilen kan få plats på vägar. 2,75–3,5m är standardmåttet vid
nybygge av vägar i Sverige (Trafikverket, krav för vägar och gators
utformning, 2012, s9).
Nu har utformningen av exteriören blivit en mycket större del än vad som
var planerat. Det har blivit så på grund av att när jag har haft förfrågningar
ute om till exempel interiören så har jag jobbat med exteriören och vise
versa. Det har lett till att exteriören har genomgått en hel designprocess
och djupare tester av saker som aerodynamik.
Båda delarna har vuxit fram tillsammans och gift sig med tidens gång. Om
det har det blivit en ändring någonstans har jag även fått kompensera i de
andra formelementen.
Mycket av bildmaterialet är taget under processens gång och som jag
nämnt precis så har allt vuxit fram tillsammans så många av bilderna kan
ha element som hanteras senare i denna rapport. Som exempel under
avsnitt 5:3:4 som hanterar interiören kan man se tidiga 3d modeller av
säten som hanteras senare i rapporten.
Så som min process har sett ut så har jag utgått ifrån en basexteriör, sedan
skapat en interiör som kompletterar denna och sist, säten och skärmarna.

När basen var klar så har allt utvecklats tillsammans framåt. Varför jag gick
denna väg är på grund av att efter den efterforskningen jag gjorde så utgår
oftast designteam ifrån en exteriör och sedan skapar en interiör som
kompletterar hela formen av bilen, eller går i riktlinje med biltillverkarens
formspråk. Det kan också vara så att det kan finnas en interiör som är
utformad först och sedan anpassas både exteriören och interiören för att
passa ihop. Jag var tvungen att börja någonstans så jag började med
exteriören.

5:2 Vad behövs i en bil i framtiden?
Detta var en fråga jag ställde mig tidigt i projektet när jag skulle börja titta
på vad en bil är i dag och vad den kommer att vara i framtiden. Det krävs
så mycket mer av oss människor idag och de kommande åren att börja
tänka hållbart och komma på lösningar på all miljöförstöring. En stor fråga
är våra drivmedel vi använder till våra fordon. I framtiden kanske vi
kommer att ha kommit på något helt nytt drivmedel, men jag har valt att
denna bil kommer drivas på el. Det finns då många delar i en bil som ej
kommer att ta plats längre. En bil som drivs med en eller flera elmotorer
kräver ej någon växellåda. Det frigör mycket plats i bilen. Drivs fordonet av
flera elmotorer så flyttas de ner till hjulen för att driva hjulen individuellt.
Det frigör även en väldig massa plats i interiören. Det som fortfarande
kommer vara skrymmande i en elbil är batterierna. Det finns flera sätt att
kunna smart förvara dem i bilen. Hela karossen är ett tomt skal för
batterierna att förvaras i.
Jag har även valt att hålla mig inom en rimlig tidsram för konceptet. Ford’s
CEO sa i sitt uttalande att de kommer ha helt autonoma fordon i
produktion till år 2021 (Ford Targets Fully Autonomous Vehicle for Ride
Sharing in 2021, 2016). Jag har valt att göra mitt koncept med en
tidsaspekt på 10-15 år framåt i tiden. Bara för att jag vill skapa ett mer
verklighetstroget koncept som ej snuddar på science fiction.
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5:3 Exteriör

5:3:2 Koncept och utvärdering

5:3:1 Behov

Jag började brett och skissade ett flertal exteriörer. Bilden visar de
koncepten jag valde att gå vidare med för utvärdering (figur 3).
Koncepten har utformats i 3 olika kategorier som jag har delat in dem i
figur 3. 1-3 är mer åt ett futuristiskt håll, böljande och organiska former. 48 är med åtanke på optimering av yta och funktionalitet. 9-12 var mer
experimentella koncept där jag utforskade mer geometriska former och
brytningar i de formerna.

Jag ställde även upp några behov och krav tidigt i mitt utforskande av
designen och tog även hänsyn till de behov jag ställt upp för min interiör
(se avsnitt 5:3:1). Jag har fått feedback av IAC som är en expert på
produktion av bildelar, när det kommer till säkerhet och säkerhetstänk i
utformningen av exteriören och formen har ändrats många gånger utifrån
dessa behov och kriterier. Som exempel så designades taket om efter
feedback om säkerhet.
Det jag har utgått ifrån i min formgivning är i huvudsak att resenären ska
kunna se ut bra, det ska kännas säkert att åka i den och exteriören ska ej
hindra i och urstigning för funktionsvariationer.

Dessa 12 koncept valde jag gå vidare med för feedback och göra en
matrisutvärdering på. Jag ställde upp några kriterier för att kunna
utvärdera koncepten (bilaga 1). Jag ställde även förfrågan om feedback på
designen på mitt företags instagram och fick över 120 svar på denna
förfrågan.
Slutligen blev det koncept nummer 5 jag gick vidare med. Den levde upp till
de kriterierna jag ställde upp jag såg potential till utveckling i den formen.

5:3:3 Utveckling av konceptet
Nästa steg i mitt koncept var att få grepp om hur designen ser ut i 3
dimensioner och hur formelement från alla håll kunde se ut. Figur 4 visar
första versionen av hela exteriören. Stora dörrar som ska öppnas utåt,
tanken är att hela taket är ett glasparti även dörrarna ska ha ett glasparti
så den inte blir skrymmande.

Figur 3 – Bild på de första 12 koncepten jag valde att gå vidare med

Denna lämnade jag för feedback till IAC och de hade lite synpunkter när
det kommer till säkerhet. Så som ett så stort glasparti behöver någon form
av förstärkning om bilen skulle välta. Samma med tanken om att dörrarna
skulle vara i stora glaspartier är att skulle det bli en kollision från sidan så
behövs det något som kan ta emot smällen än bara glaset.
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Figur 5 – Sidovy första versionen

Figur 4 – Första skissen på hela exteriören
Efter efterforskning och egna erfarenheter inom hållfasthet så löste jag
problemet med taket genom att göra en insjunkning på mitten av taket
som följer hela taket. Tanken med dem är att de ska ta första smällen om
bilen mot all förmoda skulle välta. Jag har försökt att motverka att den ska
välta med att ha en låg tyngdpunkt i bilen. Se figur 7 för att se första
skissen på insjunkningen i taket.
Fronten på bilen var även ett element jag jobbade med ganska länge. Här
ville jag skapa en lite ”elakare” känsla. Tanken med att jag har gjort det är
för att jag vill att bilen ska få en egen identitet, fronten på en bildesign är
ofta det som kan vara en stor igenkänningsfaktor hos många bilmärken och
därför försökte jag ge den en distinkt karaktär, se figur 8. Framlyktorna är
även en stor faktor till känslan på fronten.

Figur 6 – Sidovy andra versionen

Figur 7 – Sidovy tredje versionen med takändring
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Jag sammanfogade mina skisser och idéer för att göra slutskisser på
exteriören se figur 9. Denna blev underlaget för att jobba vidare med min
3D modell.

Figur 8 – skisser på
fronten

Figur 9 – Slutskisser på exteriören
12

5:3:4 3D-modell Exteriör
5:3:4:1 Exteriör - Version 1
Efter skissen var klar kunde jag göra en snabbare 3D modell av exteriören.
Då kunde jag få ut en volym att börja jobba med för layout på interiören.
Efter denna kunde jag börja med att utveckla exteriören och göra tester på
den.
Figur 10 visar det första testet jag gjorde för att se till att ytor, vinklar och
reflektioner såg bra ut. Det är även ett test för att undersöka om
öppningen av dörrarna fungerade som jag tänkt. Detta är första versionen
av bilen i 3D.

Figur 10 – Bilder på första 3D modellen av exteriören

Skalan på bilen i detta skedet är som figur 11 beskriver. Inga exakta
mått är satta men jag har utgått ifrån en man som är 190 cm lång och
sedan skalat bilen för att passa (figur 12). Varför jag har utgått ifrån 190
cm är utifrån medellängden för brittiska män angiven av boken
Bodyspace (Pheasant, 1996, s45) är 185,5 cm lång. Så har jag skalat upp
till 190 cm så jag har ett jämnt tiotal för att det ska bli enklare för mig
att jobba i 3Dmiljön. Bilen kommer att skalas ner i senare skede i
designprocessen för att optimera interiören och exteriören. Att bara
frakta ”luft” eller outnyttjat utrymme är bortkastad energi. Även fast
jag vill skapa en rymlig interiör måste jag hitta en balans mellan
hållbarhet och komfort.
Figur 11 Bilder från första
versionen av exteriören
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Figur 12 - Bilden visar första tanken om skala på exteriören

5:3:4:2 Exteriör - Version 2
De stora ändringarna till denna version är att jag har jobbat med
framlyktorna att få dem som i skissen jag gjorde. Även paneldelningar på
karossen har jag jobbat vidare med. En kaross byggs aldrig i ett stycke utan
delas på fleras ställen, både för produktionskostnad och för att om en
panel bli skadad kan den bytas ut (Figur 13).

Figur 13 Front, ovan
och sidovy på version 2
av exteriören
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5:3:4:3 Exteriör - Version 3 - Aerodynamik
Här var jag rätt nöjd med bilens exteriör och bestämde mig för att köra den
i en vindtunnel för att kolla exteriörens aerodynamiska egenskaper.
Jag använde mig av ett program som heter Autodesk Flow Design för att
göra mina mätningar. Programmet räknar ut en dragkoefficient och ger en
visuell bild av hur luftströmmen ligger runt om bilen. Dragkoefficienten är
ett numeriskt värde som representerar hur mycket formen på objektet
jobbar emot luftströmmen (NASA, 2015). Ett lägre värde behöver ej betyda
bättre aerodynamik då motsatsen till en dragkraft är lyftkraft, så gör jag
designval som får dragkoefficienten att gå ner, så kommer det i sin tur att
generera lyftkraft i stället. Som referens så har en sportbil som inte vill
skapa mycket drag, generellt sett en dragkoefficient på 0,2-0,3. En Formula
1 bil har upp emot 1,4-1,6 på grund av att när det kommer till sådana
extrema krafter som en Formula 1 bil genererar så ökar lyftkraften. Därför
måste designen på bilen skapa drag för att bilen ej ska lyfta och göra en
volt.
Tidigare erfarenheter av aerodynamiklära har jag från gymnasiestudier och
jag har lite kunskap om hur jag skulle kunna sänka dragkoefficienten på
bilen. Detta är något som i vidare arbete av designen skulle arbetas mycket
mer med. Den lilla studien jag har gjort med detta är inte nog för att
verkligen få en så nära perfekt form för en aerodynamisk synvinkel.
Bilaga 3 visar hur mina designändringar på exteriören gjorde att jag nästan
halverade dragkoefficienten och i sin tur minskade förbrukningen på bilen.
Nu har jag valt att det är en elbil men minskad förbrukning betyder att den
kan köra längre. För att få ut ett pålitligt värde på dragkoefficienten så
körde jag bilen virtuellt i 5 minuter i 50, 90, 120, 160 och 200 km/h för att
kunna få ut ett medelvärde (bilaga 5).

Version 1 är som, bilen var innan jag började att tänka på aerodynamiken.
Den då fick jag medelvärdet 0,85 vilket ä väldigt högt för en bil. Jag satte
upp ett mål att försöka halvera detta värdet genom att göra vissa val i min
design.
Det stora problemet med den dåvarande designen var att den skapade en
luftficka bakom bilen som ej släppte ut luften. Luften stannade där och
bara virvlade tillbaka och drog bilen i motsatt riktning till färdriktningen.
För att bryta en sådan luftficka så måste jag låta luft passera under bilen så
den kan möta upp den ovangående luften och ta med den bakåt.
Det designvalet jag gjorde för att kontra det var att skapa en luftkanal
under bilen (figur 14). Denna ändring ökade dock dragkoefficienten till 0.9.
Orsaken till den var att luften som strömmar under bilen skapar en
luftficka av sig själv som då luften ovanför bilen rider på. Problemet med
det dock är då att fickan under skapar vågor och drar ner luften i vågorna.
Då blir dragen ännu större.
För att kontra det så måste jag släppa ner luften som kommer ovanifrån
längre ner när den passerat bilen, för att sen möta upp luften underifrån.
Jag gjorde en ändring på taket för att få ner luften längre ner. Jag sänkte
slutet på taket så mittenpartiet blev mer ovalt (figur 15).
Nu sänktes dragkoefficienten drastiskt ner till 0,53 som medelvärde.
Jag gjorde även samma sak i fram på taket och rundade av mittenpartiet så
att luften kunde strömma över bilen enklare. Med den sista ändringen så
sänktes medelvärdet till 0.45.
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Ser vi på bilaga 3 så kan vi se hur ändringarna ändrade luftströmmen
bakom bilen och hur den jämnades ut när jag släppte luften över och
under bilen på ett mer aerodynamiskt sätt.

Figur 14 - Bilden visar ändring 1 för bättre aerodynamik. Skapa en
lufttunnel under bilen

Figur 15 - Bilden visar ändring 2 och 3 på taket för att göra den mer
aerodynamisk. Sänka mittenpartierna för att skapa en mer oval form
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5:3:4:4 Exteriör - Version 4
Ändringar till version 4 som även
är slutversionen är att jag
skapade ett par baklyktor till
bilen. Jag jobbade mer med
detaljer så som lister runt
hjulhusen, en detalj i luftintaget
på fronten av bilen.
En annan stor ändring till denna
version är fälgarna som jag har
försökt att skapa med samma
känsla som bilen har.

Figur 16 – Bilden visar version 4 av exteriören
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5:3:5 Slutversion Exteriör

Figur 18 – Ovan Exteriör

Exteriören har genomgått mycket detaljarbete efter stadiet med
aerodynamiken vilket gav de stora ändringarna. Många av ändringarna har
varit så som passform på karossen, gummilister runt rutor, metalldetaljer
baklyktor. Dessa designval har jag gjort utifrån vad som kompletterar
exteriörens befintliga form, så dessa har jag inte gjort någon djupare studie
om, men hade gärna gjort detta om det hade funnits tid till det. Figur 1721 visar slutversionen av exteriören.

Figur 17 – Front/sidan Exteriör
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Figur 20 – Bak/Sidan Exteriör

Figur 19 – Front Exteriör
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Figur 21 – Miljöbild på Exteriör
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5:4 Interiör
5:4:1 Introduktion
Jag tog beslutet att jag kommer att rikta in mig på 4 säten i fordonet.
Anledningen är att tittar jag på en vanlig bil i dagens samhälle så finns det 4
”hela” sittplatser i bilen. Sen finns mittensätet i bak men det är ej ett helt
säte. En annan anledning är att jag vill utforma alla sätena så att de kan
hämta upp personer utanför bilen och ska jag då inkludera ytterligare ett
eller flera säten så måste exteriören vara så betydligt större. Även mina
tankar gällande individuella arbetsstationer kommer ta plats, så 4 platser
är det jag har beslutat att satsa på.
I detta stadie kunde jag få ut en preliminär volym som exteriören tillåter så
att jag kunde börja laborera med vilken layout jag kunde ha. Tankarna gick
mot att ha 4 säten mot varandra så att personerna enkelt kan tala med
varandra. Ett problem som då framstår är att vissa människor har svårt att
åka baklänges och blir illamående.

3: Rymligt
4: Anpassad för funktionsvariation
5: Bra ergonomi i säten
6: Nog med utrymme för att fälla sätena
7: Hålla möten samt individuellt arbete

5:4:3 Layout
Med de tidigare uppställda behoven och beslutet av att ha 4 säten i bilen
så började jag skapa snabbare layouter på hur personer skulle kunna sitta i
bilen. Från ett tidigare projekt hade jag en modell på ett bilsäte. Jag
använde det som referens för att hitta en bra skala för interiören (figur 22).

Med det i åtanke gick tankarna kring konceptet att sätena skulle kunna
vrida på sig under färd med personer i sätena. Se avsnitt 5:5:4 för djupare
analys av det konceptet.

5:4:2 Behov
Jag tillsammans med handledare ställde upp vissa behov och saker jag
skulle tänka på när jag gick vidare med min design. Jag tog med
slutsatserna från min egen studie och bad om mer input utifrån det och de
behoven och ”kraven” på designen jag har ställt upp är följande:
1: Bra sikt ut
2: Digital plattform för att kunna jobba

Figur 22 – Första layouttest med redan befintliga säten
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Med hjälp av dessa kunde jag måtta ungefär den storleken sätena skulle ta
i interiören och jobba mig utifrån det. Figur 23 visar den storlek som de
tidigare sätena skulle ta i bilen.
Det fanns flera idéer på layouten och hur jag skulle ”fylla bilen”. Både
praktiska och estetiska lösningar på interiören. Jag har försökt att hålla mig
till och tänka på vad som behövs i bilen. Som till exempel någon yta där
faktiskt bilens tekniska delar kan sitta, en dedikerad packyta och
fortfarande ha plats för sätena och personerna som sitter i stolen.
Figur 24–25 visar idéskisser på hur jag skulle kunna layouta interiören.
Tanken kring figur 25 är den som blev grunden för slutkonceptet.
Figur 23 – Skiss på storleken för säten

Figur 24 – Skiss interiörslayout

Figur 25 – Skiss interiörslayout
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5:4:4 Vidare arbete i 3D
Figur 26 är första versionen av interiören och konceptet på layouten. Jag
blandade mina skisser och fortsatte och utvecklade designen i detta
stadiet.
Jag skapade en dedikerad yta för packning i fronten på bilen. Varför den är
i fronten är ett säkerhetsbeslut jag tog. Skulle bilen frontalkrocka så blir
kraftens riktning framåt och lösa objekt i bilen kommer att flyga framåt. Då
är packning framför passagerarna och ej i risk att träffa en passagerare.
Då packningen kan studsa tillbaka så har jag kompenserat det i designen i
mina säten med att som har ett ”skal” på baksidan av ryggen se figur 47
senare i rapporten
Figur 26 – Skiss grund för interiörslayout
Många tankar gick kring att sätena och interiören skulle komplettera
varandra och formelementen ska kunna ses i båda delarna.
När jag definierade upp vad en bil är i framtiden så sa jag det att
mittkonsolen kommer att försvinna men när arbetet med interiören gick
framåt så tog jag det beslutet att det är en väldigt bra förvaringsyta för
saker som måste finnas i bilen.

Figur 27 visar första versionen av sätena och hur de även ska kunna ha
plats i interiören för att kunna fällas. Mittkonsolen är utformad så att den
ska kunna ha plats för de individuella skärmarna som jag har planerat att
rita in. Jag har gått mot en ”futuristisk” känsla i formen men även skapa ett
dynamiskt flöde i delarna.
Det är planerat att implementeras skärmar som måste förvaras på något
ställe, därför har jag ritat in mittkonsoler mellan sätena fram och bak se
figur 28.
Vidare detaljarbete i interiören har gått in i detta stadiet för att skapa ett
koncept som är trovärdigt och kunna visa på ett tänk med hur saker ska sys
och sitta ihop. Figur 29 visar detaljer som har skapats för att komplettera
interiören, som till exempel 2 skärmar som är centrala styrdon för
fordonet. Se Figur 30 för närmare bild på styrdon.
Fordonet kommer fortfarande att behöva ha en större mängde batterier,
datorer och andra väsentliga saker för att få fordonet funktionellt. De
funderingarna gick också in i designen på interiören. Bakändan har en
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större sektion upphöjt där då tanken är att saker som detta kan vara
placerade.
I figur 31 ser vi bakändan i interiören där jag har skapat en dynamisk form
mellan mittkonsolen och bakstyckena bakom sätena.

Figur 27 – Första versionen av interiören i 3D

Figur 28 – Första versionen av mittkonsolen och
bakändan av interiören
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Figur 29 – Bild ovanifrån på interiören version 1

Figur 30 – Detaljbild på styrdon och bakre mittkonsol
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Figur 31 – Bild på bakändan
Figur 32 – Bild på mötet mellan packyta och mittkonsol
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5:4:5 Individuell arbetsplats
Konceptet kring skärmarna är att de ska kunna användas som varsin
individuell arbetsstation, där resenären kan utföra sina arbetsuppgifter på
vägen till jobbet. De ska även kunna användas som avlastningsbord för var
och en om det är uppfällt.

I figur 33 har jag skissat på hur konceptet med skärmarna skulle
kunna konfigureras. Som skissen visar har det tagit en väldigt
funktionell form.

Tanken är även att du och den du sitter bredvid kan sammanfoga era
skärmar till en ”Entertainment mode”. Ett scenario skulle kunna vara att
ett företag skickar några medarbetare på en företagsresa. Restiden kan
vara längre och restiden kan sträcka sig över arbetstid. Då finns
möjligheten att kunna kolla på diverse underhållning på en större skärm.
Sista tänkta läget för den är ”Meeting mode” där alla 4 skärmarna går ihop
i mitten av fordonet för att skapa ett större bord där ett möte kan hållas
eller bara hålla diskussioner över. Skärmarna kopplas även då ihop till en
större som alla kan använda för diverse arbetsuppgifter under mötet.
Formen på skärmarna var relativt låsta i och med funktionaliteten de skulle
uppfylla. För att skärmarna ska kunna kopplas ihop behöver den minst 2
helt raka sidor. Skärmar och bildformat är utformat rektangulärt så jag
valde att ej göra någon ”speciell” form på skärmarna.
Skärmarna sitter på varsin multigängad arm som tillåter att skärmen kan
flyttas och vridas helt fritt inom arbetsområdet för den stolen den är
kopplad till. Armen är även motordriven så att den med ett enkelt
knapptryck kan inta en av grundpositionerna.

Figur 33 – Bilden visar hur skärmarna kan konfigureras

Resten av designen på mitt fordon har mycket dynamiska former men
skärmarna har inte riktigt samma formspråk utan de har tagit en mer
funktionell form.
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5:4:6 Slutversion Interiör

Figur 35 – Bild på slutversionen av bakre delen av interiören

I figur 34-40 visas slutversionerna av interiören och en del av
dess funktioner.

Figur 34 – Bild
på
slutversionen
av interiören
ovanifrån
Figur 36 – Bild på packytan
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Figur 37 – Bild på skärmar i ”solo bordsläge”

Figur 38 – Bild på skärmar i ”Jobbläge”

Figur 39 – Bild på skärmar i ”Mötesläge”

Figur 40 – Bild på bakre skärmar i ”Media läge”
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5:5 Säten
5:5:1 Introduktion
Sätena har genomgått en längre process med många iterationer för att de
både skulle bli ergonomiskt bra och passa in i interiörens form. Jag har
tittat mycket på befintliga stolar så som lastbilssäten, flygplansstolar,
bilsäten och ”gaming stolar” för att få inspiration till min design. De är även
utformade för att användare ska sitta i dem under längre perioder.

5:5:2 Koncept och utvärdering
Jag utgick ifrån att göra en analys på befintliga säten för att få fram vad jag
bör tänka på vid designen av ergonomiska säten. Figur 41 visar analysen
jag gjorde på vilka element som är genomgående i sätesdesign och vilka
kroppsdelar som backas upp av vilka element.
Jag tog samma väg som med exteriören, jag skapade en större spridning på
mina skisser och koncepten för att kunna utvärdera dem och få feedback.
Jag skapade 10 mer utvecklade koncept för att göra en matrisutvärdering
på och lägga ut för feedback av en större mängd människor (figur 42). Jag
utgick ifrån de 5 huvudelementen jag fick ut av min analys för vidare
arbete.
Sätet ska:
Stödja Nacke och huvud
Ha stöd för axlarna
Stödja lår och ben
Backa upp ländryggen
Styra höften rakt

Figur 41 – Analys
av befintliga
säten
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Känslan jag siktade på var att de ska även se sköna ut att sitta i, de ska vara
inbjudande. Vissa av koncepten gör detta mer än andra. Koncept 1 och 6 i
figur 42 försökte jag integrera en avlastningsyta i sätes form. Koncept 2 och
3 i samma figur tog en mer futuristisk formgivning. Alla utom 5 och 10 har
en mer sportigare känsla över sig, det var ej den känslan jag ville uppnå
med interiören av mitt fordon.
Jag utvärderade dessa 10 koncepten och gjorde en matrisutvärdering och
la ut för feedback på Instagram. 168 personer deltog och röstade på de
olika skisserna, jag tog med den statistiken i min analys (bilaga 2).

Figur 42 – Bild på koncept inför utvärdering

Resultatet av utvärderingen blev koncept nummer 5 i figur 42.
Konceptet har de elementen jag fick fram i min tidigare analys och har mer
den känslan av bekvämlighet som jag var ute efter.

Figur 43 – Bild på slutgiltiga konceptet
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5:5:3 Vidare arbete i 3D

Figur 44 – Bild
på version 1 av
sätet i uppfällt
läge

5:5:3:1 Säte - Version 1
När grundkonceptet var klart efter utvärdering gjorde jag en basmodell i
3D som jag kunde utgå ifrån vidare i arbetet. Figur 44 visar basmodellen i
sittande läge och figur 45 liggandes.
Basmodellen visar även funktionen med ett tänkt fotstöd som kan fällas
upp om så önskas. Nackstödet ska kunna höja och sänkas, vinklas och
flyttas framåt och bakåt. Modellen har även en konsol under sätet som i
detta skede bara är en volym utan en speciell design.
Mått på sätena så som sittbredd, sittdjup, ryggstöd och andra vinklar har
jag utgått ifrån boken Bodyspace (Pheasant, 1996, s45) för att få några
generella mått att kunna hålla mig till.

Figur 45 – Bild
på version 1 av
sätet i liggande
läge
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5:5:3:2 Säte - Version 2
Det var flera aspekter jag ej var nöjd med i detta stadie av sätet och hade
idéer om hur jag kunde ändra dem. Den största delen jag ej var nöjd med
var fotstödet, den har en form som gör ytan du kan ha dina fötter på blir
mindre än vid fästytan. Ryggen och underdelen (visat i mörkt trä i figur 46)
var jag ej nöjd med, de har ingen speciell form eller några formelement
som får dem att sticka ut. Ryggen på sätet har en funktion med, det är
primärt till för att skydda mot packytan vid en krock. packningen skulle
studsa tillbaka mot passagerarna. Baksidan ska stoppa den kraften. Känslan
jag ville gå för var att den ska vara inbjudande och se skön ut att sitta i.
Version 1 i min mening har ej den inbjudande känslan.
I version 2 av sätet så gick mycket tanke in i att få det att se skönare ut.
Som exempel i figur 46 på ryggstödet så har jag gjort 2 ”kuddar” som
kommer ligga på var sin sida av ryggraden för att stödja ryggen. En till av
ändringarna jag gjorde till denna versionen var på baksidan av sätet. I
version 1 så har ”skalet” ett veck som gå in i höjd med höftstöden. Jag
tyckte inte det passade in med interiören med bilen så jag rätade ut det
vecket. Jag gav den även en annan konsol undertill som kompletterade
resten av sätet bättre. Jag formgav även den konsolen så att ryggstödet
kunde fällas utan att den skulle ta i underdelen. Jag gjorde en ändring på
fotstödet, där var tanken att den skulle följa formen av sitsen men det blev
jag ej nöjd med i det skedet. Dels för att den designen faktisk gör så att
passageraren har mindre yta att ha sina ben på och jag tyckte ej
formgivningen blev bra.

Figur 46 – Bild på version 2 av sätena
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5:5:3:3 Säte - Version 3 – Slutversion
Fler ändringar gick in till sista versionen av sätet. de stora
ändringarna är gjorda med konsolen under sitsen. Jag
gjorde även om stödet för fötterna och gjorde det större,
detta gjorde även att jag fick forma om konsolen för att få
plats med det nya stödet. Den andra stora ändringen jag
gjorde ifrån tidigare version är fästet för nackstödet.
Ändringarna visas i figur 47 som är slutkonceptet.
Rörligheten i nackstödet krävde en annan lösning och jag
var ej nöjd med det raka stöder jag hade tidigare, så en ny
design på detta tillkom med (figur 48).

Figur 47 – Bild på slutversion av sätet. Front och baksida
Det har gått in mycket detaljarbete i detta stadiet med. Sömmar, få kuddar
att se mjuka ut, detaljer på skalet och tester med olika material med mera
se figur 49-52. Jag gjorde även en liknande utvärdering av designen på
mina säten de jag gjorde för att få ut de olika elementen se figur 53.
Figur 48 – Bild på nya
versionen av
nackstödet
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Figur 49 – Bild på slutversionen av sätet ovanifrån

Figur 51 – Bild på slutversionen av sätet nerifrån

Figur 50 – Bild på slutversionen av sätet framifrån

Figur 52 – Bild på slutversionen av sätets sittyta
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Figur 53 – Bild på avslutande analys av sätet så det uppfyller de
målen min tidigare analys satte upp
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5:5:4 Vridbara säten
En tanke var att sätena skulle vara vridbara under färd och även innan. Just
för att kunna eliminera problemet att resenärer blir illamående under färd
när de färdas baklänges.
Detta ställer väldigt många krav på hur sätena ska kunna vridas i
interiören. Det största problemet som uppstår när ett säte ska vida på sig
om det sitter en passagerare i, är klämrisker.
För att undersöka om det ens var möjligt att kunna vida på sätena var jag
tvungen att ta reda på lite mer mått när en person sitter i en stol med
ungefär samma sitthöjd som mina säten i bilen har.
Jag gjorde testet med mig själv, jag är 189 cm lång och kan säga att jag är i
det övre skiktet av längd som kan färdas i fordonet. Jag satte mig i en stol
med sitthöjden ca 41cm och satte ner mina fotsulor plant mot marken på
ett naturligt sätt (jag sträckte inte på mig). Från sittytans slut till min
tåspets var det 50 cm. Det betyder då att det kommer att bygga minst 50
cm framför sätet om en person sitter i den. Vilket i sin tur leder till att
exteriören kommer behöva vara så mycket större för att kunna hantera
omflyttningen. Figur 54-55 visar när jag gjorde testerna. De visar ytan som
det kommer som mina ben kommer att kräva i den sitthöjden jag valt.

Figur 54 – Bild på avståndet mellan sittyta och tåspets

Så slutsatsen kring det experimentet är att jag valde bort vridbara säten i
fordonet.

Figur 55 – Bild på avståndet mellan sittyta och tåspets
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6: Material och känsla
6:1 Materialboard

En utveckling kring dessa är att företag som äger bilen skulle kunna klä den
i sitt företags profil, eller en specifik profil för vad det är för typ av företag.
Man kan alltså skapa känslan av företaget i bilen med olika
färgkombinationer.

I och med mitt digitala intresse har jag velat testa (i och med att jag jobbar
väldigt effektivt digitalt har jag kunnat testa) och laborerat med att skapa
olika känslor i bilen med olika typer av material. Jag har skapat några olika
materialboards för att kunna visa olika känslor bilen skulle kunna ha.

Figur 56-59 beskriver de 4 profilerna jag har tänkt bilen kan levereras i.
Figurerna visar alla materialen med varandra. Du kan på de olika ställena
se som exempel huvudmaterialet med metallisterna, sömmar med de olika
materialen och så vidare.
Figur 56 – Materialboard 1
Earth –
Den har relativt neutrala toner
med ett ljusare läder som
huvudkulör. Sekundärt material
är ett mörkare grå bomullstyg.
Aluminiumdetaljer har en ljusare
ton medan mattor och speciella
detaljer har ett typ med en hög
struktur. Mörka tyget
kompletteras med en ljus söm
och det ljusa lädret har en
mörkare söm. Exteriören är en
brun klarlack med en ljusare flake
färg.

Det är denna paletten som visas i
de olika avsnitten i rapporten.
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Figur 57 – Materialboard 2
Sport –
Denna siktar för att ha en mer
aggressiv känsla. Kanske för den
nyblivna 20 åringen eller
rallyföraren?
Mörkare läder kompletteras med
kolfiber och mörka
aluminiumdetaljer. Med en klar
röd färg sticker sömmarna ut och
ger en skarp detalj.
Exteriören har en klar röd färg.
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Figur 58 – Materialboard 3
Dubai –
För den inte nöjer sig med det
vanliga i livet och har pengar att
spendera.
24 karat guld byter ut
aluminiumdetaljerna, vitt läder
blandat med diamant sytt läder.
Sömmarna har en mörkare ton
för att fortfarande stå ut som en
detalj.
Exteriören är en vit pearl färg
som har en guldig underton.
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Figur 59 – Materialboard 4
Buisness –
För företaget som vill ha en
genuin, klassisk buisnesskänsla i
sitt fordon är denna variant
beklädd med ett mörkt läder och
mörka trädetaljer. Sömmar har
en mörkare röd färg för att skapa
en distinkt detalj. Ljusa
aluminiumdetaljer kompletterar
både interiören och exteriören.
Exteriören har en antracitgrå
färg.

Dessa är 4 koncept på hur interiör och exteriörs material skulle kunna
konfigureras för att gå bra ihop i min mening. Ultimat så ska en köpare
kunna sätta ihop material och färger som den vill.
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6:2 Upplevelse
Hur känns det då att åka i detta fordon? Kommer det kännas
rymligt, trångt eller kanske till och med tomt? Det är en svår
fråga att svara på i och med att jag ej har möjligheten att göra
en fullskalig modell. Modellens skala har även ej några exakta
mått, sätena är utformade med ergonomiska mått i åtanke men
genom att interiören och exteriören ej är 100% utvecklat så är
det svårt att sätta mått. Med det menar jag att saker så som
motorer, batterier, datorer och så vidare kan behöva ta mycket
mer plats än vad det gör i mitt slutgiltiga koncept.

Figur 60 – Foto från interiören på ett SJ tåg (Wiklund ,2014)
Så därför är det svårt att göra en exakt bedömning om hur rymlig
den faktiskt kommer att kännas när en person sitter i den. Det jag
har gjort är att göra digitala visualiseringar på hur det kommer se ut
när personer sitter i den för att kunna visa på känslan se figur 63.
Men tanken med att hela taket är ett glasparti och att dörrarna
även är större del i glas är för att skapa en rymligare känsla än vad
den faktisk kanske är. Möjligheten att kunna se ut var en viktig
faktor för som jag intervjuade tidigt i projektet och det är något jag
har jobbat med.

Figur 61 – Bild från ett av sätena med skärmen i ”bordsläge”

Figur 60 visar inredningen och storleken på ett befintligt Sj tåg. Ett
problem med den inredningen är att du ofta får sitt omlott med
benen om du har en passagerare i sätet framför dig. Denna ytan blir
då mindre och upplevs trång.
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Varför den är utformad så är för optimering
av ytan, vagnen ska kunna transportera så
många resenärer som möjligt.
Tanken med min design är att du ska känna
rymligheten, varje resenär ska ha sin
designerade plats där den kan arbeta och
inte behöva känna att någon annan sitter i
”din yta”. Så den kommer vara större än
figur 60.
Figur 61 är en visualisering hur det skulle
kunna kännas att sitta i sätet och ha
skärmen i ”bordsläge”. Här är passageraren
fri att använda det som ett avlastningsbord
eller jobbyta. Figur 62 visa även en tänkt
arbetsställning för skärmen. Tanken är att
resenären kan utföra sina digitala
arbetsuppgifter vid denna skärm. En
plattform som Microsoft surface eller
liknande pekskärmsinterface kan
implementeras.

Figur 62 – Bild från ett av sätena med skärmen i ”Jobbläge”
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Figur 63 – Bild på 2 personer som reser med det autonoma fordonet. Ena personer sitter och jobbar vid
sin skärm medans den andra använder skärmen som ett bord. Bilden visar den rymliga känslan som blir
med glaspartiet
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7: Slutsats

7:1 Diskussion och vidare arbete

Slutresultatet har blivit ett helt koncept på ett autonomt fordon från
exteriör till interiör och säten.

Detta är ett koncept och ej en slutprodukt som skulle kunna produceras,
många delar måste utvecklas för att det skulle kunna funka. Tekniska
lösningar är inget jag har kollat på så som hur skärmarna ska fungera och
saker som motorer och annat.

Konceptet har en dedikerad målgrupp där jag även kan skapa ett bättre
välmående för målgruppen med minskad stressnivå och mer fritid.
Konceptet uppfyller ej bara de kriterierna som pendlare behövde utan
skulle även fungera som ett övergripande koncept för ett autonomt
fordon, både för tidsfördriv vid längre resor, ergonomi och tillåter personer
som ej är kapabla till att köra att kunna känna större frihet.
Exteriören har en distinkt karaktär där den har tagit en futuristisk form,
vilket är den känslan jag har velat att den ska ha. I och med att det är ett
visionärt koncept har jag tagit en kreativ frihet i utformningen av hela
fordonet för att kunnat ge den sitt distinkta formspråk.
Interiören har även fått sin egen karaktär där det har funktioner som kan
skapa ett ökat välmående. Sätena har utformats med tanke på att
personer ska sitta i dem under längre tid, sitta korrekt och vara
ergonomiskt utformade för att stödja kroppen.

Vid vidare arbete med detta konceptet så skulle tag gå in djupare på saker
som storlek och mått på alla komponenter i konceptet. Framför allt i
interiören och exteriören, de har blivit skalade efter sätena i slutändan, för
de har mått för en ergonomisk sittställning. Anpassningsbarhet är ett
område jag vill jobba vidare med i sätena. Alla kroppar är inte lika. Även
armstöd är något som jag känner som ett litet misslyckande i detta
projektet, jag dedikerade några dagar för att försöka implementera det i
sätena men designen och utrymmet i interiören gjorde det svårt att få
plats med dem. Så jag tog det beslutet att det är något jag lägger på vidare
arbete med mina säten.
Jag skulle även gärna vilja 3D printa fordonet för att få ut en fysisk modell
på den. Varför jag ej har det i detta skedet är för att 3D modellen som den
är nu är en visualiseringsmodell, då menas det att det är en väldigt
avancerad modell som ej är utskrivningsbar så som den är. Utan den
behöver ganska mycket arbete för att få alla delar att sitta ihop på korrekt
sätt och inte trilla isär när den blir printad.
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Bild på slutversionen av sätet nerifrån
Bild på slutversionen av sätets sittyta
Bild på avslutande analys av sätet så det uppfyller de målen
min tidigare analys satte upp.
Bild på avståndet mellan sittyta och tåspets
Bild på avståndet mellan sittyta och tåspets
Materialboard 1 - Earth
Materialboard 2 – Sport
Materialboard 3 – Dubai
Materialboard 3 – Buisness
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Figur: 60 Wiklund, A. (2014). SJ miljardsatsar på teknik och inredning.
[fotografi] https://www.metro.se/artikel/sj-miljardsatsar-påteknik-och-inredning-xr [2019-05-12]
Figur: 61 Bild från ett av sätena med skärmen i ”bordsläge”
Figur: 62 Bild från ett av sätena med skärmen i ”Jobbläge”
Figur: 63 Bild på 2 personer som reser med det autonoma fordonet.
Ena personer sitter och jobbar vid sin skärm medans den
andra använder skärmen som ett bord. Bilden visar den
rymliga känslan som blir med glaspartiet.
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