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Sammanfattning 
Ett produktutvecklingsprojekt har utförts på Högskolan i Skövde under våren 2017 i 
samverkan med företaget China Euro Vehicle Technology AB (CEVT). CEVT arbetar med 
forskning och utveckling inom bilindustrin och ägs av Geely Auto. I och med pågående 
trend och utveckling mot fullt elektriska personbilar ville CEVT med detta 
examensarbete undersöka hur volymen mellan framstolarna kunde disponeras, då 
handbroms och växelspak uteblir. Målet med uppdraget var att utveckla ett 
konceptförslag av golvkonsol till elbil för att riktas till den kinesiska marknaden utifrån 
företagets krav och målgruppens behov. 
 
Projektet inleddes med en förstudie vilken innefattade intervjuer med målgruppen och 
experter samt en marknadsundersökning. I förstudien undersöktes användaren och 
dess behov samt befintliga och framtida bilinteriörer. Framtagen information 
sammanställdes i en kravspecifikation tillsammans med baskrav från företaget. Koncept 
genererades utifrån kommande trender samt fastställda funktioner och utvärderades i 
flera steg. Koncept har utvärderats tillsammans med företaget, genom 
ergonomisimulering och användartest med en fullskalig prototyp.  
 
Resultatet är utformat i två nivåer med en teknologisk överdel, där laddplats för mobil 
finns placerad samt en interaktionsyta till instrumentpanelen och en underdel med 
fokus på förvaring. Resultatet innehåller uppdelade förvaringsutrymmen vilka är 
anpassade till målgruppens användare och deras tillhörigheter. Golvkonsolen är 
utformad med fokus på flexibilitet, funktionalitet och justerbarhet, då tillbehör kan 
förflyttas och bytas ut samt att armstöd och överdel kan justeras utefter behov.  
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Abstract 
A product development project has been carried out at University of Skövde in 
collaboration with China Euro Vehicle Technology AB (CEVT). CEVT works with 
research and development in the automotive industry and is owned by Geely Auto. With 
current trends towards developing full electric cars, CEVT wanted to explore how the 
space between the two front seats could be dispensed, with no handbrake or gearshift. 
The aim of the thesis was to develop a floor console for an electric car adapted to the 
Chinese market and the company's requirements.  
 
The project began with a pre study which included interviews with the target group and 
experts as well as a market research. The pre study studied user needs and different car 
interiors. The information was compiled in a requirement specification together with 
demands from the company. Concepts were generated based on future trends and 
identified functions and then evaluated in several steps. The concept has been evaluated 
with the company, through ergonomic simulation and a user test with a full-scale 
prototype. 
 
The result is designed in two levels, the top focuses on technology where a charging 
station is placed as well as an interaction area for the dashboard the base is instead 
focused on storage. The result contains different storage solutions customized and 
developed for the user and their belongings. The floor console is designed with focus on 
flexibility, functionality and adjustability as parts can be moved and replaced. The 
armrest and top can also be adjusted according to different needs.  
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1 Inledning 
Här beskrivs bakgrunden och företaget till examensarbetet samt projektets 
uppdragsbeskrivning med syfte, mål och avgränsningar. Under detta avsnitt presenteras 
även projektets målgrupp, problemformuleringar samt genomförande. 
 

1.1 Bakgrund & Företag 
Examensarbetet har utförts tillsammans med företaget China Euro Vehicle Technology 
AB (CEVT) som grundades år 2013 i Göteborg på Lindholmens Science Park och ägs av 
det kinesiska bilföretaget Geely Auto i Hangzhou i Kina. CEVT arbetar med forskning och 
utveckling åt både Geely Auto och Volvo Cars. CEVTs slogan lyder; Developing Cars For a 
Different Tomorrow. De satsar på att möta morgondagens krav genom att ta fram något 
helt nytt med hjälp av smartare lösningar, modulär utveckling och virtuell teknik utifrån 
kundens önskningar. CEVT vill även skapa nya sätt än att tänka bilen som en produkt 
och målet är att vara i framkant av utvecklingen inom bilindustrin (Cevt, 2017).  
CEVT utvecklade bilmärket Lynk & Co och släppte första bilen under oktober 2016, 
modellen benämns med 01, se figur 1. Lynk & Co beskrivs som världens mest 
uppkopplade bil då användaren kan ansluta bilen till i sin personliga mobiltelefon. Bilen 
skall kunna användas genom uthyrning och ägaren har möjlighet att dela bilen till andra 
personer med hjälp av en app i telefonen eller genom en digital nyckel i bilen  
(Lynkco, 2017). 
 

 
Figur 1. Lynk & Co interiör (Bilkoll, 2016) 

1.1.1 Golvkonsol 
Utrymmet mellan förarsäte och passagerarsäte i en personbil kallas golvkonsol. En 
golvkonsol kan ha olika utformning och funktion, vara en fri del eller sammansatt med 
bilens instrumentpanel. Golvkonsolen kan exempelvis användas som 
förvaringsutrymme med mugghållare och armstöd. Växelspak och handbroms är även 
vanligt förekommande funktioner i golvkonsolen. 
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1.2 Uppdragsbeskrivning 
I och med pågående trend och utveckling mot fullt elektriska personbilar, tillkommer 
nya möjligheter för att disponera volymen mellan framstolarna. Behovet av exempelvis 
kardantunnel och traditionell växellåda utgår. För att möta dessa nya förutsättningar vill 
CEVT med detta examensarbete undersöka marknadsaspekter och ta fram ett 
konceptuellt förslag på hur framtida förutsättningar kan utnyttjas på ett fördelaktigt 
sätt.  
 

1.3 Syfte, Mål & Avgränsningar  
Projektets syfte: CEVT vill utveckla en nästkommande version av golvkonsol med 
anpassning till elbil, framtidens trender och den kinesiska marknaden. Syftet är att 
utifrån behov utveckla ett koncept med innovativa lösningar som gynnar användaren 
och i sin tur locka fler köpare för att stärka företagets varumärke och efterfrågan på 
marknaden.  
 
Projektets mål:  

● Utföra en förstudie med analys av kommande trender inom fordonsindustrin 
samt utforska befintliga och framtida behov av funktioner anpassade till den 
kinesiska marknaden 

● Generera konceptförslag som på olika sätt disponerar volymen mellan 
framstolarna. Koncepten utvärderas utifrån ergonomiska aspekter, 
användartester samt genom dialog med företaget 

● Valt koncept med detaljer och innovativa lösningar redovisas genom  
CAD-modell och fullskalig prototyp  

 
Projektets avgränsningar: Projektets avgränsning är endast anpassning till personbilen 
med fokus på elbilens interiör. Ett antal intressanta och speciellt uppmärksammade 
interiörer väljs ut för att analyseras. Golvkonsolen skall anpassas efter företagets 
baskrav och CAD-geometri av elbilsplattform. Konceptet skall anpassas till både 
framsäte och baksäte, dock har förarsätet störst prioritet. Målgruppen avgränsas till den 
kinesiska marknaden. Konceptet skall innefatta funktioner efter målgruppens behov. 
Konceptet utvecklas inte med hänsyn till personer med funktionsnedsättning eller 
handikapp. Konceptet analyseras inte utifrån säkerhet, lagar, kostnad, materialval eller 
hållfasthetsberäkningar.  
 

1.4 Målgrupp  
Målgruppen avgränsas till den kinesiska marknaden, främst till de människor som vill ta 
del av en snygg och praktisk bil som överensstämmer med en modern livsstil. Bilen ska 
underlätta deras vardag och mobilitet. Målgruppen är personer som främst vill åt nya 
smarta lösningar där bilens sportiga, trendiga och praktiska interiör står i fokus. CEVT 
vill erbjuda affärsmodeller till en yngre målgrupp som bor i större stad och har god 
ekonomi. Dessa personer investerar i sin första bil eller hyr bilen genom en app i 
mobiltelefonen. De primära intressenterna är slutkunden, såsom köparen, föraren samt 
medpassagerare. De primära intressenterna inkluderar även tillverkaren och montören 
vilka framställer och producerar bilarna i fabrik samt återförsäljaren som 
tillhandahåller och säljer produkten. Underleverantörer och service inkluderas även i de 
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primära intressenterna. Ytterligare intressenter som involveras på företaget är marknad 
& produktplanering, design samt konstruktion inom interiör. Tillkommande 
intressenter vid framtida tillämpning är exempelvis krocksäkerhet, lagkrav, klimat och 
produktion. 
 

1.5 Problemformulering 
För att undersöka möjligheter kring optimering av utrymmet mellan bilens framstolar 
har frågor sammanställts för att undersökas under projektet. 
Frågeställningarna är följande: 

● Hur kommer bilen att användas i framtiden? 
● Vilka är de kommande trenderna inom bilindustrin? 
● Hur kan produkter skapa mervärde hos kund? 
● Hur kan golvkonsolen optimeras för kinesiska användare? 
● Hur kan golvkonsolen utformas för att ergonomiskt anpassas till målgruppen? 

 

1.6 Projektets genomförande 
För att ta fram ett slutgiltigt koncept till golvkonsol, kommer projektet följa Cross 
(2008) designprocess för produktutveckling. Processen omfattas av de fyra 
huvudfaserna; utforska, generera, utvärdera och kommunicera, se figur 2. 
Designprocessen baseras på de grundläggande aktiviteterna som processen bör 
genomgå med anpassade metoder utefter projektets ramar. I en designprocess 
kombineras kreativa metoder där idéer genereras, med rationella metoder där idéerna 
utvärderas. Designprocessen är även divergent och konvergent. Att arbeta divergent 
innebär att ta fram en stor mängd idéer för att sedan konvergera, där idéerna bedöms 
och minskas i antal. Processen är iterativ, där framtagna koncept med brister överges, 
vilket leder till att metoder upprepas för att ta fram ytterligare koncept (Cross, 2008). 
Det finns dock inget tillvägagångssätt som garanterar att produkten når framgång på 
marknaden, detta kan endast säkerställas då användarens behov uppfylls (Wikberg-
Nilsson, Ericson & Törlind, 2015).  
 

 
Figur 2. Projektets designprocess 
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Under utforskningsfasen klargörs flera av projektets problemformuleringar. Baserat på 
informationsinsamling genereras idéer och koncept. Utvärdering av koncept sker mot 
satta kriterier och mål för att sedan kommuniceras. Valda metoder tillämpas under 
utforskningsfasen för att granska dagens och framtidens användning av golvkonsolen 
samt analys av målgruppens behov och konkurrerande produkter på marknaden. 
Information sammanställs i en kravspecifikation tillsammans med företagets krav. 
Under genereringsfasen utvecklas förslag på olika möjligheter till disponering av 
volymen mellan framstolarna, detta genom exempelvis brainstorming, workshop och 
morfologisk tabell. De framtagna koncepten bedöms mot kriterier i kravspecifikationen. 
Utvärderingsfasen innefattar exemeplvis dialog tillsammans med företaget, 
ergonomisimuleringar och användartest. Under kommunikationsfasen utvecklas ett 
konceptförslag, vilket redovisas av CAD-modellering samt en fullskalig prototyp. 
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2 Utforska 
I detta kapitel undersöks några av frågeställningarna till projektet genom 
informationsinsamling, vilket skapade grunden för det fortsatta arbetet. 
Informationsinsamling bidrar till ett viktigt och brett underlag där förutsättningar kring 
exempelvis marknad, design och ergonomi analyseras (Österlin, 2012). Här presenteras 
resultatet av litteraturstudien inom hållbar utveckling, framtidens trender inom 
bilindustrin och användarcentrerad design. Under fasen användarcentrerad design 
undersöktes kundvärde inom målgruppen och ergonomi. Här presenteras även 
marknadsundersökning på konkurrerande golvkonsoler, utförda intervjuer, metoderna 
personas & scenario samt kollage.  
 

2.1 Hållbar utveckling i Kina 
Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov - Brundtlandrapporten 
(Mulder, 2006). Kina är idag störst på bilmarknaden i världen, inom både produktion 
och konsumtion. Landet är även en av de snabbast växande inom fordonsindustrin. På 
grund av snabb ekonomisk tillväxt, urbanisering och industrialisering, har transporter 
och därmed konsumtionen av råolja blivit centralt i Kina (Lyu, Ou & Zhang, 2015). På 
grund av förbrukningen av råolja, står landet för de största koldioxidutsläppen i världen, 
vilket leder till stora miljöproblem som hindrar hållbar utveckling och orsakar 
miljöförstöring (Zhao & Lou, 2017). Då miljökrav och kraven på hållbar utveckling 
skärps, tvingas biltillverkare att investera i utveckling av miljövänliga alternativ. 
Biltillverkare strävar därför mot grön innovation, eko-produktion och grön försörjning. 
Människor har även visat positiv association till företag med miljövänlig 
produktionsutveckling och anser att miljön är den viktigaste faktorn vid köp av en 
produkt. Miljövänligt hållbara produkter bidrar därför till gott rykte och 
konkurrensfördelar för företaget (Kushwaha & Sharma, 2016). Stora satsningar på 
forskning och utveckling av elbilar, laddhybridbilar och biobränsledrivna bilar, kan vara 
lösningen för att gå mot hållbar utveckling. Att använda förnyelsebar energi i fordon kan 
vara den mest effektiva åtgärden under längre sikt (Lyu, Ou & Zhang, 2015). Det finns nu 
en politisk efterfrågan på marknaden kring elfordon där Europeiska kommissionen 
avser att eliminera bränsledrivna bilar i städer 2050 (Santiago, Bernhopp, Ekergård, 
Eriksson, Fernhatovic, Waters & Leijon, 2011). Kinesiska regeringen har lagt stora 
investeringar i förnybar energi, vilket inkluderar tillverkning av elbilar (Alestig & 
Hjalmarson-Neideman, 2017).  
 

2.1.1 Elbilar 
Till elbilar räknas bland annat rena elbilar, elhybridbilar och laddhybridbilar. Rena 
elfordon drivs av en eller flera elmotorer och har ingen förbränningsmotor. Fordonen 
har en enkel konstruktion jämfört med ett fordon med förbränningsmotor, då ingen 
växellåda krävs i en elbil. Elmotorerna strömförsörjs av batterier och är helt beroende 
av eldrift (Stave, Carlson, Antonson & Wenäll, 2014). Elmotorer tillåter större flexibilitet 
i utformningen av bilens interiör då det bidrar till fria utrymmen (Santiago et al., 2011). 
Detta leder till mer fokus på interiören i elbilar (Kumar, 2013). 
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Elhybridbilar kombinerar eldrift och förbränningsmotor där förbränningsmotorn laddar 
elmotorns batteri under färd. Detta leder till att båda motorerna driver bilen vid 
körning, antingen samtidigt eller var för sig. Laddhybridbilar är uppbyggda på samma 
sätt som hybridbilar, dock kan batteriet laddas från externt elnät då bilen är parkerad. 
Laddhybridbilar körs till större del på el då de har ett större batteri. Hybridbilar tankas 
med drivmedel, ofta bensin, men i framtiden förväntas även hybridbilar köras på 
förnyelsebara drivmedel (Stave et al., 2014).  
 

2.2 Framtidens trender inom bilindustrin 
Undersökning kring kommande trender kan utföras genom att analysera förändringar i 
samhället och relevanta områden för produkten. Genom observation av trender under 
större tidsspann kan samband inom utvecklingens riktning uppmärksammas. I 
kombination med användarens behov och önskemål samt observerade trender kan 
uppkomsten av en ny produkt få större sannolikhet att bli gynnsam på marknaden samt 
för företaget (Mulder, 2006). Bilindustrin är under konstant utveckling och förbättring, 
de trender som uppstår är både långsiktiga och kortsiktiga (Kumar, 2013). Trender 
inom bilindustrin påverkas exempelvis av politik, ekonomi, internationella relationer 
och näringslivet (Terek, 2016).  

 
2.2.1 Självkörande bilar 
Autonoma bilar, även kallade självkörande bilar är den nyaste trenden inom 
bilteknologi. I dessa bilar förflyttas kontrollen från människa till bil, där bilen navigerar, 
läser av omgivningen och anpassas till trafiksituationer utan mänsklig input. 
Självkörande bilar förväntas revolutionera samhället och förändra hur vi transporterar 
oss (Volvocars, 2017). Autonoma bilar har inbyggda datorer, trådlös kommunikation 
och ett raffinerat användargränssnitt. Trådlös kommunikation innebär att ett fordon kan 
kommunicera med andra fordon, detta kan bidra till ökad säkerhet då bilen inte är 
beroende av föraren i samma utsträckning. Autonoma fordon kan beräkna kortare 
körsträckor, vilket på lång sikt kan minska koldioxidutsläpp och förbättra 
infrastrukturen. Navigationssystemet kan alltså leda till minskade kostnader och 
minskad miljöpåverkan (Kun, Boll & Schmidt, 2016). 
 
Befintlig interiör i dagens personbilar har optimerats med avseende på förarmiljö och 
har därför inte anpassats till förarens mångsidiga och dynamiska roll i bilen. I en 
självkörande bil får interiören ett oändligt antal möjligheter då föraren får större 
möjlighet till fysisk rörelse och varierad användning av bilen. Den nya tekniken skapar 
nya behov och möjligheter att modifiera utrymmet samt kommunikation mellan bil och 
förare (Riener, Boll & Kun, 2016). Tekniken lämnar plats för större produktivitet och 
fritid i bilen, vilket kan förändra synen på körning och transport (Kun, Boll & Schmidt, 
2016).  
 
Google och Tesla Motors har båda utvecklat självkörande bilar och bidragit till att 
tekniken gått från möjlighet till verklighet (Riener, Boll & Kun, 2016). Volvo Cars släppte 
den självkörande konceptbilen Concept 26 och räknar med lansering av sin första 
självkörande bil år 2021, se figur 3. Volvo Cars har även tagit initiativ mot självkörande 
bilar genom forskningsprojektet Drive me. Projektet innebär att förare integrerar 
autonom körning i vardaglig körning på allmän väg (Volvocars, 2017). Tesla Motors tog 
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steget mot självkörande bilar genom uppgraderad Autopilot-programvara. 
Programvaran har införts och funktioner fortsätter att introduceras allt eftersom de 
godkänns, med reservation för myndighetsgodkännande (Tesla Motors, 2017). 
 

 
Figur 3. Volvo Concept 26 (Teknikensvärld, 2016) 

2.2.2 Uppkoppling i bilen 
Uppmärksamhet inom bilindustrin har på senare tid riktats mot utvecklingen av bilens 
förmåga att anslutas till omvärlden. En uppkopplad bil betyder att ett fordon kan 
optimera underhåll, drift, bekvämlighet och komfort genom sensorer och 
internetuppkoppling. Enligt en undersökning av McKinsey & Company prioriterar en 
fjärdedel av 2000 bilköpare i världen uppkoppling framför funktioner som till exempel 
motorkraft. Undersökningen visade att 13 % inte kan tänka sig att köpa en bil som inte 
erbjuder internet (McKinsey & Company, 2014).  

Ford, Mercedes-Benz och Lynk & Co är exempel på bilmärken vilka satsat på 
uppkoppling i bilen. Ford SYNC technology kan inte bara hantera telefonsamtal i bilen, 
utan även kontrollerna underhållning, klimat och navigation genom röststyrning. 
Kommande system skall kunna styras från smartphones där dessa kan starta, låsa upp 
och se bränslenivån i bilen genom en App (WIRED Brand lab, 2016). Med användning av 
mobiltelefon blir upplevelsen i bilen mer personlig på grund utav att användarens 
personliga media och meddelanden blir en del av bilen. Tim Evavold, chef över 
uppkopplade bilar på det teknologiska företaget Covisint, menar att personlig 
anpassning är en av de stora fördelarna med uppkoppling (Abuelsamid, 2016). En trend 
inom uppkoppling är även möjligheten att dela bilar, detta betyder att fordonet kan 
användas av flera personer. Bilen Lynk & Co 01 har stor fokus på uppkoppling där 
delningsfunktionen gör det möjligt att använda bilen utan att äga den. Den nya trenden 
förändrar det traditionella synsättet på bilar (Lynkco, 2017).  
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2.2.3 Interiör 
Hållbar utveckling har under lång tid varit en stark trend inom bilindustrin och anses 
vara den största trenden i västvärldens biltillverkning. Hållbar utveckling bidrar till 
innovativa lösningar, driver utvecklingen framåt och påverkar inte bara materialen som 
används, utan även designen. Detta kan exempelvis tillämpas genom att minska vikten 
på bilen med användning av kolfiber. Aerodynamiska former är en stor del inom 
bildesign, både för det visuella uttrycket och för att minska bränsleutsläpp. Den ideala 
aerodynamiska formen är en droppe. Biltillverkare har inspirerats av formen och 
utvecklat oändligt antal aerodynamiska former med varierande karaktär. Detta har 
bidragit till att bilar har stor variation i uttryck idag (Kumar, 2013).  
 
Möbelindustrin har stort inflytande på bilens interiör då både bilar och möbler anses 
vara stora investeringar för konsumenter, eftersom de används under längre tid (Terek, 
2016). Att skapa former med inspiration från naturen är även en framstående trend 
(Kumar, 2013). 
 
Dagens konsumenter har höga förväntningar på komfort i bilen, detta har bidragit till 
högre och bredare bilar för att skapa rymlighet i interiören. Rymlighet och öppenhet 
uttrycks även med stora glasytor, vilka fortsätter upp i taket för att få in ljus i bilen. 
Kundens behov har utvecklats till att de inte vill ha “en” bil, utan “sin” bil. Detta skapar 
helt nya trender där bilindustrin tvingas fokusera på anpassning och individualisering 
av bilen för att kunden skall kunna uttrycka sin personliga smak. Detta kan exempelvis 
uttryckas med alternativ till material och färg på klädsel (Kumar, 2013). Enligt Terek 
(2016) är dessa trender framstående inom bilinteriörer: 
 

● Två eller flera färger på bilsätets klädsel samt kontrastfärger på sömmar 
● Dekorativt mönster av små hål i tyg för bättre komfort och luftflöde  
● Dekorativ belysning med LED-lampor, se figur 4. 
● Större hålrum i interiören och öppna ytor 
● Inspiration från naturens mönster och former 
● Strömlinjeformning och böjda former men även kantiga och raka linjer vilka 

påminner om kristaller 
 

 
Figur 4. Belysning i interiör med LED-lampor (Mercedes-benz, 2016) 
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2.3 Användarcentrerad design 
Design hänger ihop med produktens funktion, användning och interaktion mellan 
människa och teknologi. En bra designad produkt ska tydligt visa hur den är tänkt att 
fungera och fungera därefter, dvs att den ska vara självförklarande i sitt uttryck. 
Produktens egenskaper kan skapa stark relation till användaren genom estetik, kinetik, 
ljud, lukt, balans och position. En god design framkallar positiva känslor hos 
användaren, detta kan innebära en känsla av kontroll, bemästrande, tillfredsställelse 
eller rent av stolthet, kärlek och tillhörighet för en produkt. För att skapa en produkt 
som användaren känner uppskattning och glädje inför, krävs förståelse för människan, 
dess behov, förmågor och vanor. Användarcentrerad design är en designfilosofi med 
syfte att skapa denna förståelse, vilket ligger till grund för utformningen av produktens 
egenskaper (Norman, 2013).  
 
Användarbehov för en produkt kan förklaras genom hierarki där funktion besitter den 
viktigaste egenskapen följt av användarvänlighet och därefter välbehag. Funktion: Då 
väsentliga funktioner inte uppfylls blir produkten oanvändbar och bidrar till att 
användaren upplever besvikelse. För att detta steg skall uppfyllas krävs förståelse av 
produktens användning, dess miljö och sammanhang. Användarvänlighet: Då 
användaren vant sig vid att produkten fungerar uppstår behovet av användarvänlighet. 
Funktionalitet behöver inte betyda att produkten är lätt att använda. För att 
användarvänlighet skall uppfyllas krävs förståelse inom användbar design. Välbehag: Då 
användarvänlighet uppfyllts, skapas behovet av någon extra fördel eller välbehag hos 
produkten. Produkter kan framkalla fyra olika typer av välbehag till dess användare, 
vilka är: 
 

● Fysikaliskt välbehag - kropp och sinne. Detta kan uppfattas genom beröring, hur 
produkten känns att hålla och använda eller genom lukten i en nyköpt bil. 

● Socialt välbehag - personliga och sociala relationer. Detta kan uppnås genom att 
vara i sällskap, service event och konverserande produkter. Användarens 
relation till produkten bidrar till social identitet.  

● Psykologiskt välbehag - sinnet och hjärnan. Detta kan uppnås vid utförda 
uppgifter. 

● Ideologiskt välbehag - värderingar. Detta kan uppfyllas genom produktens 
estetiska uttryck och värderingar. Produkter tillverkade av nedbrytbara material 
uttrycker miljömedvetenhet (Green & Jordan, 1999). 

 
De hantverksmässigt utformade detaljerna i en bil värdesätts av användaren, då det 
inger en känsla av hög kvalitet. Det är viktigt att utgå från hur föraren använder bilen, 
vilka preferenser föraren har och vad produkten skall återspegla. Att känna kvalitet kan 
innebära att ytor ska ha en skön taktil känsla och att knappar ger feedback till 
användaren på ett bra sätt. Komfortkvalitet betyder att bilen skall vara bekväm, vara 
säker och enkel att använda. Harmoni innebär att komponenter har liknande upplevelse 
och inger känslan av en sammanhängande design genom form, material och ytstruktur 
(Bhise, 2012). Många biltillverkare eftersträvar en bra känsla genom kupé, styling, 
material och kvalitet. Upplevelsen hos kunden spelar stor roll inom fordonsindustrin, 
inte bara hur bilen anpassas till användaren utan även hur den sticker ut från mängden 
(Gkikas, 2013).  



10 
 

 

2.3.1 Kundvärde 
Kundvärde innefattar värdet en kund eller användare upplever med en viss produkt. 
Kundvärdet sänks om den upplevda kostnaden för produkten överstiger det upplevda 
värdet av användandet. För att uppnå högt kundvärde bör produkten upplevas som 
nyttig för användaren, dvs möta kundens förväntningar. Att förstå kundbehov och 
preferenser bidrar till en konkurrenskraftig produkt (Wikberg-Nilsson, Ericson & 
Törlind, 2015).  
 
Kinesiska bilköpare kan representeras genom två skilda kundgrupper, den nya köparen 
och den välbärgade köparen. Den nya köparen vill visa och spegla sin sociala status och 
livsstil genom bilen, bilen ska även skapa välbehag och körglädje. Utseendet och märket 
på bilen är även av stor vikt vid valet av bil. Den välbärgade köparen fokuserar istället 
på bilens funktioner såsom prestanda och högteknologi. Gemensamt för kundgrupperna 
är att bilens exteriör har stor betydelse, bilen skall även vara tillförlitlig, ha avancerade 
funktioner och innovativ design. Hög kvalitet är en självklarhet och förväntningarna är 
höga vid köpet av en ny bil. Kinesiska kvinnor spelar en allt större roll inom bilindustrin 
då de väljer bilmodell, bedömer utseendet, säkerhet och bekvämlighet på bilen. 
Kvinnorna väljer gärna mindre modeller på bilar med sofistikerade funktioner. De har 
även ett öppet förhållningssätt till nischade produkter som de är beredda att betala för. 
Kinesiska män värderar istället teknik, välkända bilmärken och större bilmodeller (Sha, 
Huang & Gabardi, 2013). 
 
Inom bilindustrin är det till största delen män som tillverkar, utvecklar och bestämmer 
bilens utformning, bilar har därför ofta brister utifrån kvinnans behov och livsstil 
(Terek, 2016). Inom bildesign bidrar kvinnliga designers med detaljkänsla, där istället 
manliga designers fokuserar på bilens helhet. Den kvinnliga rösten har blivit starkare 
inom utveckling av bilar då deras köpkraft ökat avsevärt. Kvinnor värdesätter att det 
finns förvaringsplats för handväska och laptop medan de kör, vilket sällan finns (Kelly, 
2013). Handväskan placeras därför ofta i bilens baksäte. En bra utformad bil ska vara 
funktionell och tillåta flexibilitet, där personliga föremål får plats och är lättåtkomliga 
(Terek, 2016). Kvinnor har även blivit en allt viktigare kundgrupp för exempelvis Volvo 
Cars. I USA visar undersökningar att 54% av alla volvo-köpare är kvinnor. Ökningen har 
även påvisats i Europa. För att fånga kvinnors perspektiv och önskemål skapade Volvo 
Cars år 2002, konceptbilen Your Concept Car, designad av kvinnor för kvinnor, se figur 5. 
I konceptbilen flyttades handbroms och växelspak bort från golvkonsolen för att istället 
prioritera förvaring. Skaparna hävdar att det bästa stället att förvara föremål såsom 
mobiltelefon, nycklar, dator och väska, är mellan bilens framsäten (Hanlon, 2004). 
 

 
Figur 5. Your Concept Car, designad av kvinnor för kvinnor 
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2.3.2 Ergonomi & Antropometri 
Ergonomi omfattar människans egenskaper, förmågor och begränsningar och är en 
tvärvetenskaplig forskning som behandlar information om exempelvis människans 
anatomi, antropometri, psykologi, fysiologi och biomekanik (Bhise, 2012). Ergonomi 
tillämpas för att förbättra användarens interaktion med en produkt. Syftet är att skapa 
lättare användning, öka säkerhet, komfort och effektivisering samt anpassning av 
produkten till personens egenskaper och behov (Bridger, 2009). Ett bra utformat 
armstöd i en bil kan bidra till ökad komfort, mindre tryck på förarens ryggrad samt 
minskad trötthet. Förarens mittlinje avgör höjden och sidans position i förhållande till 
armstödet. Förvaringsutrymmen i bilen, för både förare och passagerare, skall placeras 
för att enkelt kunna nås, för bekvämlighet, tydlig överblick och räckvidd för att inte 
påverka bilkörningen. Förvaringsutrymmen bör även anpassas till lämpliga ändamål 
utifrån förarens behov (Bhise, 2012).  
 
Antropometri handlar om den mänskliga kroppens dimensioner avseende storlek, form, 
styrka och arbetsförmåga. Antropometri används för att skapa produkter på ett 
kontrollerat sätt redan under utvecklingsfasen. Vid skapandet av en personbil, kan 
målgruppen delas in i mindre grupper då marknaden har stor variation (Antropometri, 
2011). I olika världsdelar varierar kroppens dimensioner och kräver därmed specifika 
data (Bridger, 2009). När ett fordon ska utformas, skall först antropometriska data från 
populationens användare tas fram. Datan är till hjälp för att fastställa baselement av 
dimensioner i bilen (Bhise, 2012). Antropometri kan inte användas för att lösa 
designproblem, däremot kan det vara till hjälp för att hitta förbättringspunkter  
(Bridger, 2009).  
 
För att ta fram antropometrisk data användes en bivariat antropometrisk analys. 
Analysen studerar variationen mellan två nyckelmått för att få fram en representativ 
grupp människor (Högberg, Brolin & Hanson, 2015). Metoden valdes för att ta hänsyn 
till korrelation mellan kroppsmått kopplat till den kinesiska populationen och projektets 
målgrupp. Kroppslängd och sitthöjd, valdes som nyckelmått. Variation i kroppslängd 
påverkar hur personen får plats i bilen och variation i sitthöjd visar skillnader i längd på 
överkropp, exempelvis där människor med korta ben och lång överkropp kan ha samma 
kroppslängd som människor med långa ben och kort överkropp. Genom att endast ta 
hänsyn till den största och minsta personen i en population fångas ej variationen av alla 
kroppsmått. Att istället använda fler mått, fångas populationens variation upp och kan 
därefter användas för att anpassa produkten på bästa sätt (Högberg, Brolin & Hanson, 
2015). Den antropometriska datan togs fram från databasen PeopleSize och resulterade 
i fyra kvinnor och fyra män från målgruppen, tabell 1.  
 

Tabell 1. Antropometrisk data av målgruppens kroppsläng och sitthöjd 

Kön 
Kvinna 

1 

Kvinna 

2 

Kvinna 

3 

Kvinna 

4 

 Man 

1 

 Man 

2 

 Man 

3 

Man 

4 

 Kroppslängd 

(mm) 
1573 1437 1526 1616 1699 1649 1760 1846 

Sitthöjd  

(mm) 
810 730 839 783 870 901 838 952 
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2.4 Marknadsundersökning 
Marknadsundersökning innebär att analysera och identifiera konkurrerande produkter 
på marknaden, för att få förståelse för användarens behov och preferenser, samt känna 
till vilken marknad produkten konkurrerar på. Detta kan även bidra till förståelse för 
utvecklingen av framtidens kommande produkter (Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind, 
2015). Undersökning utfördes med syfte att ta fram ny kunskap och förståelse inom 
marknaden för produkten med inriktning på vanligt förekommande funktioner i 
golvkonsolen. Analys av marknaden utfördes genom konkurrentanalyser, både 
internetbaserade samt besök hos bilförsäljare.  
 

2.4.1 Funktion- & Konkurrentanalys 
Marknadsundersökning av befintliga golvkonsoler på bilmarknaden sammanställdes 
och analyserades med hjälp av bilder och kortfattad beskrivning. 
Marknadsundersökningen utfördes för att se olika varianter på funktioner och 
förvaringslösningar, hur dessa var utformade samt för att uppmärksamma deras styrkor 
och brister. En konkurrentanalys utfördes både på bilmodeller från bilförsäljare i 
Skövde samt på internet. Dessa var av både nyare och äldre bilmodeller i varierande 
prisklass. Internetundersökningen inriktades främst på golvkonsol i elbilar, då 
projektets förutsättningar var liknande, där växelspak och handbroms uteblir. Dock 
innefattar sammanställningen även bränsledrivna personbilar då dessa golvkonsoler 
ansågs speciellt intressanta med avseende på förvaringslösningar. Golvkonsoler valdes 
utifrån varierande storlek på bilar samt utifrån populära elbilar på den kinesiska 
marknaden. Bilder på konceptbilar sammanställdes för att ta reda på vad framtidens 
bilinteriörer strävar mot.  
 

2.4.1.1 Bilförsäljare 
Ett urval golvkonsoler från bilförsäljare i Skövde sammanställdes enligt figur 6. 
Analysen uppmärksammade ett vanligt förekommande avskalat formspråk med raka 
linjer. Förvaringsutrymmen och mugghållare var ofta dolda under lock vilket bidrog till 
en sammanhängande design. Armstöd kunde öppnas på varierande sätt, antingen 
framåt, från sidan eller i mitten. Mugghållare kunde anpassas till olika storlekar. I vissa 
golvkonsoler fanns specifika fack för mobil i olika utformningar. Identifierade trender 
inom bilinteriörer var LED-lampor för dekorativ belysning samt borttagningsbara delar 
för personlig anpassning. I flera golvkonsoler fanns djupa och svåråtkomliga 
förvaringsfack med dålig överblick. Mindre förvaringsfack kunde ibland uppfattas som 
svåranvända på grund utav dess utformning. 
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Figur 6. Sammanställning av golvkonsoler från bilförsäljare 
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2.4.1.2 Internetundersökning 
Ett urval bilar från internetundersökningen sammanställdes enligt figur 7. Det som 
uppmärksammades var att mindre bilar hade smalare golvkonsoler då sätena var både 
mindre och närmare placerade. Större bilar hade bredare och ofta högre golvkonsoler. 
Gemensamma funktioner för dessa konsoler var mugghållare och möjlighet till 
förvaring. Flera av konsolerna hade större förvaringsplats under armstödet. Elbilarna 
hade vanligtvis lägre golvkonsoler vilket skapade en öppen känsla i bilen. De hade även 
stor variation på utformning och placering av förvaringsutrymmen. Endast ett fåtal 
bilmodeller hade modulär eller flexibel anpassning av golvkonsolen. Tesla Model S hade 
denna möjlighet där förvaringstillägg kunde väljas. På de flesta golvkonsoler fanns 
armstöd, vissa armstöd var istället placerade på bilens säte. 
 

 
Figur 7. Sammanställning av golvkonsoler på internet 
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2.4.2 Konceptbilar 
Ett urval konceptbilar sammanställdes enligt figur 8. Gemensamma faktorer för 
koncepten var öppenhet och luftigt intryck med stort utrymme för både förare och 
passagerare. Interiörerna visar generellt avskalad design med mindre fokus på förvaring 
och funktioner. Kontraster och accentfärger är vanligt förekommande, där ljusa färger 
förekommer på mjukt material och mörkare färger på hårda material. Det är även stort 
fokus på teknologi med stora touchskärmar, där skärmarna ofta är vinklade mot föraren. 
Flera koncept innehöll detaljer i naturliga material samt tvåfärgad sätesklädsel. 
Koncepten hade olika fokus, vissa golvkonsoler framhävdes och tog mycket plats. Andra 
koncept lade mindre fokus på golvkonsolen, där den istället var lägre och integrerad i 
interiören.  
 

 
Figur 8. Sammanställning av golvkonsoler på konceptbilar 
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2.5 Intervju 
Intervju innebär att erhålla kvalitativ information genom att tolka och ta reda på 
människors olika erfarenheter och personliga åsikter genom ett öppet samtal. En 
semistrukturerad intervju innebär att förändringar kan förekomma gällande frågornas 
form och ordningsföljd (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuer kan vara svåra och 
vilseledande, det är inte helt säkert att intervjupersonen har svar på de frågor som ställs 
(Cruedale, 2013). Fyra intervjuer utfördes och var semistrukturerade. De utfördes för 
att få insikt och kunskaper kring användarens behov och användning av bilen och bilens 
golvkonsol. Under en av intervjuerna spelades ljudet in och under resterande intervjuer 
utfördes korta anteckningar under samtalets gång. Samtalen utfördes med en man och 
en kvinna inom målgruppen och beskrivs med person A och person B samt med personer 
med expertkunskaper inom området och beskrivs med person C och person D, båda var 
män. Intervjupersonerna inom målgruppen valdes då de är födda och uppvuxna i Kina. 
De hade flera personliga erfarenheter och kunskaper kring vad som värdesätts i bilen 
inom projektets målgrupp. Valet av att hålla intervjuer med en man och en kvinna 
ansågs lämpligt då det framkom under litteraturstudien att män och kvinnor besitter 
olika behov och användning av bilens interiör samt att de prioriterats olika inom 
bilindustrin. En intervjuperson med expertkunskaper inom företaget valdes då 
personen arbetade inom produktmarknad i Kina och hade djupa kunskaper kring 
kundrespons och åsikter från kinesiska konsumenter. Detta ansågs vara en viktig källa 
för att ta reda på information om målgruppen samt vad företaget anser vara viktiga 
funktioner i golvkonsolen. Den andra personen med expertkunskaper intervjuades med 
avseende på att personen arbetar med försäljning av elbilen Tesla. Då Tesla bidragit till 
stor uppmärksamhet på grund av interiörens innovativa utformning var det viktigt att få 
kunskaper kring hur detta mottagits hos kund samt på vilket sätt interiören anpassats 
utefter behov. 
 
Under målgruppsintervjuerna var frågorna fokuserade på behov, vilka objekt som 
vanligtvis förekommer i bilen samt hur golvkonsolen används. Exempel på dessa frågor 
var: Vilka föremål har du vanligtvis med dig i bilen? Har du föremål som alltid finns i 
bilen? Vart i bilen brukar dessa föremål placeras? Under expertintervjuerna inriktades 
frågorna istället på kundrespons, trender inom bilindustrin, utveckling och förbättring 
av bilens interiör. Exempel på dessa frågor var: På vilket sätt har golvkonsolen anpassats 
till kund? Vad anses viktigt i golvkonsolens utformning, placering och användning?  
Fler frågor visas i ett intervjuformulär i bilaga 1.  
 
Intervju med person A 
En intervju hölls med person A i ett konferensrum på Högskolan i Skövde. Person A är 
född och uppvuxen i en mindre stad utanför Shanghai i Kina och arbetar med software 
engineering på Högskolan i Skövde. Person A har kört mycket bil i Kina och har därför 
erfarenheter inom målgruppens användning och behov. Enligt person A är det viktigt att 
kunna ladda sin mobiltelefon i bilen med hjälp av USB-uttag. Det är även vanligt att ta 
med extra batterier till mobilen i Kina. I Kina används passerkort som parkeringsbiljett 
och skulle därför vara bra att kunna placera detta i golvkonsolen. Mobilen behöver en 
placering som är lättåtkomlig i bilen som gör att den inte riskerar att ramlar ner på 
golvet. På sommaren är bilen i större behov av smart förvaring av mindre saker såsom 
plånbok och nycklar om man inte har med sig väska. Person A uppskattar att 
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förvaringen har ett lock då detta kan skydda personliga saker och för att undvika stöld. 
Det är även uppskattat med möjligheten till att utforma golvkonsolen till sin personliga 
användning där exempelvis mugghållare kan byta plats eller tas bort. I flertalet bilar i 
Kina är mugghållare små, vattenflaskor får plats i dessa men inte en vanlig kaffemugg, 
detta är ett stort problem. Vanliga saker att ha med sig i bilen är ett paket med servetter, 
mynt, tuggummi, arbetsmaterial, hörlurar och surfplatta. 
 
Intervju med person B 
En telefonintervju utfördes med person B som född och uppvuxen i Kina och har bott i 
Sverige i sex år. Idag arbetar person B på en lagkravsavdelning på CEVT. Person B har 
erfarenheter som bilförare men är för det mesta medpassagerare. Person B har 
vanligtvis med sig handväska, dator samt mobil under bilfärd. Objekten placeras i 
passagerarsätet eller baksätet och blir därmed svåråtkomliga. Mindre och ömtåliga 
objekt placeras i golvkonsolen. Vissa objekt, såsom filt, reskudde och paraply, finns alltid 
i bilen. Person B berättade även att byte till bekvämare skor i bilen sker ofta innan 
körning och att det därför skulle vara praktiskt att ha skoförvaring i bilens interiör. Om 
person B skulle förändra något med dagens golvkonsoler skulle förvaringsutrymmen 
utökas, då utrymmen och rymlighet föredras i bilen. Person B anser att stora 
förvaringsutrymmen är bättre än små och gillar idén av att kunna anpassa golvkonsolen 
till egna behov. Person B föredrar mer traditionell design med fler funktioner framför 
avskalad och minimalistisk design i bilens interiör. Dock ska funktionerna vara 
användarvänliga och okomplicerade. Eftersom person B vanligtvis sitter i 
passagerarsätet önskas anpassning av interiören till baksätet, exempelvis genom att 
kunna vrida stolen bakåt för att enkelt kunna prata och ha bättre kontakt med 
passagerare i baksätet.  
 
Intervju med person C 
En intervju hölls med person C genom videosamtal. Person C arbetar inom 
produktmarknad för Lynk & Co, CEVT i Kina och har fördjupade kunskaper om behoven 
på Kinas marknad och bilindustri. Person C ansåg att den viktigaste funktionen i 
golvkonsolen är anpassning för mobiltelefoner då både laddning och förvaring är 
väsentligt i dagens samhälle. Person C anser även att trådlös laddning är att föredra, 
funktionen används i bilen Lynk & Co 01 och har varit en uppskattad funktion. Trådlös 
laddning kan dock vara svår att anpassa till varierande mobilmodeller. USB-uttag anses 
därför som en viktig funktion i bilen då den anpassats till alla modeller av 
mobiltelefoner. Det är viktigt med mugghållare och dess placering för att underlätta 
användning och inte vara i vägen. 12V-uttag är en standardfunktion och anses 
nödvändig i golvkonsolen. I baksätet är det mycket viktigt med USB-uttag och ett 
förvaringsutrymme. I baksätet är det även viktigt att golvkonsolen skapar rymlighet för 
ben och fötter för att passagerare enkelt ska kunna kliva över till andra sidan av 
baksätet, detta för att inte behöva kliva ut i trafiken. Inom den högre medelklassen i Kina 
är det även vanligt att ha en chaufför, där bilens ägare sitter i baksäte, därför är det 
viktigt att baksätet är rymligt. I Kina uppskattas bilmodeller av hög kvalitet som 
uttrycker en lyxig känsla. Person C anser att en högteknologisk interiör är att föredra då 
touchskärmar anses bättre framför fysiska knappar. Respons på golvkonsoler med 
minimalistisk och avskalad design har inte uppskattats lika mycket som traditionella 
golvkonsoler. Traditionella golvkonsoler är vanligtvis högre och ger en inramad känsla i 
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bilen. Kvinnliga användare i Kina har uttryckt behov av smarta förvaringslösningar i 
golvkonsolen för exempelvis smink. Kvinnliga användare har ofta med sig handväska 
och högklackade skor i bilen. 
 
Intervju med person D 
En intervju hölls med person D som arbetar inom försäljning av Tesla-bilar i Teslas 
återförsäljningsbutik i Göteborg. Person D har tidigare arbetat som montör och har 
erfarenheter kring Teslas historia, nya trender samt funktioner inom bilmärket. Person 
D berättade att Tesla-modellerna först släpptes med öppen golvkonsol med låga kanter 
vilket gav stora förvaringsmöjligheter. Det fanns även ett alternativ att välja till fler 
funktioner till golvkonsolen. Detta alternativ blev så populärt att det tillslut blev 
standard med förvaringstillägg från start. Utformningen var bland annat anpassad till 
förvaring av handväska, ett behov som ofta kvinnor uttrycker. Standardiseringen visade 
dock att kunderna uppskattade fler funktioner. Tillägget bestod av fler mugghållare, 
totalt 6 stycken och ett mobilanpassat fack, för alla storlekar av mobiler. I ett större 
förvaringsfack fanns mugghållare vilka kunde justeras i storlek eller avlägsnas. Tesla 
lägger stor tyngd på anpassning till kunden. Då en specifik funktion ej uppskattas eller 
efterfrågas, anpassas detta genom att funktionen tas bort. Kundanpassning syns även i 
paketerbjudanden för att bidra till ett enkelt val av exempelvis färg och material på 
bilens exteriör och interiör. I framtiden strävar Tesla mot ytterligare enkelhet och 
användarvänlighet för att göra det så enkelt som möjligt för föraren. Framtidsvisionen 
är att styra allt genom touchskärmen i bilen och bidra till minskad interaktion mellan bil 
och förare. Självkörande bilar ser person D som en stor del av framtiden och gissar att vi 
redan kan vara där inom fem år.  
 
Resultatet från intervjuerna visade på vikten av anpassning till mobiltelefon och 
möjlighet för laddning av mobiltelefon i bilens golvkonsol. USB-uttag skall finnas 
tillgängligt i golvkonsolen, både till bilens framsäten och baksäten. 12V-uttag är en 
standardfunktion och anses nödvändig i golvkonsolen. Mugghållare är även en väsentlig 
funktion och skall tillåta olika storlekar på flaskor och muggar. Dessutom skall 
mugghållare placeras på lämpligt område för att inte vara i vägen för andra funktioner. 
Förvaringsmöjligheter är av stor betydelse och flertalet funktioner värdesätts. Flexibla 
lösningar av förvaringsutrymmen har visar stor uppskattning då golvkonsolens 
användning varierar från person till person. Större föremål vilka önskas kunna anpassas 
i golvkonsolen är exempelvis handväska, skor, dator och arbetsmaterial. Mindre föremål 
kan exempelvis vara passerkort, hörlurar, smink och mynt. För att undvika stöld och 
skydda personliga föremål kan exempelvis ett lock användas för att täcka över 
förvaringsutrymmen. Det är även viktigt att passagerare i baksätet har plats för ben och 
fötter för att lätt kunna ta sig över till andra sidan av bilen. 
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2.6 Personas & Scenario 
Personas är fiktiva personer inom målgruppen och ger stöd för att upptäcka behov och 
önskemål (Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind, 2015). För att täcka en stor del inom 
målgruppen används flera personas (Österlin, 2012). Vanligtvis utvecklas 1-7 personas 
som stöd för ett projekt. För att skapa trovärdiga personas inom målgruppen erhålls 
respektive persona med realistiskt namn och kort demografisk beskrivning (Marshall, 
Cook, Mitchell, Summerskill, Haines, Maguire, Sims, Gyi & Case, 2013). Personas 
beskriver målgruppens generella livsstil med fokus på inställning och syfte till 
användning av produkten (Österlin, 2012). Metoden är ett effektivt sätt för att främja 
empati och skapa förståelse för individens mål, motivation, relation och sammanhang 
inom användningen av en produkt eller tjänst (Marshall et al., 2013). Personas skapas 
med underlag från exempelvis tidigare utförda intervjuer och bidrar till att målgruppen 
framställs på ett levande sätt (Österlin, 2012). Metoden utförs även för att undvika att 
arbetet endast grundas på data och statistik (Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind, 2015). 
Användningen av personas är ingen garanti till att produkten eller tjänsten blir 
användbar och tillfredsställande då dessa deskriptiva personer endast byggs på de 
uppgifter som finns tillgängligt (Marshall et al., 2013). Det finns en risk att personas 
skapas utefter designerns eget behov och tycke, vilket kan leda till betydelselösa 
karaktärer (Österlin, 2012). Metoden Scenario innebär att beskriva personans 
upplevelser av en produkt utifrån en kort berättelse. Scenariot kan exempelvis beröra 
första mötet, intrycket eller användningen av produkten (Österlin, 2012). Det kan vara 
svårt att inkludera alla problem som kan förekomma i kontakt med produkten samt hur 
dessa situationer utspelas i verkligheten (Cruedale, 2013).  
 
Metoderna Personas och Scenario ansågs lämpliga att använda då utförda intervjuer 
endast innehöll en kvinna. Information från litteraturstudie påvisade att kvinnan blivit 
allt viktigare inom bilindustrin. En golvkonsol är en användarcentrerad produkt och 
måste därför anpassas till olika människor med olika behov. Metoderna utfördes 
huvudsakligen med fokus på kvinnans livsstil samt för att tydliggöra och få bättre 
förståelse för målgruppen utifrån upplevelser i kontakt med bilens golvkonsol. Detta för 
att uppmärksamma problem vilka kan uppstå vid användning av golvkonsolen samt vad 
som därefter kan förbättras. Fyra olika personas gjordes med tydliga och framträdande 
egenskaper och intressen. Dessa skapades utifrån framtagen information från tidigare 
utförda intervjuer, litteraturstudie samt information från CEVT. De framtagna 
karaktärerna representerar en generell bild av personer som bor i en större stad i Kina 
som kan tänkas äga eller låna en bil. Den första personan representeras av en kvinna 
som satsar på karriären. Personan valdes då framtagen information från 
litteraturstudien pekar på att funktioner i golvkonsolen ej prioriterats utifrån kvinnans 
behov. Den andra personan representerar killen som värdesätter teknik. Personan 
utvecklades med hänsyn till att CEVT hade önskemål om eftersträvad sportig och 
teknologisk känsla i bilens interiör. Den tredje karaktären är en tjej som lånar bil 
tillsammans med sina vänner. Personan togs fram med avseende på företagets vision om 
att utveckla framtidens bil, för att fokusera på innovativa lösningar. Den fjärde och sista 
personan är familjekvinnan som värdesätter bekvämlighet och säkerhet på grund av sin 
dotter. Personan utformades då information från intervjuer med målgruppen föredrog 
flera, flexibla och praktiska funktioner i golvkonsolen. 
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Affärskvinnan Mingmei 
Mingmei är 45 år och arbetar som projektledare på Geely auto i Shanghai. 
Hon är pålitlig, fokuserad och driven. Mingmei föredrar ordning och 
renlighet i sin vardag, och kan därför anses pedantisk. Hon klär sig elegant 
då det är viktigt för hennes arbetsroll. Mingmei är skild och är sedan flera 

år tillbaka ensamstående, men är samtidigt nöjd över sin livssituation då hon satsar 
helhjärtat på karriären. Mingmei har nyligen investerat i en bil som skall användas 
främst till arbetet. Hon är dock missnöjd över att armstödet ej anpassats till hennes 
längd då hon har korta ben och måste skjuta fram stolen för att nå ratt och pedaler. Bilen 
utstrålar kvalitet med lyxig interiör, vilket hon värderade högt vid valet av bil.  
Scenario: Mingmei är på väg till arbetet på måndag morgon för ett viktigt möte. Hennes 
högklackade skor placerar hon i bilens baksäte och byter till ett par bekväma låga skor 
att köra i. Idag såsom varje morgon, köper Mingmei med sig kaffe till arbetet och 
placerar muggen i bilens golvkonsol. Hon passar även på att slänga några kvarglömda 
kvitton. Mingmei är trött på morgonen och försöker vila armen på armstödet under 
bilfärden, men når knappt ner till armstödet då stolen är långt framskjuten. Hon har med 
sig en handväska, en bärbar dator samt extra arbetsmaterial, pärmar och papper. Detta 
placerar hon på passagerarsätet och på golvet framför vilket leder till att hon upplever 
att avståndet är för långt till sina saker. Vid ett flertal tillfällen har det uppstått problem 
då mobiltelefonen ringt i handväskan och bidragit till att viktiga samtal missats då 
väskan varit svår att nå. När Mingmei parkerar bilen vid arbetet har hon för vana att 
bättra på sin makeup med läppstift och mascara, som hon alltid har med sig i bilen.  

 
Äventyrliga Chen  
Chen är 30 år och arbetar som Art director i centrum av Hong kong. I sitt 
arbete är han mycket målmedveten och uppskattas för sin framåtdrivande 
personlighet och energi. Chen är en mycket aktiv person som gillar att nya 
upplevelse och åker därför ofta ut och reser. Chen eftersträvar 

äventyrlighet i sitt liv och vill alltid röra på sig. På fritiden ägnar han mycket tid åt 
fartfyllda sporter då han deltagit i både kappsegling samt tävlat i mountainbike. Chen 
investerar gärna i ny teknik som bidrar till hans livsstil, har alltid den senaste 
mobiltelefonen och träningsutrustningen. Bilen är väldigt viktig för Chen då den bidrar 
till frihet och nya upplevelser i vardagen.  
Scenario: Chen har efter jobbet förberett för sin vanliga cykelrunda. Att vara instängd 
på jobbet hela dagen har gjort honom rastlös och söker därför efter energi från naturen. 
Han har packat sin sportbag med ombyte, skor, skydd och hjälm. Direkt efter arbetet 
slänger han in den stora sportbagen i baksätet och kör bort från stadspulsen. Chen 
placerar sin plånbok, solglasögon, mobil och klocka i golvkonsolen. På väg till berget 
stannar han till för att köpa flera flaskor vatten. Han tvekar att lämna bilen under 
uppsikt då han upplever att ägodelarna är för synliga utifrån och väljer att dölja dem 
med sin hjälm. När han sätter sig i bilen för att köra hem efter träningspasset saknar han 
den fartfyllda känslan han precis fick. Han önskar att bilens interiör kunde ge honom 
samma spänning och fartfyllda upplevelse.  
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Nytänkande Shu Fang  
Shu Fang är 24 år och studerar till designingenjör på ett universitet i 
utkanten av Peking. Hon bor i studentkorridor vilket passar henne perfekt 
då hon uppskattar att vara omringad av människor. Hennes tjejgäng utgör 
en stor del av hennes vardag i form av shopping och fester. För att ha råd 

med detta arbetar hon extra på en juicebar. Shu Fang ses som en kreativ, utåtriktad och 
uppdaterad person som alltid har koll på dagens trender inom både mode och teknik. 
För henne är nya lösningar det viktigaste när hon köper en ny produkt. Hon ifrågasätter 
dagens samhällsproblem och är insatt i miljöfrågor. Hon är kritisk till dagens 
användning av bilen och vill i framtiden arbeta med att förbättra produkter ur 
miljösynpunkt. Shu Fang har till vana att låna någon annans bil då hon anser att dela bil 
känns innovativt, smidigt och är ett positivt alternativ för miljön.  
Scenario: Shu Fang ska till stan tillsammans med sin vän, de hoppar in i en bil som de 
precis lånat. För båda är det viktigt att hela tiden vara uppkopplade men batterierna har 
tagit slut på bådas mobiltelefoner. Då det endast finns ett USB-uttag uppstår frustration 
mellan de två vännerna. Under resan hämtar de upp en till tjej från klassen, som sätter 
sig i baksätet. De svänger förbi Shu Fangs arbete för att hämta upp varsin juice och 
snacks. Vännen i baksätet har dåligt med plats och får svårighet att ta sig ur bilen. Shu 
Fangs vänner placerar sina drycker i golvkonsolens två mugghållare. Shu Fang får inte 
plats med sin juice och får ställa den på armstödet, vilket gör det svårt att komma åt när 
hon kör. Shu Fang önskar att det fanns flera mugghållare eller att de istället skulle 
stannat till på ett café för att få ett ordentligt bord där hon inte behöver vara orolig för 
att juicen ska välta i den lånade bilen.   

 
Familjefokuserade Li Wei  
Li Wei är 28 år och bor tillsammans med sin sambo och deras tvååriga 
dotter. Li Wei lever ett hektiskt liv då båda arbetar som sjuksköterska 
och dotter tar upp en stor del av hennes vardag. Li Wei är omtänksam 
och ödmjuk, hon sätter alltid alla andra framför sig själv. Li Wei är slarvig 
i hemmet och städning hamnar ofta sist på prioritetslistan. Hemmet är 

trots detta en mysig plats där mycket tid spenderas. Det bästa hon vet är när hela 
familjen är samlad framför en bra film på kvällen eller att bjuda hem nära och kära på 
middagar. Hon kan uppfattas som tankspridd då hon ofta har många idéer och projekt 
igång. När hon köper nya produkter vill hon alltid hitta något som kan anpassas till hela 
familjen och hon har även blivit noggrann med säkerhet på grund av sin dotter.  
Scenario: Li Wei vaknar tidigt en tisdagsmorgon för att köra sin dotter till dagis och för 
att sedan ta sig vidare till sin arbetsplats. Det är många saker som ska med och 
förberedas, vilket ofta bidrar till att morgonen blir den stressigaste tidpunkten på 
dygnet. Hon packar in barnvagnen i bagaget på bilen och tittar till så att barnet sitter 
bekvämt och säkert i barnsätet. Bilen är full av olika föremål såsom handväska, 
servettpaket och leksaker till barnet, alla saker ligger både på golv och i 
förvaringsutrymmen. Hon önskar att insidan av bilen var mer städad och att alla saker 
var enklare att dölja för att slippa skämmas för sin slarvighet. Hon kör iväg och hoppas 
att hon för en gångs skull inte har glömt något.  
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Metoderna personas och scenario skapade en tydligare uppfattning kring bilens och 
golvkonsolens användning utifrån olika perspektiv. Detta bidrog till identifiering av 
förbättringsmöjligheter där framtidens golvkonsol kan optimeras till målgruppen med 
anpassning till både kvinnans och mannens livsstil och behov. Metoderna belyste att 
större föremål placeras på passagerarsätet, på golvet framför passagerarsätet eller i 
bilens baksäte och blir därför svåråtkomliga för föraren. Att ha möjlighet till att dölja 
föremål kan anses fördelaktigt då det skapar trygghet, bekvämlighet och ordning i bilen. 
Flera och flexibla förvaringsmöjligheter är positivt då bilen är tänkt att kunna användas 
av flera personer och skapar därför en personlig anpassning. Fler och väl placerade 
mugghållare är även önskvärt då medpassagerare i bilen ska få möjlighet att hålla 
händerna fria samt för bekvämlighet och trygghet under körning.  
 

2.7 Kollage 
Kollage är sammansatta bilder vilka kan användas för att visualisera känslan för ett 
kärnvärde vilket produkten ska återspegla. Kollage kan delas in i olika kategorier såsom 
moodboard och livsstilskollage. Moodboard skall eftersträva en specifik känsla för 
produkten. Ett livsstilskollage klargör målgruppen och dess värderingar samt 
eftersträvad miljö för produkten (Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind, 2015). Kollage 
ska endast bidra till att ta fram en känsla över vad produkten skall eftersträva och alltså 
inte beskriva hur produkten skall se ut (Österlin, 2012). Valet av bilder är subjektivt då 
de kan uppfattas på olika sätt. Det är därför fördelaktigt att kollaget granskas av andra 
personer för att undersöka ifall känslan som eftersträvas överensstämmer (Wikberg-
Nilsson, Ericson & Törlind, 2015). Tre olika moodboard sammanställdes utifrån 
kärnvärdena; formspråk, sport/teknik och framtid, se bilaga 2. Dessa kärnvärden valdes 
då information påvisade dessa trender. CEVT uttryckte även önskemålet av att bilens 
interiör skulle eftersträva en sportig och teknisk känsla. Ett livsstilskollage utformades 
med utgångspunkt från metoderna personas och scenario, för att förtydliga 
huvudanvändare inom målgruppen, se figur 9. Kollaget innehåller de fyra framtagna 
karaktärernas livsstil och intressen för att få en tydligare bild av produktens miljö och 
användning. Bilderna hämtades från internet. Tre personer valdes för utvärdering 
genom beskrivande ord av kollaget. Resultatet blev: glädje, ljus, öppenhet, modernt, 
teknologi, sportigt, fart, aktivitet, ungdomligt, gemenskap, familj, asien, stadsliv och 
karriär. De beskrivande orden överensstämde med den eftersträvade känslan och alla 
bilder valdes därför att behållas. Kollaget användes även till inspiration under 
konceptgenerering för det kreativa skapandet samt för att inte förlora användarfokus. 
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Figur 9. Livsstilskollage av målgruppen 

2.8 Slutsatser av förstudie 
Här sammanställs viktig information som uppmärksammats under förstudien, vilket 
även besvarar några av projektets frågeställningar.  
Bilens användning i framtiden: 

● Framtiden går mot självkörande bilar, teknologin bidrar till nya möjligheter för 
bilens användning och interiör  

● Elbilar blir allt vanligare på marknaden och gynnar hållbar utveckling då det 
anses vara ett miljövänligt alternativ till bränsledrivna fordon  

● Elbilen har större frihet i utformning och placering av förvaringsutrymme i bilens 
golvkonsol 

● Delning av bilar blir allt vanligare med hjälp av appar i mobiltelefonen 
 
Trender inom bilindustrin:  

● Stora touchskärmar ersätter fysiska knappar 
● Personlig anpassning med modulära funktioner och flexibilitet  
● Avskalad och öppen design  
● Interiör inspireras av både naturens former och aerodynamik 
● Dekorativ belysning med LED-lampor 

 
Optimering för målgruppen: 

● I Kina uppskattas en lyxig känsla i bilens interiör  
● Kvinnor är en växande målgrupp inom bilindustrin 
● Flertalet förvaringsmöjligheter för mindre och större tillhörigheter värdesätts 

samt flexibla anpassningsbara lösningar  
● Avsedd plats för mobiltelefon, flera mugghållare, USB-uttag samt 12V-uttag är 

viktiga funktioner i bilens golvkonsol 
● Baksäte samt passagerarsäte används ofta till förvaring av stora föremål 
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3 Kravspecifikation 
En kravspecifikation beskriver vad produkten skall göra samt hur de uppfylls med hjälp 
av mätbara enheter med respektive värde (Ulrich & Eppinger, 2014). Specifikationen 
kan ändras under projektets gång då nya krav och önskemål tillkommer (Österlin, 
2012). Kravspecifikationen sammanställdes utifrån en generell kravspecifikation från 
företaget, från en tidigare utvecklad golvkonsol med växelspak, handbroms och 
kardantunnel. Kravspecifikationen justerades utifrån projektets förutsättningar och 
riktlinjer. Kriterierna delades upp i fem olika områden, dimension, konstruktion, funktion, 
ergonomi och formgivning där dessa beskrivs utifrån krav (K) och önskemål (Ö), tabell 2.  
 
Max-storlek på golvkonsolen togs fram genom mätning av utrymmet mellan framsätena 
på given bilplattform, med 20 cm marginal för att skapa plats till benutrymme i baksätet. 
Golvkonsolens bredd baseras på avståndet mellan stolarna och höjden är odefinierad. 
För att skapa ett behagligt luftflöde i bilen krävs en luftkanal till bilens baksäte. 
Mugghållarnas diametrar ska passa både kaffemugg och 1 liters flaska, höjden skall 
förhindra att de välter. Golvkonsolen skall eftersträva ett sportigt och teknologiskt 
formspråk, då detta representerar företagets varumärke. Från intervjuer kommer både 
krav och önskemål. Dessa var stort och litet förvaringsutrymme samt flexibla funktioner 
för anpassning till personliga behov. USB-uttag, 12V-uttag och anpassad plats för mobil 
var även viktiga funktioner i golvkonsolen.   
 
Samtliga kriterier under dimension och konstruktion är krav och kommer från företaget. 
Utvärdering av dessa krav utförs tillsammans med avdelningen konstruktion på 
företaget med hjälp av en CAD-modell på det slutgiltiga konceptet, för att se om kraven 
uppfyllts. Önskemål med inriktning på utformning, utvärderas tillsammans med 
avdelningen design på företaget. Utvärdering genom ergonomisimulering utförs genom 
analys av räckvidd till förvaring och bekvämlighet av armstödets höjd och yta. 
Användartest skall utvärdera några av konceptets funktioner. Då 80 % av 
testpersonerna anser att kravet är godkänt, anses det uppfyllt med avseende på 
företagets önskemål.   

Tabell 2. Kravspecifikation 

Kriterie K Ö Enhet Kommentar Källa Datum 

Dimension 

Max-storlek golvkonsol 
1180 
x 220 

 mm Längd x Bredd CEVT 21/2 

Tvärarea luftkanal 40-50  mm  CEVT 21/2 

Radie på kanter >3  mm Undvika vassa kanter CEVT 21/2 

Mugghållare framsäte 
80x65 

x70 
 mm 

Övre diameter x Undre 
diameter x Höjd 

CEVT 21/2 

Mugghållare baksäte 
90x70 

x85 
 mm 

Övre diameter x Undre 
diameter x Höjd 

CEVT 21/2 
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Konstruktion  

Golvkonsolen kan endast 

monteras på ett sätt 1 
 Ja Ja/Nej Undvika felmontering CEVT 21/2 

Luftventil placeras högt 
upp på golvkonsolens 

bakre del 1  
Ja  Ja/Nej 

Högt placerad för att 
kunna rikta luften mot 
huvudet 

CEVT 21/2 

Plats för elkablar 1 Ja  Ja/Nej  CEVT 21/2 

Funktion 

Interaktionsyta Ja  Ja/Nej 
Touchscreen som styr 
funktioner i 
instrumentpanelen 

CEVT 5/5 

Luftventil mot baksäte Ja  Ja/Nej 
Placering högt för 
riktning av luftflöde 

CEVT 21/2 

Klimatzon till baksäte Ja  Ja/nej 
Placering under 
luftkanal 

CEVT 5/5 

Mugghållare till framsäte 2  Antal  CEVT 21/2 

Mugghållare till baksäte 2  Antal  CEVT 21/2 

12V-uttag 1  Antal  CEVT 21/2 

USB-uttag till framsäte 1  Antal  CEVT 21/2 

USB-uttag till baksäte 1  Antal  Intervju 7/3 

Erbjuda plats för 

mobiltelefon 2 
Ja  Ja/Nej  Intervju 7/3 

Erbjuda stor förvaring 2 Ja  Ja/Nej  Intervju 13/2 

Erbjuda liten förvaring 2 Ja  Ja/Nej  Intervju 13/2 

Erbjuda förvaring till 
baksäte 

Ja  Ja/Nej  Intervju 13/2 

Flexibla förvarings- 
funktioner  Ja Ja/Nej  Intervju 13/2 
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Ergonomi 

Bekvämt armstöd 3, 5  Ja  Ja/Nej 
Armstödets höjd  
och yta 

CEVT 6/3 

Bekväm räckvidd 

förvaring 3, 5 
Ja  Ja/Nej  CEVT 6/3 

Formgivning  

Självförklarande 

funktioner 2 
 Ja Ja/Nej 

Funktioner skall 
uppmana till avsedd 
användning 

Litteratur 30/1 

Följa trender inom 

bilindustrin 4 
 Ja Ja/Nej  Litteratur 30/1 

Eftersträva sportigt och 

teknologiskt formspråk 4 
 Ja Ja/Nej  CEVT 21/2 

 
1 Utvärdering genom dialog med konstruktionsavdelningen på CEVT 

2 Utvärderas genom användartest med prototyp 
3 Utvärdering med ergonomisimulering 
4 Utvärdering genom dialog med designavdelningen på CEVT 
5 Anpassning till kinesisk vuxen population med 90% ackumulation av längd och sitthöjd 
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4 Generera 
Syftet med konceptgenerering är att utveckla alternativa principlösningar på problem 
och krav listade i kravspecifikationen (Österlin, 2012). För att stimulera fantasi och ett 
nyskapande tankesätt används kreativa metoder vilket skall vara till hjälp för att öppna 
upp och bredda sökandet kring nya lösningar (Cross, 2008). I detta kapitel redovisas 
framtagna idéer på koncept och designförslag baserade på material från förstudien.  
 

4.1 Idégenerering formspråk 
Under första idégenereringen användes metoden workshop vilket beskrivs genom ett 
nyskapande möte där personer samlas och kreativt utforskar ett bestämt område. Syftet 
är att nyttja den kreativa potentialen och utforska lösningar genom ett givet tema 
(Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind, 2015). En person i gruppen skall leda och 
organisera för att säkerställa att metoden följer rätt riktning där problemet formuleras 
från start. Då problemet formuleras snävt, kan idéerna bli få och begränsade. Då 
problemet formuleras otydligt kan det resultera i lika vaga utfall, vilka inte kommer till 
praktisk användning (Cross, 2008). En workshop utfördes tillsammans med fyra 
studenter på Högskolan i Skövde och pågick under en timme. Workshopens upplägg 
strukturerades kring fyra olika teman, framtid, öppenhet, flexibilitet och inspiration från 
naturen. De beskrivande orden valdes utifrån uppmärksammade och identifierade 
trender från förstudien. Skissarbete utfördes med fokus på utformning kring vardera 
tema och bidrog till vida idéer. Under det sista steget i workshopen utformades 
fullständiga golvkonsoler med armstöd och förvaringsplats till kaffemuggar, mobil, skor, 
handväska samt mindre föremål såsom passerkort och mynt.  
 
Utveckling av formspråk kring de fyra olika temana framtid, öppenhet, flexibilitet och 
natur resulterade i abstrakta och vaga utfall. Detta berodde på att dessa teman endast 
baserades på ord utan koppling till att applicera dessa på en golvkonsol. Resultatet efter 
avslutad workshop påvisade att sista steget där fullständiga koncept genererades, 
bidrog till intressanta delfunktioner vilka valdes att vidareutvecklas. 
 

4.2 Idégenerering delfunktioner 
Under fortsatt idégenerering användes metoden brainstorm vilket är en uppfinningsrik 
metod vilken används för att ta fram en stor mängd idéer, där kvantitet är viktigare än 
kvalitet. Metoden kan användas enskilt vilket hjälper till att undvika att allas idéer går i 
samma spår (Österlin, 2012). Metoden brainstorm utfördes enskilt vid flera tillfällen 
under projektets gång. Arbetet resulterade i initiala idéer vilka togs fram för 
vidareutveckling och kombinering. Idégenereringen inriktades på flexibilitet och 
modulära lösningar av mugghållare, mobilhållare och förvaring, se exempel i figur 10. 
Figuren visar även ett justerbart armstöd vilken flyttas i sidled samt justerbara 
mugghållare vilka kunde och användas till mobilhållare. 
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Figur 10. Delfunktioner 

4.3 Kombination  
Idéerna utvecklades ytterligare och kombinerades med tidigare framtagna idéer av 
utformning och delfunktioner. Kombination sker genom att föra samman olika 
egenskaper och funktioner från koncepten. Att kombinera funktioner behöver inte leda 
till en lösning på problemet då kombinationerna kan bli orealistiska (Ulrich & Eppinger, 
2014). Idéerna kategoriserades och grupperades efter liknande form och liknande 
delfunktioner. De idéer vilka inte ansågs genomförbara valdes bort. Genom diskussion 
utvecklades förståelse kring hur väl idéerna löste förvaringsproblem och vilka idéer som 
ansågs lämpliga att kombinera. Kombinationen fokuserades på att skapa realistiska 
koncept med plats för de föremål som tagits fram från förstudien. Dessa kombinerades 
till åtta koncept. Ett exempel av dessa kombinationer visas i figur 11, resterande 
kombinationer visas i bilaga 3.  
 

 
Figur 11. Kombination av delfunktioner till ett koncept 
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Resultatet av de åtta koncepten visas i figur 12. Dessa koncept utformades för att skapa 
en stor vidd av formspråk och för att fånga upp alla tänkbara variationer, såsom höga 
och låga, långa och korta samt öppna och kompakta designförslag. Koncepten baserades 
på krav och önskemål från kravspecifikationen, dock inte på detaljerad nivå. Dessa 
ansågs istället ha potential att vidareutvecklas för att sedan uppfylla kraven.   
 

 
Figur 12. Åtta koncept 
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5 Utvärdering med företaget 
Utvärdering kan ske i samverkan med experter inom området för att bedöma relevans 
och giltighet kring valet av designförslag (Cross, 2008). En presentation av de åtta 
framtagna koncepten hölls på företaget tillsammans med experter från avdelningarna 
design, konstruktion och ergonomi. De åtta designförslagen presenterades med bilder av 
CAD-modeller och var inriktade på principiell nivå där form, funktioner och 
helhetskänsla stod i fokus, därmed uteblev mindre detaljer. På grund utav den 
principiella nivån på koncepten gjordes ej en avstämning mot kravspecifikationen. Den 
grundliga nivån möjliggjorde istället att samtliga koncept ansågs ha potential att uppnå 
kraven i kravspecifikationen, då mycket i utformningen går att ändra. Att visa koncepten 
på grundnivå valdes för att få mycket feedback kring vilken riktning av utformning 
konceptet skulle sträva mot. Skisser med enkla förklaringar till funktioner samt föremål 
och vart dessa kunde placeras i konsolen visades på respektive koncept. Detta för att 
förtydliga nyckelaspekter, specifika skillnader hos koncepten och hur de var tänkta att 
användas. Skisserna togs även fram för underlag till röstning och val av koncept. Under 
presentationen fördes en gemensam öppen dialog och diskussion kring respektive 
koncept där för- och nackdelar samt intressanta egenskaper uppmärksammades, vilka 
skrevs ned under pågående samtal. Samtliga koncept var något överdimensionerade i 
förhållande till tänkt bilplattform. Detta på grund av att framtagna mått ej 
överensstämde med den verkliga bilens mått. De åtta koncepten utvärderades med 
avseende på styrkor och svagheter. Samtliga mötesdeltagare var enade om att ett 
koncept var bättre än de andra. Då alla medverkande var överens, behövdes inte 
röstningsmetod utföras.  
 

5.1 PNI 
Utvärderingsmetoden PNI står för positivt, negativt, intressant där framtagna idéer 
tilldelas positiva, negativa och intressanta aspekter. Dessa kommentarer framkommer 
genom diskussion inom designteamet (Österlin, 2012). Metoden kan anses subjektiv då 
utvärderingen endast baseras på åsikter vilket kan innebära att det framröstade 
konceptet grundas i en känsla, då det verkar bättre än de andra. Subjektiva bedömningar 
kräver aktsamhet. Då ett designteam är eniga kring ett koncept kan istället flera koncept 
väljas för att sedan utvärderas av den tänkta målgruppen (Ulrich & Eppinger, 2014). 
Koncept 1-8 visas nedan tillsammans med kommentarer utifrån metoden PNI. Större 
figurer visas i bilaga 4. 
 
Koncept 1, se figur 13, är strömlinjeformat och lågt med två större förvaringsutrymmen 
samt fördragbara lock. Konceptet har två fasta och nedsänkta mugghållare samt mindre 
förvaring till bilens baksäte.  
Positivt: Plats för mobil, stor förvaring för väska och förvaring baksäte 
Negativt: Lågt placerade mugghållare och outnyttjat område under armstöd 
Intressant: Täckande lock för att dölja förvaring 
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Figur 13. Koncept 1 

Koncept 2, se figur 14, är kompakt där framsida och sida har öppna ytor. Konceptet har 
avlastningsyta med låga kanter på överdel, avtagbar förvaring på sida samt upphöjt och 
fast armstöd till förare.  
Positivt: Hänga på och ta bort enheter 
Negativt: Svårt att komma åt föremål från sidan (passagerarsäte i vägen), dåligt med 
plats för att hänga föremål på sida samt inget armstöd för passagerare 
Intressant: Kort konsol ger öppen känsla i bilen 

 
Figur 14. Koncept 2 

Koncept 3, se figur 15, är ett enkelt och öppet koncept med två stora 
förvaringsutrymmen. Armstödet fälls bakåt och blir till bord för bilens baksäte. Under 
armstöd finns två mugghållare. 
Positivt: Uppdelning av förvaringsutrymmen 
Negativt: Armstöd och mugghållare skall kunna användas samtidigt. Svårt att vinkla 
över armstödet/bordet manuellt 
Intressant: Bord  

 
Figur 15. Koncept 3 
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Koncept 4, se figur 16, är avlångt med stort förvaringsutrymme med böjda kanter och 
fördragbart lock. Konceptet har rörliga mugghållare och flexibla förvaringsfack där 
väggar kan omplaceras samt förvaringsutrymme under armstöd. 
Positivt: Uppdelade förvaringsfack, uppdelad förvaring för större flaskor och förvaring 
under armstöd 
Negativt: Ej justerbart armstöd 
Intressant: Flexibla förvaringsfack samt täckande lock för att dölja förvaring 

 
Figur 16. Koncept 4 

Koncept 5, se figur 17, består av tre flexibla och anpassningsbara delar där två av dessa 
har stora förvaringsutrymmen. Konceptet har en höj- och sänkbar armstödsförvaring, 
vinklad hållare för mobil/surfplatta samt mugghållare anpassat till olika storlekar.  
Positivt: Vinklad mobilhållare, höj- & sänkbar förvaringsplatta under armstöd 
Negativt: Komplicerad, svår att anpassa, svårt att nå förvaringsutrymmen samt att alla 
delar ej får plats då konceptet blir för långt 
Intressant: Anpassning och flexibilitet 

 
Figur 17. Koncept 5 

Koncept 6, se figur 18, har vinklad hållare för mobil med mindre förvaringsutrymme, 
och armstöd till förare. Konceptet har en avlastningsyta mot passagerarsida med låga 
kanter, borttagbara/rörliga mugghållare samt stort förvaringsutrymme på undersida.  
Positivt: Flexibla mugghållare och vinklad mobilhållare 
Negativt: Placering av mugghållare är svåråtkomligt, armstöd till passagerare saknas 
samt outnyttjat utrymme under armstöd 
Intressant: Form 

 
Figur 18. Koncept 6 
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Koncept 7, se figur 19, är långt och högt, vilket ger en inramad känsla. Konceptet har 
vinklade hållare för mobil/surfplatta till både fram- och baksäte, skjutbart armstöd samt 
förvaringsutrymme till baksäte. På undersida finns stort förvaringsutrymme med 
skjutdörr. 
Positivt: All förvaring kan få plats i golvkonsolen, bilen kräver därför inte handskfack 
samt två vinklade ytor för telefon/surfplatta 
Negativt: Svårt att komma åt förvaring på undersidan mot sätet 
Intressant: Ändrar hierarki och fokus i bilens interiör och öppnar upp för nya 
möjligheter i interiören 

 
Figur 19. Koncept 7 

Koncept 8, se figur 20, har symmetrisk form och består av två nivåer. Konceptet har 
stora avlastningsytor, skjutbart armstöd och skjutbara mugghållare.  
Positivt: Stora möjligheter till att utnyttja överdel, plats till förvaring på underdel samt 
skjutbara funktioner såsom mugghållare och armstöd 
Negativt: Outnyttjat område i mittendel, så kallad fot och saknar mindre uppdelade 
förvaringsutrymmen 
Intressant: Symmetri och form 

 
Figur 20. Koncept 8 

Under utvärderingen med företaget ansågs koncept 8 besitta störst utvecklingspotential 
utifrån krav och önskemål. Konceptet var även intressant och positivt utifrån ett 
innovativt formspråk med fördelaktiga egenskaper såsom skjutbara funktioner och 
valdes därför att vidareutvecklas. En diskussion hölls därefter kring förslag till 
förbättringar av det valda konceptet, de olikar delarna benämns i figur 21. Förslagen var 
fler funktioner och förvaringsmöjligheter på konceptets över- och underdel. Foten 
ansågs vara bra anpassad till placering av luftkanal, men kan också optimeras med 
tillägg av förvaring om möjligt. De koncept 1-7, vilka inte valdes, innehöll dock 
fördelaktiga delfunktioner vilka kunde användas på det valda konceptet. Dessa 
funktioner var uppdelade och modulära förvaringsutrymmen samt möjlighet för tillägg 
av mugghållare.  
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Figur 21. Benämningar av delar på valt koncept
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6 Vidareutveckling av valt koncept 
Under vidareutveckling av det valda konceptet skapades en modell så kallad mock-up, 
för att generellt efterlikna det valda konceptets storlek och uppbyggnad, vilken sedan 
utvärderades av testpersoner. Därefter utvecklades delfunktioner av konceptets 
armstöd, överdel, fot och underdel. Dessa delfunktioner kombinerades till sex nya 
koncept med hjälp av en morfologisk matris.  
 

6.1 Mock-up 
Mock-up är en snabb, enkel och grov modell, vilken skapas för att få uppfattning kring 
ett koncepts fysiska form, struktur, dimension och uppbyggnad. Modellen kan även 
användas för att testa potentiella funktioner (Österlin, 2012). Mock-ups används för att 
observera användandet och den mänskliga interaktionen med produkten, vilket skapar 
en grund för vidareutveckling och optimering (Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind, 
2015). En grov modell utvecklades i full skala och placerades bredvid ett bilsäte, se figur 
22. Bilsätet användes för att förbättra interaktionen med modellen. Syftet med modellen 
var att undersöka storlek, användbarhet och funktionalitet samt för att få bättre 
uppfattning kring ergonomiska aspekter, såsom räckvidd och höjd. Metoden valdes även 
för att ta fram idéer till delfunktioner. Därför skapades en generell modell där delar var 
avtagbara och kunde enkelt bytas ut, exempelvis mugghållare och två olika kanthöjder 
på överdel och underdel. Detta för att diskutera kring olika förvaringsmöjligheter. Tre 
utomstående testpersoner valdes för att bistå med åsikter och kommentarer.  
 

 
Figur 22. Mock-up tillsammans med bilsäte 

Testpersonerna gav synpunkter kring förbättringsmöjligheter av delfunktioner och 
dimensioner, vilket blev underlag till vidareutveckling av det valda konceptet. Då 
överdelen var lång, blev förvaring på underdelen svåråtkomlig. En låg kant på 
konceptets underdel ansågs vara en säkerhetsrisk då föremål kan välta över och hamna 
vid förarens fötter. Mugghållare kunde placeras både på konceptets överdel och 
underdel. Det ansågs även finnas möjligheter till placering för mobiltelefon på modellens 
överdel, för att få god sikt över displayen. Modellen utformades av wellpapp och blev 
därmed instabil, den kunde därför ej testas utförligt ur ett ergonomiskt perspektiv.  
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6.2 Delfunktioner 
Delfunktioner bör beskrivas på samma utvecklade nivå och vara oberoende, för att 
enkelt kombineras (Cross, 2008). Delfunktioner utvecklades för kombination och 
vidareutveckling utifrån grundformen av valt koncept. Varje delfunktion resulterade i 
fyra olika alternativ och presenteras nedan med kort beskrivning för att förtydliga 
respektive nyckelegenskap. Delfunktionerna var utformning av armstöd, överdel med 
mindre förvaring, utformning av fot samt underdel med större förvaring. Dessa 
genererades med hänsyn till kommentarer från företaget där förvaringsmöjligheter var 
en viktig förbättringspunkt.  
 
Samtliga förslag till armstöd var försedda med skjutbar funktion, se figur 23.  
1. Rakt armstöd  
2. Svängt armstöd med större yta till förare 
3. Uppdelade armstöd  
4. Rakt armstöd med två utdragbara täckande delar under armstödet 
 

 
1  2  3  4 

Figur 23. Delfunktion armstöd 

Samtliga överdelar innehöll förvaringsutrymme till mindre föremål, se figur 24.  
5. Flyttbara väggar 
6. Två nivåer 
7. Skjutbar låda 
8. Skjutbart lock i två nivåer 

  
5  6  7  8 

Figur 24. Delfunktion överdel 

Samtliga förslag till fot inriktades på utformning och stabilitet, se figur 25.  
9. Avlång utformning 
10. Förvaring i fot 
11. Tunnelformad öppning till förvaring 
12. Svängd utformning  
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9  10  11  12 

 
Figur 25. Delfunktion fot 

Samtliga underdelar inriktades på förvaring för större föremål, se figur 26.   
13. Flyttbara förvaringsväggar 
14. Utformning med hög och låg kant 
15. Utdragbar låda 
16. Upphöjda förvaringsfack  

 
13  14  15  16 
 

Figur 26. Delfunktion underdel 

6.3 Morfologisk matris  
Morfologisk matris innebär att delfunktioner kombineras till nya koncept (Wikberg-
Nilsson, Ericson & Törlind, 2015). Då metoden kan leda till ett stort antal idéer, kan 
funktioner kombineras utifrån vilka som anses effektiva, praktiska eller lovande (Cross, 
2008). Kombinerade dellösningar kan leda till ett omöjligt koncept, det är därför viktigt 
att anpassa och ändra för att komma fram till en realistisk helhet (Wikberg-Nilsson, 
Ericson & Törlind, 2015). Samtliga delfunktioner placerades i en morfologisk matris, se 
tabell 2. Val av delfunktioner utfördes intuitivt samt genom diskussion utefter vilka 
delfunktioner som ansågs passa bäst ihop. Detta för att ta fram realistiska 
helhetskoncept med fokus på användbarhet och visuellt uttryck. Enligt Ulrich och 
Eppinger (2014) används morfologisk matris vanligtvis inom ett tidigt skede under 
idégenereringsfasen. Metoden valdes istället att tillämpas senare i processen där ett 
koncept valts. Detta för att vidareutveckla dess specifika komponenter med större fokus 
på detaljerade egenskaper, såsom funktion och utformning. Morfologisk matris valdes 
även för att lättare ta fram helhetskoncept utifrån företagets förslag kring 
vidareutveckling. Delfunktionernas kombinationer visas genom symboler i tabell 3.  
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Tabell 3. Morfologisk matris med delfunktioner 

 
Armstöd 

    

 
Överdel 

    

 
Fot 

    

 
Underdel 

    

 
Den morfologiska matrisen resulterade i sex kombinerade koncept, A-F, där alla 
framtagna delfunktioner i matrisen tillämpats, figur 27. De sex koncepten utvecklades 
med samma detaljerade nivå för kunna genomföra en rättvis utvärdering. För att behålla 
formspråket av det valda konceptet, anpassades delfunktionerna för att hålla kvar den 
generella uppbyggnaden med överdel, fot och underdel. Detta bidrog till att även då 
delfunktionerna skildes åt, blev koncepten generellt lika i sin utformning.  
 

 
Figur 27. Kombinerade koncept A-F
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7 Utvärdering 
Då en mängd koncept och idéer tagits fram, påbörjas arbetet med att välja det bästa 
konceptet. Syftet med utvärdering är att överväga koncept mot satta kriterier. 
Utvärdering är återkommande och sker under olika faser i processen för val av 
designförslag, dellösningar och delfunktioner. Val av designförslag blir därför en 
omfattande och viktig del inom designprocessen (Cross, 2008). En ergonomisimulering 
utfördes med avseende på målgruppens antropometri för att exempelvis undersöka 
bekvämt armstöd och bekväm räckvidd till förvaring på underdelen. De sex framtagna 
koncepten utvärderades därefter i Pugh’s konceptvalsmatris och sedan utfördes en 
utvärdering med Personas.  
 

7.1 Ergonomisimulering  
Syftet med den ergonomiska analysen var att visualisera vanliga användarscenarion för 
att undersöka golvkonsolens storlek samt räckvidd och synlighet vid användning. 
Armstödets höjd och yta undersöktes samt hur väl mänskliga modeller, så kallade 
manikiner, kunde nå förvaring, då krav inom detta skulle uppfyllas. Två mugghållare till 
framsäte och baksäte var ett krav. Endast framsätets placering av mugghållare valdes att 
analyseras då dessa inte skulle vara ivägen och påverka säkerhet vid körning. Från 
intervjuer framkom önskemål om laddningsplats för mobiltelefon, ergonomisimulering 
användes för att analysera en möjlig placering för detta på golvkonsolens överdel.  
 
För att skapa en miljö för ergonomisimulering användes datorprogrammet Jack 
ergonomics 8.4. CAD-geometri baserad på en elbilsplattform från databasen A2Mac1, 
samt en generellt utformad golvkonsol, importerades i programmet. Golvkonsolen 
skapades med anpassning till bilens golv samt ungefärliga mått och utformning. Åtta 
manikiner skapades utifrån den framtagna antropometriska datan, tabell 1. Samtliga 
manikiner placerades i förarsätet med körposition där armar placerades på ratt och 
golvkonsol. Då bilens säte var fast, anpassades de olika manikinerna utefter synfält och 
pedaler. Beroende på undersökning, justerades respektive manikin för att eftersträva en 
verklig och naturlig körposition. Ergonomianalysen av armstödshöjd och armstödsyta 
utfördes med alla åtta framtagna manikiner då dessa mått var viktiga att fastställa innan 
ytterligare justeringar av koncepten. Den kortaste kvinnan och den längsta mannen 
visas i figur 28. Resterande sex personer visas i bilaga 5. För att undersöka mått av 
armstödets yta valdes en justerbar del vilken representerar armstödet för anpassning 
till manikinerna. Olika test utfördes där golvkonsolens höjd justerades för att jämföra 
olika komfortvärden. Komfortvärden mäts i en skala graderad från 0-80, där ett lägre 
värde innebär bättre komfort. Simuleringen resulterade i 200 mm bredd på armstödsyta 
och 360 mm på armstödshöjd från bilens golv. Dessa framtagna mått ansågs bäst 
anpassade till samtliga manikiner och komfortvärdena resulterade i medelvärdet 2.5 på 
högerarm. Kravet om bekvämt armstöd ansågs därmed uppfyllt.  
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Figur 28. Armstödshöjd & armstödsyta t.v kortaste kvinnan, t.h längsta mannen 

För att utreda räckvidd till förvaring på golvkonsolens underdel, valdes endast 
simulering av den kortaste kvinnan och längsta mannen. Detta på grund av att 
simuleringen tidigt visade att förvaringen var svåråtkomlig samt påvisade ansträngda 
positioner, se figur 29. Kravet om bekväm räckvidd ansågs därmed ej uppfyllt och 
krävde vidareutveckling.  
 

 
Figur 29. Räckvidd förvaring t.v kortaste kvinnan, t.h längsta mannen 

Placering av mugghållare och mobiltelefoner valdes att analyseras för att uppskatta 
räckvidd och placering i förhållande till körposition, figur 30. För att illustrera placering 
för två mobiltelefoner, utformades två nedsänkta rutor på konceptets överdel. Placering 
för mobiltelefonerna utvärderades främst med avseende på synlighet vid körning. 
Placering av mugghållare ansågs lämplig för bekväm räckvidd. Dock uppmärksammades 
att räckvidd till förvaring på golvkonsolens undersida, påverkades negativt av de 
förlängda mugghållarna. Även placeringen av mobiltelefoner påvisade att manikinerna 
var tvungna att vända huvudet och kunde därför anses vara en säkerhetsrisk under 
körning.  
 



41 
 

 
Figur 30. t.v Placering av mobiltelefon, t.h Placering av mugghållare 

Ergonomisimuleringen resulterade i ett lågt värde på samtliga manikiners högerarm 
med avseende på armstödshöjd och armstödsyta. Dock ställdes manikinernas positioner 
in manuellt, det är därför inte helt säkert att positionerna överensstämmer med hur 
människor sitter i verkligheten. Då ergonomisimuleringen utfördes genom att testa olika 
mått visuellt för att utvärdera produktens användning, baseras endast resultatet på vad 
som såg bekvämt ut och säkerställer därför inte att placering och mått är optimalt 
anpassade.  
 

7.2 Pugh’s konceptvalsmatris 
Pugh’s konceptvalsmatris används för att sålla bort grova och initiala koncept för att 
välja idéer, genom snabb och enkel utvärdering i en matris. Sållningsmatrisen skall 
innehålla få och lika viktiga kriterier från kravspecifikationen, då de ges lika stor vikt 
under utvärderingen. Det kan annars leda till ett missvisande resultat. De framtagna 
koncepten jämförs mot ett referenskoncept med poängsättning: (0) = likvärdigt,  
(+) = bättre än och (-) = sämre än referenskonceptet. Utvärderingen kan anses svår då 
det är en relativ betygssättning vilket innebär att utvärderingen sker utifrån en allmän 
känsla för idéerna (Ulrich & Eppinger, 2014). Koncepten A-F, figur 26 användes i 
sållningsmatrisen, tabell 4. Tidigare valt koncept användes som referenskoncept för att 
jämföra och utvärdera de nya koncepten. Kriterier från kravspecifikationen valdes med 
fokus på förvaringsmöjligheter, flexibilitet och funktionalitet. Enligt Ulrich & Eppinger 
(2014) används Pugh’s konceptvalsmatris vanligtvis då åtskilliga koncept skall 
utvärderas tidigt i processen, för att snabbt sålla bort de som inte håller måttet. Metoden 
valdes att istället utföras under detta senare skede, då ett färre antal koncept jämförs. 
Metoden valdes även på grund av att den är snabb och överskådlig samt att ergonomiska 
kriterier enkelt kunde utvärderas med underlag från utförd ergonomisimulering.  
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Tabell 4. Pugh’s konceptvalsmatris 

 

       

Kriterier Referens A B C D E F 

Erbjuda liten 
förvaring 0 + + + + + + 

Erbjuda stor 
förvaring 0 0 0 0 0 0 0 

Flexibla 
förvarings- 
funktioner 

0 0 + + + 0 + 

Plats för 
luftkanal i fot 0 - - - 0 0 0 

Bekväm 
räckvidd 

0 - 0 - 0 0 0 

Bekvämt 
armstöd 0 - 0 0 0 0 0 

Totalt + 0 1 2 2 2 1 2 

Totalt - 0 3 1 2 0 0 0 

Summa 0 - 2 1 0 2 1 2 

Fortsätta? Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja 

 
Inget av de sex framtagna koncepten var utvecklade med detaljanpassning till luftkanal. 
För att utvärdera kriteriet med luftkanal, utfördes detta genom diskussion kring vad 
som ansågs rimligt. De koncept med förvaringsplats i fot och tunnelformad fot, ansågs ge 
minskad och försämrad plats för luftkanal, vilket bidrog till att koncepten ansågs sämre 
än referenskonceptet och uppfyllde därför inte kravet. Dessa var koncept A, B och C, och 
valdes att uteslutas även då det fanns möjlighet att vidareutveckla kombinationen av 
både förvaring och luftkanal. Koncept A och C uppfyllde ej kravet bekvämlig räckvidd, då 
förvaringen i foten var svåra att nå från golvkonsolens underdel. Då ergonomisimulering 
påvisade dålig räckvidd till underdel ansågs dessa förvaringslösningar ej fördelaktiga. 
Koncept A ansågs ej uppfylla kravet om bekvämt armstöd då detta armstöd ansågs för 
smalt för armen. De förbättrade egenskaperna hos samtliga koncept var att erbjuda liten 
förvaring samt flexibla funktioner. Koncept D och F fick högst poäng i matrisen och efter 
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diskussion kring resultatet valdes dessa två att kombineras och vidareutvecklas. De 
resterande koncepten valdes därför bort. Dock ansågs underdel på koncept A och E vara 
intressant med både hög och låg kant för att skapa nivåer. Kriteriet att erbjuda liten 
förvaring, resulterade i att de sex framtagna koncepten fick högre poäng än 
referenskonceptet även då det inte uppmärksammades kring vilka av dessa lösningar 
som var mest fördelaktiga. Däremot innehöll Koncept D och F kombinationer av flera 
mindre förvaringslösningar och fångade därmed upp de flesta av funktionerna.  
 

7.3 Utvärdering med Personas 
För att utvärdera de två designförslagen användes metoden Personas. Metoden valdes 
under detta steg för att ta reda på vad de olika karaktärerna ansåg vara fördelaktiga och 
negativa egenskaper samt övergripande åsikter kring koncepten. Kommentarer kring de 
två koncepten D och F visas i tabell 5. Då golvkonsolen skulle uppfylla krav om 
mugghållare till fram- och baksäte, tillämpades utskjutbara mugghållare på konceptens 
överdel. Detta på grund av att placeringen analyserades i ergonomisimuleringen. Med 
önskemål om avsedd plats för mobiltelefon, utvecklades två förslag. På Koncept D finns 
flyttbar förvaring på ovansidan, vilken kan användas till placering av mobiltelefon och 
på koncept F finns en vinklad och fast placering för mobiltelefon. 
 

Tabell 5. Koncept D och F med kommentarer från Personas 

  

  

Personas Kommentarer koncept D Kommentarer koncept F 

Affärskvinnan 

Mingmei 
 

Mingmei tycker att den 
mindre flyttbara lådan på 
överdelen passar utmärkt till 
förvaring av hennes smink 
och de djupa facken passar 
till hennes arbetsmaterial. 
Dock kan de djupa facken på 
underdelen bli svåra att 
rengöra.  

Mingmei uppskattar de höga 
kanterna på underdelen för att 
enkelt placera hennes dator och 
väska lutade mot väggarna. Hon 
tycker att den vinklade 
placeringen för mobiltelefonen 
är bra då hon enkelt ser när 
mobilen ringer.  

Mingmeis generella åsikter kring koncept D och F: Eftersom Mingmei är kort, 
uppskattar hon att armstödet kan anpassas till hennes körposition. Hon får dock 
inte plats med alla sina saker såsom skor, dator och arbetsmaterial i golvkonsolen.  



44 
 

Äventyrliga 

Chen 

 

Chen anser att den flyttbara 
lådan på överdelen är bra då 
den går att placera även på 
underdelen av golvkonsolen.  

Chen tycker att de flyttbara 
väggarna på underdelen är bra 
för att själv välja hur dessa ska 
placeras. Han skulle själv 
anpassa dessa för att skapa ett 
fack till vattenflaskor.  

Chens generella åsikter kring koncept D och F: Chen uppskattar att värdesaker 
kan döljas på överdelen för att skydda dessa. Han upplever dock att golvkonsolen 
saknar förvaringsutrymme för sin träningsutrustning och önskar därför att det 
fanns mer plats till detta. Han är skeptisk till att ha mugghållare nära placerade 
sin mobiltelefon.  

Nytänkande 

Shu Fang 
Shu Fang gillar att 
golvkonsolen är anpassad till 
baksätet med mugghållare 
och förvaring. Hon tror att 
de två djupa och fasta facken 
på underdelen inte kommer 
till användning för hennes 
saker.  

Shu Fang önskar att överdelen 
var bättre anpassad till baksätet 
då locket blir i vägen då det är 
stängt. Shu Fang tycker om den 
vinklade platsen för två mobiler 
på överdelen, då det känns nytt, 
innovativt då hon sett liknande 
trender i biltidningar.  

Shu Fangs generella åsikter kring koncept D och F: Shu Fang uppskattar 
golvkonsolens formspråk då det påminner om konceptbilar. Hon skulle värdesätta 
alternativet till fler och flexibla mugghållare där hon kan välja placering och 
storlek av dessa.  

Familje- 
fokuserade  

Li Wei 

 

Li Wei gillar den flyttbara 
lådan för att separera och 
ordna bland småsaker och 
skulle därför vilja ha fler av 
dessa. Hon tycker inte att de 
låga kanterna är bra på 
underdelen då större 
föremål lätt kan hamna 
utanför.  

Li Wei tycker att de flyttbara 
väggarna på underdelen är bra 
för att hålla isär leksaker med 
hennes personliga saker. Hon 
uppskattar även de högre 
kanterna på underdelen då det 
bidrar till säkerhet. Locket på 
övre delen är svår att nå då den 
stängs från bakre delen.  
Li Wei tycker att mobilens 
placering tar för stor 
uppmärksamhet från vägen. 

Li Weis generella åsikter kring koncept D och F: Li Wei uppskattar 
uppdelningen av mindre och större förvaringsutrymmen för att enkelt hålla 
ordning i bilen. Hon tycker att lock är fördelaktigt för att skydda både egna saker 
och barnet, samt för att kunna dölja leksaker.  
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Att utvärdera koncepten med Personas täcker en stor och generell bild av 
användningsområdet för produkten då karaktärerna baserats på information kring 
målgruppen. Dock är målgruppen bredare än vad som kan beskrivas med dessa 
Personas, då olika människor använder bilen och golvkonsolen på olika sätt. Det finns 
alltså åtskilliga tänkbara användningsområden och situationer som kan uppstå, dessa 
har utvärderingen inte tagit hänsyn till. 
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8 Vidareutveckling II 
Efter utförd ergonomisimulering, Pugh’s konceptvalsmatris och utvärdering med 
Personas, uppmärksammades områden vilka krävde förbättringar och vidareutveckling 
hos de båda koncepten. Detta för att uppfylla krav såsom bekväm räckvidd till förvaring, 
plats för luftkanal och att erbjuda stor förvaring. Under detta steg tillkom nya krav från 
företaget där konceptet skulle innehålla en interaktionsyta med touchfunktion samt en 
klimatzon placerad under luftventilen till baksätet.  
 

8.1 Anpassning av räckvidd, luftkanal & förvaring 
För att lösa kravet kring bekväm räckvidd till förvaring, valdes en skjutfunktion där hela 
överdelen kunde flyttas framåt och bakåt över foten. Då överdelen flyttas till det bakre 
läget, förbättras räckvidden till underdelens förvaring. Då överdelen flyttas till det 
främre läget, förbättras räckvidden till överdelens mindre förvaring och synlighet av 
mobiltelefon. Golvkonsolen med flyttbar överdel från sidan, visas i figur 31. Då det var 
ett krav att luftkanalen skulle placeras så högt upp som möjligt till bilens baksäte, 
krävdes en lösning för att anpassas till konceptets utformning. I figuren visas även 
placering av luftkanalen. Luften går från instrumentpanelens golv och vidare upp genom 
foten och ut på överdelens baksida mot baksätet. Bilgolvets utformning visas i svart. Då 
överdelen flyttas, anpassas luftkanalen med hjälp av en teleskopisk funktion, där den 
trycks ihop eller dras ut. Luftkanalen visas endast principiellt, den skall ej ha skarpa 
hörn då det ger sämre luftflöde. För att förhindra skarpa hörn på luftkanalen samt för att 
få mer plats och bättre väg för luftkanalen, valdes en bakåtvinklad utformning av foten. 
 

 
Figur 31. Skjutfunktion överdel och placering av luftkanal i golvkonsol 

För att uppfylla kravet om att erbjuda stor förvaring, förlängdes underdelen fram till 
instrumentpanelen. Då luftkanalen tog upp plats på golvkonsolens överdel, justerades 
förvaringen. Förvaringsplatser visas med vita streckade områden i figur 32. Överdelen 
krävde även plats för kabelsystem bredvid luftkanalen. Då överdelen förflyttas i sidled, 
skall längden på kablaget anpassas till denna förflyttning.  
 

 
Figur 32. Förvaring med anpassning till luftkanal och bilens golv 
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Då luftkanalen och räckvidden till förvaring anpassades sent under projektet, 
påverkades flera funktioner, såsom förvaring på överdel och skjutbara mugghållare till 
baksätet. Förvaringen på överdelen blev grund och mugghållare valdes att placeras på 
konceptets underdel då det inte fanns tillräckligt med utrymme på överdelen.  
 

8.2 Anpassning av nya krav 
Ett sent tillkommit krav var att golvkonsolen skulle innehålla interaktionsyta med en 
touchscreen, vilken sammankopplas med bilens instrumentpanel. Interaktionsytan 
placering ersatte platsen för de främre utfällbara mugghållarna då platsen ansågs ha 
bekväm räckvidd utifrån tidigare utförd ergonomisimulering. De främre mugghållarna 
flyttades till underdelen. Fördelen med att placera mugghållare på underdelen var att 
minimera risken att spilla vätska på mobiltelefonen och interaktionsytan. Nackdelen var 
sämre position av räckvidd under körning. En klimatzon, vilket skulle reglera värme och 
luftstyrka till baksätet, var ytterligare ett nytt krav. Klimatzonen skulle placeras under 
luftventilen, vilket medförde att luftkanalen flyttades upp, för att skapa plats för den nya 
funktionen. Detta bidrog till att förvaringsutrymmet blev desto grundade på överdelen. 
De nya kraven erhölls sent under projektet och ändrade prioriteten av funktionerna på 
golvkonsolen. Detta resulterade i en teknologisk överdel, vilket överensstämde med 
företagets eftersträvade uttryck och användning av bilen. 
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9 Utvärdering av prototyp med användartest 
De två koncepten som utvärderades med Personas innehöll egenskaper vilka valdes att 
kombineras till ett koncept. Konceptet anpassades även till de nya kraven. En prototyp 
tillverkades och utvärderades med ett användartest.  
 

9.1 Prototyptillverkning 
En prototyp är en fysisk modell och används för att testa det framtagna designförslaget 
där syftet är att skapa förståelse för produktens egenskaper (Wikberg-Nilsson, Ericson 
& Törlind, 2015). Det är viktigt att bestämma syftet med prototypen och på vilket sätt 
den skall användas, då detta kan ske analytiskt eller fysiskt. En missriktad prototyp kan 
leda till att det generella syftet med användningen inte bidrar till något användbart för 
projektet (Ulrich & Eppinger, 2014). En fullskalig prototyp tillverkades med inriktning 
på funktionalitet och användbarhet, figur 33. I bilaga 6 visas fler bilder under 
tillverkningen.  

 
Figur 33. Prototyp 

Modellens armstöd kan förflyttas framåt och bakåt. Överdelen justeras med en 
skjutfunktion över foten. Prototypens överdel innehåller en interaktionsyta, vinklad 
placering för mobil samt stora och små förvaringsutrymmen. Mellan över- och underdel 
finns belysning. Till den stora förvaringen på underdelen finns flexibla tillbehör såsom 
mugghållare i två storlekar, en skiljevägg och en låda, vilka samtliga har olika 
placeringsmöjligheter. Prototypen gjordes så trovärdig och realistisk som möjligt för att 
efterlikna det framtagna konceptet och för att kunna utvärderas genom ett 
användartest. Kravet om interaktionsyta tillkom efter att prototypen var tillverkad och 
fick en enkel lösning med en platta på den främre överdelen. Överdelens längd och 
utformning överensstämde därför inte med hur den var tänkt att se ut och medförde 
sämre sikt till underdelens förvaring.  
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9.2 Scenariobaserat användartest 
Användartester utförs då målgruppens åsikter är väsentliga för att skapa en lyckad 
produkt. Det är viktigt att uppmärksamma både vad målgruppen uttrycker och gör samt 
vad de tänker och tycker (Österlin, 2012). Användartestet inriktades på att utvärdera 
kraven om att erbjuda stor och liten förvaring, plats för mobiltelefon samt 
självförklarande funktioner. Ett scenariobaserat test utfördes med 15 personer på 
Högskolan i Skövde, dessa var både studenter och lärare, män och kvinnor i olika åldrar, 
för att få stor spridning. Undersökningen innebar att testpersonen fick sätta sig i ett 
bilsäte bredvid golvkonsolen där överdel och armstöd justerades till bekväm position. 
Därefter placerade personen de föremål som vanligtvis förvaras i bilen. De föremål som 
användes var kaffemugg, solglasögon, vattenflaska, mobiltelefon med laddkabel, 
hörlurar, skor, korthållare, plånbok, nycklar, mynt, smink, liten och stor handväska.  
 
Testet resulterade i många likvärdiga kommentarer kring golvkonsolen där överdelens 
skjutfunktion och förflyttning av armstöd uppskattades för att anpassas till kroppslängd, 
körposition och räckvidd till förvaring. Observationerna påvisade att testpersonerna 
placerade mindre föremål såsom solglasögon, dricka, nycklar, plånbok och mynt, på 
överdelen och framförallt i det vinklade facket för mobiltelefonen. Det var viktigt för 
samtliga personer att ha dessa föremål lättåtkomligt och nära till hands. På grund av 
denna observation vidareutvecklades förvaringsfacket. 10 testpersoner placerade 
mobiltelefonen på den avsedda mobilplatsen. 5 personer valde att lägga mobilen under 
armstödet för att inte bli distraherade och påverka säkerheten under körning.  
11 testpersoner önskade att mugghållare fanns placerade på ovansidan av golvkonsolen 
för att lätt kunna nås under körning. Dock påpekades risken att ha dryck tillsammans 
med elektronik på överdelen. Större föremål såsom flaskor och handväska placerades på 
golvkonsolens underdel. De testpersoner som inte valde större föremål ansåg att 
utrymmet var onödigt stort och skulle uppskatta att det kunde döljas då det inte 
används. Underdelen kunde även ha ett anpassat utrymme för dator och papper där de 
kunde förvaras på högkant. 14 testpersoner ansåg att golvkonsolen erbjöd stor förvaring 
och 13 testpersoner ansåg att golvkonsolen erbjöd liten förvaring. 9 testpersoner 
använde de flyttbara tillbehören, mugghållare, vägg och låda. Dock visade 
undersökningen att den flyttbara väggen användes vid ett tillfälle för att avskärma 
flaskor på underdelen och valdes därför att tas bort då mugghållare innehöll samma 
funktion. Samtliga testpersoner ansåg att avsedd plats för mobil fanns, även då mobilen 
placerades på två olika ställen. Alla föremål placerades ut på lämpliga 
förvaringsutrymmen, vilket bidrog till att kravet om självförklarande funktioner ansågs 
uppfyllt. De krav och önskemål vilka utvärderas genom användartestet ansågs därmed 
uppfyllda. Statistik kring undersökningen visas i bilaga 7.  
 
Prototypen utvärderades med 15 personer och antalet beror på att undersökningen 
snabbt visade en tydlig trend med liknande resultat redan efter att 10 personer 
medverkat. Prototypen som användes i testet hade längre överdel än det tänkta 
konceptet. Detta försämrade räckvidden till underdelen och kan ha påverkat 
testpersonerna i deras åsikter om förvaringsmöjligheter på detta utrymme. 
Användartestet utfördes på ett tomt golv där instrumentpanelen inte var uppmärkt, 
detta kunde därför ha påverkat känslan av att det fanns större utrymme och räckvidd än 
det gör i en verklig bil.  
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10 Kommunicera  
Med kommunikation av ett koncept menas att kommunicera en lösning med en viss 
mening till en viss användargrupp. En meningsfull kommunikation omfattar feedback 
och interaktion mellan de inblandade parterna (Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind, 
2015). Under detta avsnitt presenteras det slutgiltiga resultatet av golvkonsolen. Här 
beskrivs samtliga funktioner och hur produkten är tänkt att användas. I detta avsnitt 
presenteras även avstämning av golvkonsolen med metoderna Personas och Scenarios 
samt mot kravspecifikationen. I bilaga 9 visas konceptet med företagets framarbetade 
förslag på utvecklat formspråk och design.  
 

10.1 Resultat 
Formspråket är avskalat och ger en öppen känsla i bilens interiör, figur 34. Interiören 
från elbilen BMW i3 hämtades på databasen A2Mac1. Utformningen har inspirerats av 
konceptbilar där en luftig interiör ofta står i fokus. Golvkonsolen har kombinerats med 
ett fokus på förvaringsmöjligheter, vilket konceptbilar ofta saknar. Den är utformad med 
fokus på flexibilitet, personlig anpassning och justerbarhet. Till golvkonsolen finns 
därför valbara förvaringstillbehör. Golvkonsolen har tre större delar och är delad i två 
nivåer med uppdelade förvaringsutrymmen vilka är anpassade till målgruppens 
användare och deras tillhörigheter, figur 35. De två nivåerna har olika fokus, där 
överdelen är teknologisk och innehåller interaktionsyta samt laddplats för mobil, medan 
underdelen innehåller flera förvaringsutrymmen.  
 

  
Figur 34. Golvkonsol i bil 
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Figur 35. Resultat med beskrivning 

Armstöd: Armstödet har en plan yta och raka linjer. Armstödet flyttas i sidled över 
golvkonsolens överdel och bidrar därmed till stor variation och anpassning ur 
ergonomisynpunkt. Vid det främre läget kan armstödet användas till att vila handleden 
vid användning av interaktionsytan. Armstödet kan även användas till lock för att dölja 
föremål i de mindre främre facken.  
 
Överdel: Golvkonsolens överdel är uppdelad i tre sektioner, avlastingsyta, mobilplats 
och interaktionsyta, se figur 36. På avlastningsytan finns utrymme för mindre 
tillhörigheter, exempelvis plånbok, passerkort, hörlurar, smink och mynt. Ytan har även 
trådlös laddning för mobil och surfplatta. Ett 12V-uttag och två USB-uttag till framsäte 
finns placerat i mobilfacket och två USB-uttag finns till baksätet. Mot baksätet finns två 
luftventiler med spjäll, vilka kan vinklas i olika lägen för att ändra riktning av luften. 
Luftventilerna kompletteras med en touchscreen med tillhörande klimatzon-funktioner 
för att ställa in värme och styrka. Hela överdelen kan flyttas framåt och bakåt över foten, 
se bilaga 8. Tillsammans med det skjutbara armstödet, bidrar detta till en stor vidd av 
justeringsmöjligheter vilket därmed anpassas till fler inom målgruppen.  
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Figur 36. Överdel 

Interaktionsyta och reglage: Interaktionsytan är en touchscreen vilken finns placerad 
längst fram på golvkonsolens överdel till förarsidan. Denna yta styr funktionerna på 
instrumentpanelen. Bredvid interaktionsytan mot passagerarsidan, finns två knappar 
med pilar, vilka används för att ställa in positionen av överdelen. Positioneringen är lätt 
att nå för båda i framsätet oavsett hur överdelen är inställt. 
 
Mobilförvaring: Golvkonsolens överdel har en vinklad yta där det finns plats för 
mobiltelefon, figur 37. Det finns en kant med hål för att hålla mobilen på plats där sladd 
kan kopplas in. Den vinklade ytan ger god synlighet och skall även kunna användas till 
trådlös laddning.  
 

 
Figur 37. Mobilförvaring 

Fot: Foten kopplar samman golvkonsolens överdel och underdel vilket skapar en öppen 
golvkonsol. På ovansidan av foten finns skenor där överdelen förflyttas. I foten finns 
även utrymme för luftkanal och kablage. Foten har en vinklad utformning för att ge ett 
utrymme samt uttrycka sportighet. Foten är avsmalnad för att ge plats åt ett 
förvaringsutrymme där föremål kan förvaras på högkant på underdelen. 
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Underdel: Golvkonsolens underdel går från baksätet och fram till instrumentpanelen, 
och ger utrymme till passagerarna i baksätet. Detta visas i figur 38 i olika vinklar. 
Underdelen har höga kanter och passar förvaring av större tillhörigheter, exempelvis 
väska, flaskor, skor och arbetsmaterial. Underdelen är anpassad till flyttbara tillbehör 
som är skjutbara på undersidans kanter.  

 

 

 
Figur 38. Resultat i olika vinklar 

Tillbehör: Tillbehören består av två lådor med olika djup, figur 39. En grundare låda 
som fungerar som förvaring samt ett täckande lock och en djupare för förvaring eller 
skräp. Båda tillbehören är skjutbara och borttagbara och kan förvaras staplade ovanpå 
varandra.  
 
Mugghållare till framsäte och baksäte: På underdelen finns konformade och 
tvådelade mugghållare, vilka kan justeras till olika storlekar av muggar och flaskor,  
figur 39. Dessa är flyttbara och kan därför även placeras på både den främre och bakre 
delen av golvkonsolens underdel och även läggas ihop då de inte används för att ta upp 
mindre plats. 
 

 
 

Figur 39. Två lådor med olika djup och mugghållare 

Belysning: På överdelens undersida finns belysning vilket bidrar till att lättare se 
förvaringsutrymmen på underdelen och inger även en öppen och svävande känsla av 
golvkonsolen. Dekorativ belysning finns även på insidan av golvkonsolens överdel då 
detta har uppmärksammats som trend i interiören på konceptbilar.  
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10.2 Avstämning mot Personas & Scenario 
Användartestet utfördes med personer på Högskolan i Skövde och därför saknades 
utvärdering av konceptet med personer inom målgruppen. Det ansågs därför 
nödvändigt att stämma av det slutgiltiga konceptet med metoderna Personas och 
Scenario.  

 
Affärskvinnan Mingmei 
När Mingmei sätter sig i bilen på morgonen ställer hon ifrån sig sin 
handväska och arbetsskor i det stora förvaringsutrymmet. Hon placerar 
sin dator, mappar och pärmar i utrymmet bredvid golvkonsolens fot. 
Mobilen lägger hon på den lutande ytan och kaffet ställer hon i det lilla 
facket bredvid, där även hennes mascara och läppstift alltid finns. 

Mingmei justerar golvkonsolens överdel till främsta läget för att kunna vila armen på 
armstödet, men även för att få bra uppsyn över mobiltelefonen. Hon tycker att 
golvkonsolen är modern då framförallt överdelen inger en lyxig känsla i kombination 
med underdelens funktionalitet. Mingmei uppskattar de avskalade linjerna och släta 
ytorna för att enkelt kunna städa och hålla rent i bilen.  

 
Äventyrliga Chen 
Chen skyndar sig från jobbet och hoppar in i bilens förarsäte. Den stora 
sportbagen ställer han ifrån sig i passagerarsätet. Han lägger sin hjälm 
och cykelhandskar i underdelens förvaring och placerar ut fyra stora 
vattenflaskor med hjälp av de justerbara mugghållarna. Solglasögon, 
nycklar, plånbok och klocka får plats i det mindre facket på överdelen. 

Chen skjuter fram armstödet för att få handledsstöd till interaktionsytan. Med denna yta 
ställer han enkelt in kartnavigering till den nya platsen där han ska möta upp sina 
vänner inför cykelträningen. När han kommer fram till platsen flyttar han armstödet 
över sina mindre ägodelar och känner sig trygg eftersom de inte syns från bilens utsida. 
Han tycker att golvkonsolen har ett sportigt uttryck med den bakåtvinklade foten, den 
långa strömlinjeformade underdelen och den rörliga överdelen.  

 
Nytänkande Shu Fang 
Shu Fang och hennes vänner är på väg till stan i den lånade bilen. Det 
finns gott om USB-uttag på överdelen för att kunna ladda batterierna till 
deras mobiltelefoner. Hon och hennes vänner kan enkelt placera 
muggar och flaskor vart de vill på underdelen. Hennes vän i baksätet 
har även en stor och separat förvaringsplats samt plats att enkelt ta sig 

över till andra sidan av baksätet. När de hämtat upp drickor och snacks, används det 
grunda facket på överdelen till bord. Shu Fang och hennes vänner tycker att 
golvkonsolen känns innovativ och att den skiljer sig från traditionella golvkonsoler då 
den skapar en öppen och luftig känsla i bilen, samtidigt som hon kan bestämma 
utseendet och helhetskänslan i bilen genom att använda rörliga tillägg.  
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Familjefokuserade Li Wei 
Li Wei är på väg till dagis med sin dotter. Hon har packat i alla sina 
saker i bilens golvkonsol. Li Wei placerar sin mobiltelefon på den 
grunda förvaringen under armstödet eftersom hon inte vill ha uppsyn 
över mobilen under körning då det innebär en säkerhetsrisk. Det 
vinklade facket använder hon istället till förvaring av nycklar. På 

underdelen har hon valt att använda en djup låda, vilket hon använder till att slänga 
skräp och använda servetter i. Det bästa med golvkonsolen är att det finns stora 
förvaringsmöjligheter och att hon enkelt kan dölja sina saker med den flyttbara grunda 
lådan. Det är enkelt och smidigt att kunna dela upp och separera både hennes och 
barnets saker. 
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10.3 Avstämning mot kravspecifikation 
För att undersöka om resultatet uppfyllde kraven och önskemålen, utfördes en slutgiltig 
avstämning mot kravspecifikationen, se tabell 6. 
 

Tabell 6. Kravspecifikation med avstämning 

Kriterie K Ö Enhet Kommentar Källa Uppfyllt? 

Dimension 

Max-storlek golvkonsol 
1180 
x 220 

 mm Längd x Bredd CEVT Ja 

Tvärarea luftkanal 40-50  mm  CEVT Ja 

Radie på kanter >3  mm 
Undvika vassa 
kanter 

CEVT Ja 

Mugghållare framsäte 
80x65 

x70 
 mm 

Övre diameter x 
Undre diameter x 
Höjd 

CEVT 
Ja 

Mugghållare baksäte 
90x70 

x85 
 mm 

Övre diameter x 
Undre diameter x 
Höjd 

CEVT 
Ja 

Konstruktion  

Golvkonsolen kan 
endast monteras på ett 

sätt 1, 6 
 Ja Ja/Nej 

Undvika 
felmontering 

CEVT 
Ej 

testats 

Luftventil placeras högt 
upp på golvkonsolens 

bakre del 1  
Ja  Ja/Nej 

Högt placerad för att 
kunna rikta luften 
mot huvudet 

CEVT 
Ja 

Plats för elkablar 1, 6 Ja  Ja/Nej  CEVT 
Ej 

testats 

Funktion 

Interaktionsyta Ja  Ja/Nej 
Touchscreen som 
styr funktioner i 
instrumentpanelen 

CEVT 
Ja 

Luftventil mot baksäte Ja  Ja/Nej 
Placering högt för 
riktning av luftflöde 

CEVT Ja 

Klimatzon till baksäte Ja  Ja/nej 
Placering under 
luftkanal 

CEVT Ja 

Mugghållare till 
framsäte 

2  Antal  CEVT Ja 
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Mugghållare till baksäte 2  Antal  CEVT Ja 

12V-uttag 1  Antal  CEVT Ja 

USB-uttag till framsäte 1  Antal  CEVT Ja 

USB-uttag till baksäte 1  Antal  Intervju Ja 

Erbjuda plats för 

mobiltelefon 2 
Ja  Ja/Nej  Intervju 

Ja 

Erbjuda stor förvaring 2 Ja  Ja/Nej  Intervju Ja 

Erbjuda liten  

förvaring 2 
Ja  Ja/Nej  Intervju 

Ja 

Erbjuda förvaring till 
baksäte 

Ja  Ja/Nej  Intervju Ja 

Flexibla förvarings- 
funktioner  Ja Ja/Nej  Intervju Ja 

Ergonomi 

Bekvämt armstöd 3, 5  Ja  Ja/Nej 
Armstödets höjd  
och yta 

CEVT Ja 

Bekväm räckvidd 

förvaring 3, 5 
Ja  Ja/Nej  CEVT 

Ja 

Formgivning  

Självförklarande 

funktioner 2 
 Ja Ja/Nej 

Funktioner skall 
uppmana till avsedd 
användning 

Litteratur 
Ja 

Följa trender inom 

bilindustrin 4 
 Ja Ja/Nej  Litteratur 

Ja 

Eftersträva sportigt och 
teknologiskt  

formspråk 4 
 Ja Ja/Nej  CEVT 

 
Ja 

 

1 Utvärdering genom dialog med konstruktionsavdelningen på CEVT 

2 Utvärderas genom användartest med prototyp 
3 Utvärdering med ergonomisimulering 
4 Utvärdering genom dialog med designavdelningen på CEVT 
5 Anpassning till kinesisk vuxen population med 90% ackumulation av längd och sitthöjd 
6 Krav har ej testats och hänvisas till fortsatt vidareutveckling 
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11 Diskussion 
I detta avsnitt presenteras projektets styrkor och svagheter. Här beskrivs 
designprocessen med utförda metoder och problem som uppstått under projektets gång, 
samt vad som kunnat göras annorlunda. Här presenteras även rekommendationer till 
fortsatt arbete av golvkonsolen.  
 
Examensarbetets uppdrag har varit både roligt och mycket lärorikt. Det har samtidigt 
varit en stor utmaning då projektet haft vida ramar, vilket även har skapat stort 
utrymme för kreativitet. Den största utmaningen var att ta fram ett realistiskt koncept i 
kombination med hur framtidens golvkonsol kan tänkas att se ut.  
 

11.1 Designprocess 
Projektet har bidragit till flera insikter och kunskaper om produktutvecklingsarbete, 
designprocessen och dess metoder. Under projektet har ny information och nya 
kunskaper bidragit till att metoder ändrats, anpassats och utförts på nytt. 
Designprocessen har alltså modifierats efter projektets syfte och mål. Detta har ökat 
förståelsen och vikten av ett parallellt och iterativt arbete för att uppnå ett bra resultat. 
Då krav tillkommit, har projektet anpassats efter dessa. Projektet har utförts på 
Högskolan i Skövde med kontakt via mailkonversationer och möten med företaget i 
Göteborg. För att förbättra kontakten och för att leda projektet i rätt riktning kunde 
projektet ha utförts i företagets lokaler, detta för att ha möjlighet till att enkelt få svar på 
frågor och funderingar som dykt upp längst vägen. 
 
Informationsinsamling var en omfattande del av projektet och bidrog till viktig kunskap 
om produkten och dess användningsområde. Det var problematiskt att hitta information 
kring den kinesiska målgruppen endast med hjälp av internet och intervjuer. För att 
komplettera intervjuerna ansågs fler användarcentrerade metoder lämpliga då det var 
en viktig del av projektet. Då det uppmärksammades tidigt under projektet att den 
kvinnliga målgruppen blir allt större inom bilindustrin i Kina, fanns det flera 
förbättringspunkter där ett kvinnligt perspektiv var intressant att analysera. 
Golvkonsolen skulle anpassas till en målgrupp som även innefattade kvinnor, det var 
därför viktigt att få med båda perspektiven. För att inte tappa användarfokus användes 
metoderna Personas och Scenario. För att nå ut till en större andel av målgruppen kunde 
även enkäter kompletteras som metod. Detta hade även lagt större underlag till de fyra 
personas som skapades. Den mest fördelaktiga informationen skulle troligtvis fås på 
plats i Kina, genom observationer för att uppmärksamma skillnader i produktens 
användning i dess rätta miljö. Marknadsundersökningen var en väsentlig och 
betydelsefull informationskälla och omfattades av undersökningar kring bränsledrivna 
bilar, elbilar och konceptbilar. Då det fanns otaliga modeller var det svårt att välja ut och 
avgränsa bland dessa. Flera populära elbilar i Kina valdes att ta med i undersökningen, 
det var dock ingen garanti att just golvkonsolerna var uppskattade. Att besöka 
bilförsäljare var den mest givande undersökningen av golvkonsoler och dess funktioner. 
Dessa var endast traditionella golvkonsoler med växelspak och handbroms. Det skulle 
därför varit fördelaktigt att undersöka golvkonsoler på elbilar för att jämföra dessa.  
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Kravspecifikationen skapades efter företagets generella kravspecifikation som användes 
till tidigare utvecklad bil, vilken var bränsledriven med kardantunnel. Det var därför 
svårt att avgöra vilka krav som skulle användas under projektet då golvkonsolen 
utvecklades på konceptuell nivå och därför med helt andra förutsättningar. Det var dock 
lärorikt att få ta del av företagets kravspecifikation för att följa delar av deras arbetssätt 
och för att undersöka vilka krav som ställs på produkten. Kravspecifikationen 
resulterade i många funktionskrav vilka projektet baserades på.  
 
Under genereringsfasen var syftet att konkretisera idéer, gå från abstrakta koncept till 
verklighetstrogna. För att ta fram något användbart i kombination med något nytt, var 
trender och konceptbilar en stor inspirationskälla. I ett försök att tydliggöra 
inspirationen skapades fyra olika teman att utgå ifrån. Dessa ansågs dock vara för 
abstrakta, vilket ledde till att Workshop-metoden inte gav mycket information. Detta 
kunde undvikits genom att istället skapa en specifik problemformulering att generera 
lösningar utefter. Projektets ramar har varit vida vilket bidrog till att det var svårt att 
avgöra åt vilket håll idéerna skulle utvecklas. Det var samtidigt fördelaktigt med få 
begränsningar tidigt i projektet för att kunna ta fram varierande koncept. Det uppkom 
även svårigheter att få korrekta proportioner då tillgång till bilens CAD-geometri blev 
tillgänglig sent under projektet. För att skapa realistiska koncept i början av processen, 
skulle bilens geometri varit tillgänglig från start. Kravet om luftkanal påverkade även det 
valda koncepten mer än väntat. Om luftkanalens placering och utformning analyserats i 
tidigare koncept kunde förvaringslösningar anpassats på ett bättre sätt. 
 
Under utvärdering med företaget var experter inom design, konstruktion och ergonomi 
på plats för att bistå med kommentarer kring koncepten för att välja ett eller flera 
koncept att vidareutveckla. Detta var till stor hjälp för att få kunskaper och insikt kring 
viktiga aspekter att ta hänsyn till under projektet. Då alla var eniga om att ett koncept 
var mest intressant bidrog detta till att ett koncept valdes att vidareutvecklas. Under 
utvärderingen kunde även röstning användas där respektive person skulle sätta prickar 
på de tre bästa koncepten för att ta reda på vilka fler koncept som var bra, istället för att 
välja bort resterande koncept. Det hade även varit fördelaktigt att utvärdera med 
företaget under ett senare skede i processen för att utvärdera delfunktioner och 
lösningar av vidareutvecklade koncept.  
 
Att skapa mock-ups var en givande metod för att få bättre känsla och förståelse för 
konceptets storlek och uppbyggnad genom att byta ut och justera delar. Däremot var 
wellpapp ett svagt material vilket bidrog till att modellen inte klarade vikt och kunde 
därför inte testas med föremål på överdelen och heller inte ur ett ergonomiskt 
perspektiv på ett bra sätt. Ett starkare och stadigare material hade därför varit mer 
användbart för denna metod.  
 
Ergonomisimulering som utvärderingsmetod valdes för att visuellt avgöra 
golvkonsolens ergonomiska krav. Att placera manikinerna konsekvent i en trovärdig 
sittposition i bilen blev svårt, då många faktorer spelade in. Positionen undersöktes 
genom att se till att manikinen kunde nå pedaler och samtidigt se ut över ratten. 
Metoden skulle öka i trovärdighet om sittpositionerna programmerades automatiskt.  
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Prototypens syfte var att användas till utvärdering med ett användartest, där fokus var 
användbarhet och funktionalitet. För att inte tappa användarfokus skulle användartest 
utförts även i tidigare skeden under projektet, dock ansågs det inte finnas tid att 
tillverka flera prototyper. Det hade varit fördelaktigt att utföra testet med fler kvinnor 
då projektet fokuserat på att även fånga upp ett kvinnligt perspektiv. För att utvärdera 
och anpassa golvkonsolen med avseende på målgruppen skulle användartestet utförts 
med potentiella användare från Kina. Målgruppens åsikter och kommentarer skulle 
troligtvis bidragit till ett annorlunda resultat då produktens verkliga 
användningsområde och syfte skulle analyseras. Användartestet kunde även analyserats 
ur en ergonomisk synvinkel i detta skede för att säkerställa ergonomisimuleringens 
resultat. Dock var deltagarnas kroppslängd längre än den manikin-familj som framtagits, 
vilket då kanske inte gett ett trovärdigt resultat. En förbättringspunkt skulle även kunna 
vara att placera bilsätet och golvkonsolen i en verkligare miljö för att skapa uppfattning 
om räckvidd utifrån begränsningar från ratt och instrumentpanel. Instrumentpanelen 
kunde ha markerats ut med exempelvis en avskärmande vägg.  
 

11.2 Resultat 
Under intervjuerna framkom information om att mobiltelefon var ett av de viktigaste 
föremålen att förvara i golvkonsolen samt hur den är placerad. Placeringen tolkades 
även utifrån att få god synlighet över displayen. Att kunna se mobiltelefonen under 
körning kan uppfattas vara en distraktion och därmed en risk under körning. Vinklade 
skärmar mot föraren har samtidigt visats vara en stark trend på både 
instrumentpanelen och i golvkonsolen på nyare bilar och konceptbilar. Det finns alltså 
flera perspektiv att ta hänsyn till vad gäller synlighet och användning av mobiltelefon i 
bilen och vad som därmed ska prioriteras. Valet av den vinklade ytan gjordes för att 
eftersträva känslan av framtidens interiör men att det bör utvärderas ur ett 
säkerhetsperspektiv.  
 
Golvkonsolen skulle ha största fokus på förarsätet, dock uppmärksammades det under 
en intervju med marknadsansvarig i Kina, att det är viktigt att det finns plats för fötter 
och benutrymme i baksätet. Golkonsolens utformning i baksätet har även stor betydelse 
i Kina. Då konceptframtagningen fokuserades på förarsätet, har endast förarsätet 
analyserats och utvärderats. Detta kan ha bidragit till att projektet kan ha gått miste om 
en viktig del av målgruppens önskemål. Projektet kunde därför ändrat prioritet och 
anpassat metoder och utvärderingar med avseende på både framsäte och baksäte.  
 

11.3 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling uppmärksammades vara en stark trend inom bilindustrin där 
utformning och innovativa lösningar har stor betydelse. Projektets resultat har 
inkluderat ett hållbart tänk där största delen innebar att ta fram en väl anpassad och 
användbar produkt. Golvkonsolen utformades ur ett flexibelt och modulärt perspektiv 
där tillbehör kan läggas till och bytas ut efter eget behov. Dessa tillbehör kan därför 
enkelt bytas ut om någon del går sönder, vilket bidrar till längre livslängd. 
Golvkonsolens överdel och armstöd har stor flexibilitet. Då delarna förflyttas framåt och 
bakåt, kan golvkonsolen användas till olika ändamål samt anpassas till en stor vidd av 
människor. Golvkonsolen utformades för att minimera användningen av material och 
samtidigt för att skapa en stadig struktur med anpassning till bilens golv och plats för 
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luftkanal. Projektet uppmanade även till hållbar utveckling med avseende på dess 
koppling till elbilsindustrin. I Kina har elbilsindutrin vuxit kraftigt på grund av stora 
problem med luftföroreningar. Genom att bidra till en praktisk bilinteriör, vilket 
eftertraktas av många kunder, bidrar projektet samtidigt till ökad försäljning av elbilar 
och därmed hållbar utveckling.  
 

11.4 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Det slutgiltiga konceptet uppfyllde samtliga krav och önskemål inom dimension, 
funktion, ergonomi och utformning. Kraven inom konstruktion beaktades under ett 
senare skede i projektet och bidrog till att krav inom dessa områden inte prioriterats. 
Kraven om att golvkonsolen endast ska kunna monteras på ett sätt och att det ska finnas 
plats för elkablar har ej testats. Dessa två krav rekommenderas därmed som startpunkt 
för vidareutveckling av det framtagna konceptet.  
 
Det fortsatta arbetet med golvkonsolen kräver vidareutveckling inom 
detaljkonstruktion. Överdelen är tänkt att förflyttas automatiskt med hjälp av knappar 
då manuell förflyttning kan ändras oavsiktligt, knapparnas placering och hastigheten på 
förflyttningen bör undersökas vidare. Då armstödet förflyttas manuellt krävs ett stopp 
för att inte förflyttas under körning. Även utveckling kring interaktionsytans och 
klimatzonens funktioner krävs då dess positionering endast tagits fram under detta 
projekt.  
 
På grund utav luftkanalens teleskopfunktion som veckar sig vid förflyttning av 
överdelen, skulle konstruktionen i dagsläget bidra till något sämre luftflöde. Luftkanalen 
kan alternativt ledas in från sidan för att förhindra detta eller så bör luftkanalen 
anpassas på annat vis. Elkabelsystem bör även anpassas till skjutfunktionen, då kablarna 
i detta koncept endast är förlängda för att klara förflyttningen, en bättre lösning på detta 
kan utvecklas. Golvkonsolen utformades till en bilplattform vilken inte tillhör företaget. 
Därmed kvarstår anpassning till företagets plattform. Då projektet varit på konceptuell 
nivå har fokus inriktats på funktionalitet, användbarhet och ergonomi. Krav inom 
montering, material, hållfasthet, lagkrav och säkerhet har därför uteblivit. Dessa 
områden kräver fortsatt arbete innan golvkolsonlen är klar att tillverkas. Exempelvis 
krävs hållfasthetsberäkningar på golvkonsolens fot för att beräkna krafter från 
överdelen för att se om den håller. 
 
Utvärderingen under projektet har inte innefattat den kinesiska marknaden. För att 
inkludera målgruppen kan företaget utvärdera konceptet i Kina för att få åsikter och 
kommentarer kring produktens utformning och användning av målgruppens användare.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjuformulär 
 

Intervjuformulär till användare 
Namn:   
Befattning:   
Plats:    
Datum:  
Tid:   
Huvudfrågor: 
Vad brukar du göra när du kör bil? 
Har du med dig för personliga saker i bilen? 
Vart och hur placeras/förvaras dessa? 
Vilka saker tycker du skall rymmas i golvkonsolen? 
Har du föremål som alltid finns placerade i bilen? 
Vilka funktioner du anser vara viktiga att ha i en golvkonsol? 
Finns det något som du vill ska finnas mellan framsätena, som inte finns idag? 
Finns det funktioner som du anser vara onödiga att ha i en golvkonsol? 
Bifrågor: 
Brukar du äta i bilen? 
Röker du i bilen? 
Brukar du slänga skräp i bilen? 
Har du med dig dator/surfplatta? 
Föredrar du små/stora förvaringsutrymmen? 
Tycker du om att det är öppen förvaring eller stängd, alltså förvaring med lock? 

 
Intervjuformulär till experter 
Namn:   
Befattning:   
Plats:    
Datum:  
Tid:   
Huvudfrågor: (Marknadsansvarig i Kina) 
Vilka funktioner anser du är speciellt viktiga i golvkonsolen fö Kinas marknad? 
Vilka funktioner uppskattas hos kund och användare i Kina? Vilka behov och önskemål 
är speciella? 
Finns det marknadsrespons kring interiören i dessa specifika bilmodeller? 
Tesla Model S, Tesla Model 3, Tesla model X, BMW i3 
Huvudfrågor: (Försäljare på Tesla) 
På vilket sätt har golvkonsolen anpassats till kund? 
Vad är er framtidsvision och vad har du sett för trender inom bilindustrin? 
Vad anses viktigt i golvkonsolens utformning, placering och användning? 
Vilka funktioner har påvisat brister och resulterat i missnöje?  
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Bilaga 2 - Moodboards 
Moodboard formspråk, framtid, sport & teknologiskt 
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Bilaga 3 - Kombinerade koncept av delfunktioner 
 
Koncept 1 

 
Koncept 2 

 
Koncept 3 

 
Koncept 4 
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Koncept 5 

 
 
Koncept 6 

 
 

 
Koncept 7 

 
 

 
Koncept 8 
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Bilaga 4 - CAD-modeller och skisser på koncept 1-8 
Koncept 1 
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Koncept 2 
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Koncept 3 
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Koncept 4 
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Koncept 5 
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Koncept 6 
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Koncept 7 
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Koncept 8 
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Bilaga 5 - Ergonomisimulering 
 

Manikin 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kön Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Man Man Man Man 

Kroppslängd 
(mm) 

1573 1437 1526 1616 1699 1649 1760 1846 

Sitthöjd (mm) 810 730 839 783 870 901 838 952 

Komfortvärde 
på högerarm 

3.1 0.0 0.4 4.6 4.3 5.0 2.8 3.1 
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Bilaga 6 - Prototyptillverkning  
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Bilaga 7 - Användartest 
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Bilaga 8 - Flyttbar överdel 
Främre läge, Mittläge och Bakre läge 
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Bilaga 9 - Utvecklad design av konceptet från företaget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


