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Sammanfattning 

Rapporten beskriver förslag på framtidens ”Rear Seat Entertainment” som baseras på användning av pekskärm, 

istället för de DVD-baserade TV-skärmar som finns i t ex Volvo S80 i dagsläget. Projektet utfördes som ett 

examensarbete inom integrerad produktutveckling vid Högskolan i Skövde. 

Syftet med arbetet var att hitta lösningar som möjliggör användning av ”touchteknik” som kräver armavstånd 

till displayen. Arbetet delades upp i tre delar där val av pekskärmsenhet (inbyggd eller mobil), positionering av 

pekskärmen i bilen enligt ergonomiska rekommendationer, samt anpassning för olika stora personer 

inkluderade barn och utformning av infästningselement har utvecklats.  

Arbete inleddes med litteraturstudier om interaktion av pekbaserade interface, målgruppsundersökningar, 

sammanställning av marknadsundersökningar, trendanalyser samt ergonomiska förutsättningar och 

miljöutvärderingar.  För idégenereringen användes kreativa och systematiserade metoder. Urval av idéer 

skedde i samråd med Volvo och med hjälp av en konceptvalsmatris. 

Det slutliga konceptet baseras på användningen av mobila pekskärmsenheter. Dessa motsvarar bäst de i 

dagsläget ställda kriterierna på användning, ekonomi, miljö och flexibilitet. Dessutom erhålls en enklare mjuk- 

och hårdvaruuppdatering.   

Positionering av pekskärmar i bilens baksäte gjordes med hjälp av ergonomiska rekommendationer samt 

databaserade beräkningar och simuleringar.   

 

Utformning av infästningselementen anpassades till kravspecifikationen och resulterade i ett fäste som håller 

fast enheten med hjälp av permanentmagneter som byggs in i ett infästningselement på stolens baksida och 

ett i fodralet för surfplattan. Arbetet har lett till skärmar som enkelt kan fästas med magnetkrafter. 
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Abstract 

This report describes proposals for the future of Rear Seat Entertainment, based on the use of touch screen as 

an alternative to the DVD-based TV screens as in e.g.  Volvo S80 today. The project was conducted as a report 

in integrated product development at the University of Skövde.  

The aim was to find a solution that enables the use of touch technology which requires arm reach to display. 

The work was divided into the following three areas: selection of a touch screen device (fixed or mobile), 

positioning of the touch screen in the car according to ergonomic recommendations (design for different sized 

people including children) and design of fastening elements. 

The work began with literature studies of interaction of touch interfaces, market research, trend analyses, 

ergonomic conditions and environment. The selection of the ideas was made in consultation with Volvo and a 

concept selection matrix. 

The final concept is based on the use of mobile technology as a control panel. A mobile touch screen device 

corresponded best to the chosen criteria of flexibility, economy and environment.  Easier software and 

hardware updates are also possible. Positioning of touch screens in the back seat was made using ergonomic 

recommendations. Both computer based calculations and simulations was made as a complement. 

The final design of the fastening elements depended to a large extent on the specifications and resulted in a 

bracket that holds the mobile device using permanent magnets which are embedded in an attachment element 

on the back of the front seat and a case for the surf board. Screen development will lead to lighter and more 

durable screens in the future that can easily be attached with magnetic forces. 
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1 Inledning 

I dagens bilar läggs betydligt större vikt vid extrautrustning för komfort och upplevelse både för 
förare och passagerare, än för bara några år sedan. Volvo Personvagnar AB är ett av bilindustrins 
starkaste varumärken och har en lång historia av världsledande innovationer. I Volvos modell S80 
(Figur 1) finns ett s.k. Rear Seat Entertainment System (RSE), ett DVD-baserat underhållningssystem 
med skärmar fast monterade i framsätets nackstöd (Figur 2). Volvo vill nu utveckla detta system 
vidare för att möta framtidens behov vad gäller teknikens utveckling, ergonomi och upplevelse för 
användaren. Detta examensarbete går ut på att utveckla ett förslag för pekskärmsbaserad RSE och 
positionering av den i S80L-modellen utifrån ergonomiska riktlinjer.  

1.1 Bakgrund 

Volvo Personvagnar AB  har en lång historia av världsledande innovationer. Företagets kärnvärden är säkerhet, 

miljö, kvalitet och design. Säkerhet innebär att Volvos bilar ska vara säkra för både föraren och andra 

trafikanter. Miljö innebär arbete med både material och teknik. Kvalitet och design uttrycks genom precision i 

konstruktionen, innovativa material och ”skandinavisk design” som innefattar funktionell form, omsorgsfullt 

valda material och felfri finish. På Volvo bedrivs ett ständigt utvecklingsarbete som gör att bilarna inte bara är 

säkra transportmedel utan också ger en bra körupplevelse.  

Målgruppen som köper en sedan S80L är främst välbeställda och yrkesverksamma inom åldersgruppen 35-65 

år. De kan betala priset för en bil som motsvarar deras höga förväntningar. Bilar i premiumklassen är utrustade 

med innovativa lösningar och förväntas överraska kunden samt ge en känsla av exklusivitet och god kvalité. 

Premiumsegmentskunder har höga förväntningar och är vana vid att ha tillgång till bekvämligheter och tekniska 

innovationer och önskar att använda sig av dem var än de befinner sig. Behoven förändras beroende på 

livsstilen och arbete.  

Eftersom marknaden är internationell är det viktigt att studera och känna till skillnaden mellan kunder i olika 

världsdelar som EU, USA, Ryssland och Kina. Kunder som köper sedan S80 är prioriterande män. I Ryssland och 

Kina är medelåldern hos kunder som kör sedan av Premieklass lägre än i EU och ligger på ungefär 35 år. Hälften 

av dem har ett eller två barn under 18. Kunder som köper värderar särskilt bilegenskaper som säkerhet, 

tillförlitlighet, lyx, prestige och avancerad teknologi. 

Rear Seat Entertainment system i Volvos S80 modell (Figur 1) är utrustat med DVD-baserade Rear Seat 

Entertainment Dual Screen. Två stycken 8 tums skärmar i framstolarnas nackskydd är integrerade delar av 

 

 
Figur 1. Volvo S80. 

 
Figur 2. Interiör i Volvo S80 
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bilen. Passagerarna kan titta på film, digital-TV och spela spel. Via en AUX-ingång kan externa enheter som 

iPod, MP3-spelare, extra DVD-spelare eller digitalkamera anslutas.  

1.2 Uppdragsbeskrivning 

Volvo har gjort en trendanalys som visar att människor vill ha möjlighet att vara uppkopplade på nätet var de är 

befinner sig. Därför ser Volvo ett behov att modernisera bilen med nya elektroniska lösningar.  

En första kravspecifikation sattes upp vid en designbriefing med Volvo. Det bestämdes att ett 

pekskärmsbaserat gränssnitt skulle användas till deras Rear Seat Entertainment-system. Bilen som skärmen 

skulle anpassas till var S80L modellen som har 14 cm mer benutrymme i baksätet jämfört med de andra 

modellerna. I och med detta kommer passageraren längre bort från pekskärmen som är placerad i 

framförvarande stols nackstöd. Detta gör hanteringen av en pekskärm något obekväm. Volvo efterfrågar därför 

en pekskärm som är anpassningsbar till användarens position i sätet med justerbar betraktningsvinkel. 

Ergonomiska aspekter är intressanta för att åstadkomma bättre skärmplacering. Skärmen skall kunna användas 

på längre avstånd för att kunna titta på film användas från närmare för att kunna surfa på nätet, navigera i 

menyn, spela spel med mera.  

Ett problem är att när skärmarna inte används är de väldigt framträdande i interiören med en sin svarta 

fyrkantiga form. Visionen är att komma fram till en lösning där skärmarna kan plockas bort eller döljas undan 

när de inte används.  

Lösningen behöver inte vara klar för produktion. Visualisering kan göras med hjälp av skisser, 3D CAD och 

”mockup”-modeller. Materialval och formspråk ska anpassas till interiören i Volvo S80.  

De krav som ställdes på lösning var att: 

1. Möjliggöra användning av skärmen till olika ändamål som underhållning, arbete (skriva, skicka e-post 
mm) och surfa på nätet.  

2. Anpassa positioneringen av skärmen, då människor har olika kroppsmått, eller hitta en flexibel lösning 
som ger möjlighet att förändra skärmplaceringen i horisontell och vertikal led.  

3. Minimera riskerna för störande reflexer i skärmen.   

4. Anpassa skärmen till en mer harmonisk interiör så att skärmar skall kunna plockas bort eller döljas när 

de inte används. 

2 Metod 

Arbetet inleddes med en förundersökning som omfattade studier av Volvo S80L och dess Rear Seat System. 

Information om användare samlades med syfte att få uppfattning om vad kunder uppskattar, deras behov och 

värderingar samt familjeförhållande, för att få vetskap om vilka som åker i baksätet. Moodboards användes för 

att få inspiration och för att få bättre förståelse av användaren och deras värderingar samt visualisera den miljö 

de vistas i. Litteraturstudier genomfördes med syfte att studera HMI (Human Machine Interaction) och HCI 

(Human Computer Interaction) aspekter, för att få förståelse för ergonomi. Därefter definierades en 

produktkravspecifikation utifrån krav ställda för olika aktiviteter, ergonomi, säkerhet och bilens formspråk. 

Kreativa metoder användes för konceptgenerering och konceptvalsmetoder för att bestämma det mest 

relevanta lösningen för ställda krav. Efter det gjordes en mer detaljerad formutveckling av slutkonceptet, 

materialval och val av tillverkningsmetod. Visualisering gjordes i form av skisser, 3D CAD- och ”mockup”-

modeller. För ergonomisk utvärdering genomfördes en simulering i ett ergonomiskt program – Jack.  
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Figur 3. Produktutvecklingsprocess och metoder 

3 Kundundersökning 

För att kunna utveckla en produkt eller tjänst är det viktigt att förstå kundens beteende, behov och livsstil. 

Ulrich & Eppinger (2008) beskriver olika sätt att samla in kundbehov, t.ex. genom intervjuer, fokusgrupper och 

observationer. Cross (2000) tar även upp beskrivande metoder som personas och scenarios.  

I detta arbete var det av vikt att ta reda på vilka funktioner målgruppen vill ha i sina bilar och vem som åker i 

baksätet. Volvo hade redan låtit ett konsultföretag göra en trendanalys och kundundersökningar vilket hjälpte 

till att få en bättre förståelse av målgruppens livsstil, familjeförhållanden och vad de värdesätter.  

3.1 Kundundersökningar med avseende på inmatningsenheter 

Användarorienterad design av infotainment system innebär att kunder kommer att ställa lika höga krav på 

bilens interface som på sina personliga mobilenheter. Därför kommer utveckling av elektronik och mjukvara att 

behöva uppdateras under tiden för att motsvara de höga förväntningarna.
 
(internt material) 

3.1.1 Analys av kundundersökning. Röststyrning 

Multimodalitet är ett sätt för användare att kommunicera med systemet, till exempel interagera med hjälp av 

touch och röst. Rösten som interaktionsmedel innebär att föraren kan behålla fokus på trafiken. 

Kundundersökningen pekar på att användare sätter ganska ok eller dålig betyg på de Interactive Voice 

Response (IVR) system som finns idag. Det beror på faktorer som påverkar systemets förståelse av kommando. 

En faktor är att fordonsmiljön påverkas av störande trafikljud, motor, vind med mera. En annan orsak till 

felaktighet är den mänskliga faktorn, det vill säga användning av språk, dialekt, brytning. Vid interaktion med 

IVR bör frasen komma i rätt tidpunkt, annars hamnar den utanför svarstiden och blir inte registrerad. Bara ett 

kommando i taget kan hanteras. Om IVR ska jämföras med andra haptiska interaktionsinterface inklusive 

pekskärm, är det mer sannolikt att misstag inträffar i röststyrda system.  

3.1.2 Analys av kundundersökning. Pekskärmstrend. 

Inom telefonsegmentet har vi sett en explosionsartad användning av touchscreenteknik vilket har fått till följd 

att många konsumenter föredrar touchscreens före traditionella knappar. Den nya tekniken har gjort det 

möjligt att införa nya funktioner och erbjuda större flexibilitet. Inlärning sker snabbt och intuitivt. Pekskärmar 

ger möjlighet att ha fler funktioner i olika lager och enkelhet med färre moment.  

Daniel Akenine som är teknikchef på Microsoft Sverige sa i sin intervju till tidningen M3: ”I framtiden kommer 

pekskärmarna att användas brett i andra områden än mobiltelefoner, i vitvaror och leksaker, vi kommer att se 

allt fler mediecenter i hemmet som styrs med pekskärmar". (M3, nr 6/7 2010, Pekskärmsspecial, s.119) 

Förstudie 

• Litteratur 

• Användarstudier 

• Ergonomianalys 

Konceptgenerering 

• Kreativa metoder 

• Morfologisk tabell 

Konceptval 

• Matrisutvärdering 

Vidareutveckling 

• Materialval 

• Visualisering 
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Trenden pekar på att bilindustrin kommer att följa i smartelefonernas fotspår. Trots att vanliga knappar och 

kontroller har sina fördelar till vissa funktioner, så kommer pekskärmar att införas i en allt högre utsträckning.  

(internt material) 

3.2 Inspiration kring målgruppens värderingar – Mood board 

Moodboard är bildcollage som visualiserar attribut och miljöer som representerar målgruppens värderingar. 

Den kan ge symbolisk känsla av typiska detaljer, material, färger eller strukturer som eftersträvas i den nya 

produkten. Moodboards hjälper idéskapandet och styr det rätt. (Österlin, K, 2007) 

En moodboard beskriver miljöer, stämning och värderingar som karakteriserar målgruppen för 

premiesegmentfordon. Det skulle kunna beskrivas med några värdeord som city, yacht, innovativ teknik, lyx. 

Den andra moodboarden avbildar teknologiskt trendinriktningen, större och tunnare display, interaktion 

mellan människa och dator, touchsense och virtuell verklighet. De kan spåra och ge inspiration under 

konceptgenereringsfasen eller möjlighet att visualisera teknologiskt utveckling. (Bilaga 14.1) 

 

Figur 4. Moodboard 1, användargruppens livsstil 

3.3 Målgruppsbeskrivning – Personas  

Cooper (2004) beskriver att den analyserade informationen om målgruppen kan sammanställas i personas, en 

fiktiv målgruppsrepresentant som visualiserar användaren. För designgruppen ger personas en gemensam 

tydligare bild och även en personlig empatisk relation till användaren och dess behov. Ett exempel ses nedan.  
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”Alexander är en affärsman som bor i en våning i centrala Stockholm med sin fru 

Angela och 12 årige sonen Daniel. Han arbetar för ett stort IT företag som en 

ekonomiansvarig och har väldigt ont om fritid. Men när både Angela och 

Alexander är lediga åker de med sonen på exotiska reseorter, där de kan vara 

tillsammans, koppla av och njuta av livet. Alexander gillar lika mycket att ta det 

lugnt på en solstrand med en drink i handen som att upptäcka nya ställen och 

träffa nya människor. Han är en omtänksam man och far och ser till att hans 

familj får det de behöver.  Angela jobbar deltid som författare åt ett bokförlag. 

Sonen går i en 6-e klass och är en glad och social kille som älskar att spela spel 

och spendera tid tillsammans med sina vänner. Hela familjen uppskattar mode, 

ny teknik och design. Det känns viktigt för Alexander att kunna använda sig av det 

senaste tekniska innovationer och kunna överraska sina vänner och kolleger. Det 

innovativa hifi-systemet som är installerat i deras hem ger en valfrihet och 

möjlighet att lyssna musik från olika källor: internet, CD, dators hårddisk och 

radio i varje rum …” 

Scenario beskrivs av Cross (2000) är ett sätt att sätta sig in målgruppens vardag och deras behov. Här är ett 

scenario som beskriver målgruppsrepresentantens morgon och hjälper att få mer personlig relation och 

förståelse för vilka funktioner som uppskattas.  

Dagen började med en tidig frukost hemma . En kopp av ett bra kaffe och en smörgås är ett måste för 

Alexander för att må bra. Han skummar genom en morgon tidning, lyssnar på nyheterna samtidigt som 

slänger några ord med sin fru och sonen som är på väg till jobbet och skolan. Han ta på sig snabbt sin 

kappa och är på vägg ut genom dörren med en dokumentportfölj under armen. Ute framför huset väntar 

en bil på honom. Alexander öppnar dörren med en snabb gest, slänger portföljen in i bilen och sätter sig i 

baksätet. Han behöver få en snabb information om aktiekurser på börsmarknaden. Det finns ingen tid att 

förlora. Bilen börja rulla och innan Alexander sätter bälte på sig rör han vid skärmen och få snabbt igång 

en meny, där han väljer sedan internet sida med den senaste information från börsmarknaden. Färden till 

ett viktigt möte tar ca 30 minuter, tiden kommer precis att räcka till för en snabb uppfräschning av 

börsinformationen och mötesagenda. Att känna sig alltid uppdaterad och att kunna vara effektiv 

uppskattas verkligen i Alexanders kretsar. Han känner sig på topp och efter en stund säter på sin favorit 

musik från hårddisken hemma. Det är en lovande morgon och livet är underbar. När han är framme 

stänger Alexander av internet med en rörelse och är på väg ut mot de nya utmaningarna med en snabb 

och säker gångstil. 

3.4 Diskussion  

En aspekt som det reflekterades över var svårigheten att nå premiumsegmentanvändaren för att genomföra en 

intervjuundersökning. Därför bestämdes det att visualisera användargruppen med hjälp av personas, scenarios 

och moodboards som grundades på Volvos befintliga användarstudier. Det fanns tillgänglig 

målgruppsbeskrivning och trendanalyser som beskriver tidiga användares behov och funktioner som kommer 

att efterfrågas i den närmaste framtiden i infotainment systemet. 

Med en snabb utveckling av datamoln efterfrågas tillgång till internet i bilen för att kunna komma åt 

information, sociala nätverk och mediakällor. Kunder vill i framtiden även kunna använda sig av mediekällor 

från sitt eget hemmanätverk, koppla in sina bärbara enheter i bilen och njuta av ett högkvalitativt ljud från 

bilens audiosystem. 

En annan fråga som ställdes var, vilka är det som åker i baksätet? Enligt en intern källa, åker bilägarna ibland 

själva i baksätet och/eller deras familjer, då har de en förare som kör bilen. Den största delen av målgruppen i 

Europa och USA har inte hemmaboendebarn under 18 år. Däremot har hälften av de som köper 

 

Figur 5. Personan ”Alexander” 
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premiesegmentets Sedan i Ryssland och Kina har ett eller två barn. Målgruppen i dessa länder är också mycket 

yngre, teknik intresserade och uppskattar Volvos premiesegmentsbilar för dess säkerhet och pålitlighet.  

Det fanns utredande studier om vad användare tycker om olika sätt att kommunicera med system, med hjälp 

av röst eller beröring (pek) och vad som påverkar dess funktionalitet. Dessa frågor var relevanta för valet av 

interface som kan baseras på multimodalitet. I en miljö där interaktion med en pekskärm är försvårad på grund 

av nåbarheten, kan ett annat sätt användas för inmatning av information, till exempel röst- eller gesttekniker.  

Information om premiesegmentgruppens behov och trender sammanställdes i en målgruppsbeskrivning och 

personas för att visualisera användare och klargöra vilka behov ska tillfredställas. Om olika aktiviteter skulle 

sammanfattas, då vill kunder ha tillgång till internet, titta på film, arbeta (läsa) eller spela spel under sin bilfärd. 

Det påverkar pekskärmens position och kan kräva komplettering med tillbehör som tangentbord eller joystick 

för att kunna spela spel eller 3D glasögon. 

Innan idégenereringen kunde påbörjas fanns det dock behov av att genomföra en utvärderande undersökning 

om den nuvarande placeringen av TV-skärmar och anta att de byts ut mot pekskärmar. Efter detta behövde en 

ergonomisk analys genomföras som skulle hjälpa med positionering av pekskärmar och en gränsbestämning för 

kravspecifikationen.  

4 Fysisk ergonomi. 
För att kunna organisera en layout över ett system där människa ska interagera med maskin eller dator, behövs 

det främst vetskap om typen av arbetet som ska utföras, vem som ska använda systemet och var arbete ska 

ske. (Te´eni et al., s.71, 2007). Vid till exempel valet av pekskärm som en in- och utmatningsenhet i ett, ska 

användaren kunna nå bildskärm och ha den i ögonhöjd. Storlek av användare ska beaktas och systemet 

anpassas, så att den minsta användaren ska nå till kontroller och det största användare ska inte känna sig 

trängd. (Dix A., Finlay J., Abowd G., Beale R., s.114, 1998). 

Eftersom uppdraget förutsatt att användning av pekskärmen kan bli obekväm på grund av avstånden, fanns det 

behov av en utvärdering av nåbarheten i baksätet.   

Andra uppgifter som planerades att utföra var definiering av den optimala placeringen för skärmar utifrån 

ergonomiska rekommendationer. Det var intressant att utvärdera det spannet mellan olika percentilgrupper 

som även inkluderade barn. Det skulle visualiseras med en simulering i ergonomiskt dataprogram – Jack. Detta 

var nödvändigt i det tidiga skedet för att kunna sammanställa krav för positionering av skärmar. Utifrån de 

kraven började idégenerering för placering av pekskärmar i baksätet.  
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4.1 Utvärdering av nuvarande positionering av skärmar 

 

Figur 6. Observation av nåbarhet till en fiktiv pekskärm 

 

Observationer av S80:s modellen utfördes vid flera tillfällen, (Figur 6) med olika människor, delvis för att täcka 

olika percentilgrupper, samt delvis för att få olika personers åsikter om komforten vid användande av en fiktiv 

pekskärm. Uppgiften var att känna efter om det verkligen är obekvämt att använda en pekskärm som monteras 

på framstolens nackstöd i S80 modellen. 

Alla vuxna personer nådde skärmen och skulle kunna använda den. Eftersom armen var i ett stäckt tillstånd, 

kändes en viss ansträngning i längden, men berodde i stor grad på själva uppgiften som skulle utföras. Barnen 

som var med nådde inte riktigt fram till skärmen.  

4.2 Ergonomisk analys och frågeställning 

Displayen är monterad på baksidan av framsätet, därför var det relevant att undersöka hur användaren når 

skärmen i utgångsläget. Förutsättningen för användning av pekskärm är en position där användaren kan utföra 

olika uppgifter som att titta på film, skriva e-post, läsa e-bok, surfa på nätet. De aktiviteterna kräver olika 

positioner och avstånd till skärmen. Frågor som ställdes var: 

1. Vilket är det längsta avståndet där pekskärmen kan placeras på?  

2. Vilket är det bekväma avståndet till enheten för att kunna skriva, skicka e-post och surfa?  

3. Hur högt ska skärmen placeras i förhållandet till en användarens synvinkel? 

4. Hur kan störande reflexer i skärmen undvikas? 

4.2.1 Antagande och avgränsning i fråga om användare 

Enligt målgruppsinformationen kan det påstås att den stora delen av användarna består av män i åldern 25-65 

år. Det var endast några procent kvinnor som körde premiesegments sedan. De fanns några procent som hade 

familjer med barn under 18 år. Därför uppstår det stora måttspannet i antropometriskt data som också kan 

påverkas av etnicitetsfaktorn.  

Enligt Bohgard, M., Karlsson, S. et al. (2009) föreslås att vissa avgränsningar skall göras och en population från 

5-e percentils kvinna till 95-e percentils man väljs ut. Det bestämdes att göra en avgränsning för att undvika 

alldeles för extrema variationer mellan den längsta och den kortaste användare, eftersom de extrema 

individerna endast täcker 10 %. I den här analysen användes antropometriskt data av den brittiska 

populationen som är tagen ur Pheasant, S. & Haslegrave, C.M., (2005) (Bilaga 14.2).  
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Detta diskuterades med en ergonom på Volvo som tyckte att det var relevant att göra på grund av likheten i 

antropometriska mått bland européerna.  

Det kan också antas att de yngsta som kommer att interagera med touchskärmen är barn i början av 

skolåldern, det vill säga 7 åringar. De sitter på en bilbarnkudde och kommer därför ca 10-15 cm upp, på så sätt 

det ger ett bra utgångsläge för nåbarhetsaspekten och synvinkeln. För att hitta den lägsta gränsen för 

populationen jämfördes mått mellan pojkar och flickor. Enligt antropologiska data som är tagen ur Pheasant, S. 

& Haslegrave, C.M., (2005) gjordes slutsats att flickor var något mindre än pojkar i 7 års ålder, därför den lägsta 

gränsen för populationen blev en 5-e percentils flicka. Placeringen av skärmar skall anpassas till målgruppen 

från och med den 95-e percentils mannen som är 185,5 cm lång till den 5-e percentils 7 årig flicka som är 112,5 

cm.  

Enligt Bohgard, M., et al., (2009) kan konsekvenser av avgränsning av målgruppen i vissa fall leda till 

livshotande risker, innan sådana avgränsningar görs, skall därför följder av detta undersökas. Eftersom 

användning av skärmar mest bär underhållningskaraktär, medför avgränsning inga stora risker. 

4.3 Genomförande av den ergonomiska analysen 

För att definiera placeringen av pekskärmar behövdes det att ta reda på olika mått som sitthöjd, armlängd, 

framgrepplängd, fingernåbarhet.  

20 "Armlängd" är ett avstånd mellan centerpunkten i axel till mitten av mellanfinger, vid arm i utsträckt 

tillstånd. 

”Framgrepplängd" är ett mått som är intressant för uppskattning av avståndet där personen kan greppa saker 

utan överdriven sträckning. Armen lyfts horisontellt framåt i axelhöjd och mätningen är tagen från baksidan av 

skulderbladen. Men i vissa undersökningar sker mätningen till det utsträckta långfingret eller till spetsen av 

tummen vid ett pincettgrep.  

16 "Sittögonhöjd" är intressant i sammanhangen där en position av displayen ska definieras i en vertikal led.  

 

Figur 7. Illustration av mått.  
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Det är ett avstånd från sittytan till innerkanten (canthus) av ögat. Måttet kan behöva justeras ca 40 mm, 

beroende på sätets kompression. 

4.3.1 Nåbarhet  

Eftersom analysen handlar om ett touchinterface var det relevant att ta reda på maximal fingernåbarhet och 

tummnåbarhet om personen skulle kunna använda sig av en pincettgrep och kunna ändra skärmens placering. 

Enligt Pheasant, S. & Haslegrave, C.M., (2005) beräknas fingernåbarhet i horisontell axel med hjälp av formler 

och mått för greplängd och handlängd (se nedan). 

Fingernåbarhet = fram grepplängd + 60 % av handlängd  

Tummnåbarhet = fram grepplängd+ 20 % av handlängd 

Beräkning för fingernåbarhet (Y
1man

) och tummnåbarhet (Y
1man

) för 95-e percentils man.  

Y
1man

= 835mm+ 205 mm x 0,6 = 958mm 

Y
2man

=835mm +205 mm x 0,2 = 876mm 

Beräkning för finger nåbarhet (y
1flicka

) och tumme nåbarhet (y
2flicka

) för 5-e percentils flicka i 7 års ålder. 

y
1flicka

= 455mm+ 120 mm x 0,6 = 527mm 

y
2flicka

=455mm +120 mm x 0,2 = 479mm 

Scenen visualiserades i programmet ”Jack”(Figur 8), där en 95:e percentils man och ett 7 årig flicka placerades. 

Sfärer runt manikinerna visar utrymme som begränsar den yta som är lämplig för placering av föremål som ska 

nås. Barnbilkudde finns inte med på bilden, men höjden kompenserades med placering av dockan 15 cm 

ovanför stolytan. 

Resultat: 

Mått för maximal fingernåbarhet är 958 mm för 

mannen och 527 mm för flickan. 

Gränser för tummnåbarheten ligger på 876 mm för 

mannen och 479 mm för flickan. 

Resultatet visar att placeringen av pekskärmen bör ligga 

inom intervallet mellan 479 mm, där flickor klarar av att 

greppa saker, och 527 mm, där flickorna klarar av att nå 

skärmen.  

Analys i Jack visade att flickan inte riktigt når fram, även 

om hon inte lutar sig bakåt, utan sitter lite framskjutet 

på grund av barnbilkudde.  

Det som gäller rekommenderade avståndet till en display, då är enligt Pheasant, S. & Haslegrave, C.M. ska det 

vara 500 mm, men det kan variera beroende på ålder och ögonkondition. 

  

Figur 8. Nåbarhetsanalys i ergonomiskt program ”Jack”. 
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4.3.2 Komfort avstånd för arbete med pekskärm. 

Med tanke på att arbete med armen i ett helt utsträckt tillstånd blir tröttsamt i längden, bör armen befinna sig i 

ett lättböjt tillstånd. En rekommenderad arbetsyta (Figur 9) vid ett skrivbord kan bli ledande för positionering 

av en pekskärmskärm i en horisontell riktning. 

Dessa studier var utförda av Squires och beskrivs 

av Pheasant, S. & Haslegrave. Den svepande 

linjen som är närmast kroppen avgränsar den yta 

som är bekvämast för arbete, det så kallade inre 

arbetsområdet. Ytans gräns ligger 35-45 cm från 

armbågen vid armen i 90 gradersvinkel. Den 

bortre linjen för placeringen av föremål ligger 55-

65 cm bort från mittenpunkten av axel och 

avgränsar ett yttre arbetsområde. Måtten 

omfattar intervall från en 5-e percentils kvinna 

till en 95-e percentils man.  

Information från en annan källa som Human 

scale 7/8/9 av Diffrient, N., Tilley, A.R., Harman, D. A Project of Henry Dreyfuss Associates (1991) (Bilaga 13.2. 

Tabell B) har ungefär liknande mått som analyserades fram av Squires (Figur 9). Mått för inre och yttre 

arbetsområden kan användas som en riktlinje för konstruktion av interfaceenheter. 

Aaron, P.T. & Bruce, H.T. (2007) utvärderade modellen för nåbarheten vid interfacedesign och bekräftade att 

användning av existerande nåbarhetsrekommendationer för arbetet vid bord kan användas vid design av 

interfaceenheter.  

Resultat: Enligt de olika källorna ligger det inre arbetsområdet inom 30 – 48 cm och passar för hantering av en 
pekskärm vid läsning eller skrivning för valda målgruppen.  

4.3.3 Visuellt fält och skärmens position i vertikal led. 

Positionen av displayen påverkas i hög grad av position av nacke och huvud. En lätt nedåtlutad blick på cirka 

10-15 grader kallas för en avspänd blick. Maximal ögonrörelse utan att lyfta huvudet är 48
0
 uppåt och 66

0 
nedåt 

(Taylor 1973). I praktiken visade studierna att hela kapaciteten inte används, ögonrörelse nedåt begränsas till 

24
0
-27

0
 och efter denna punkt lutas huvud och nacke framåt. (Weston 1953)  

Figur 9. Konstruktion av normal arbetsyta 
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Optimal yta för placering av displayer befinner sig inom 30 graders vinkel från horisontallinjen. Den bästa 

placeringen för displayen är i mitten av den ytan, ca -15 
0
 vinkeln. Figur 10 illustrerar positionen av 95-e 

percentil mannens synvinkel i förhållandet till bilmiljön och sätet.  

För att kunna beräkna att höjdplaceringen för skärmen både passar mannen och barnet kan trigonometriska 

funktioner användas. Det antas att synvinkel för mannen är -15
0
 och avståndet till skärmen 620 mm. Genom att 

placera skärmen i punkten där mannens blick har vinkel -15
0 

och flickan tittar rakt fram (horisontell linjen), 

tillgodoses båda gruppers rekommenderade höjdpositionering. Beräkningarna (Bilaga 14.3) baseras på de 

antropometriska data som diskuterades tidigare i rapporten. 

Sittögonhöjd för 95-e percentil mannen är 845 mm mätt från sittytan. Enligt beräkningar orsakar synvinkel på -

15
0
 ett avstånd x som är 134 mm från den horisontella linjen ner. Sittögonhöjd 845mm – 134 mm – 40 mm 

(beror på sätets kompression) = 671 mm. Pheasant, S. & Haslegrave, C.M.,(2005) rekommenderar att ta hänsyn 

till sätets kompression som är ungefär 40 mm.  

Sittögonhöjd för 5-e percentils 7 års flicka är 500 mm. Anståndet ökar med ca 150 mm på grund av användning 

av bilbarnskudde. Sätets kompression för flickan antas vara hälften så stor än mannens på grund av mindre vikt 

(ca 20 mm). 500 mm + 150 mm - 20 mm = 630 mm.  

 

 
Figur 11. Visuellt fält i förhållandet till framsätet 

Figur 12. Beräkning av vertikala avståndet. 

 
Figur 13. Illustration av synvinkel och anpassning av 
vertikala avståndet. 

X

  L 

620 mm 

β 

150 
300 

Figur 10.  Visuellt fält 

500 mm 
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Resultat av beräkningar (Bilaga 14.3) visar att skärmen bör placeras på ca 630 mm höjd (räknad från 

mittpunkten). 

Det innebar att 95-e percentil mannens synvinkel kommer att vara något mer än -15
0
, som är fortfarande bra 

för displayplacering (upp till -30
0
 vinkel). Beräkningar visar att mannens synvinkel blir ca 16

0 
om skärmen 

placeras i 630 mm höjd. I och med detta kan tillgodoses accepterad skärmplacering i vertikal led.  

4.3.4 Störande reflexer 

Bländande reflexer uppstår när ljusstrålar bryts mot en skärmyta och riktas i människans öga. Det påverkar i sin 

tur möjlighet tydligt se grafik på skärmar. Det finns ett antal olika sätt att förminska reflexer, framför allt 

genom användning av antireflextekniker och anordningar. Här är exempel på några. 

1. Ändra skärmens vinkel. 

2. Placera skärmar med respekt för ljuskällor och fönster. 

3. Använda solskydd. 

4. Använda olika typer av filter. 

(Grandjean, E., 1987) 

Det mest effektiva sättet att undvika störande reflexer är att placera skärmar i förhållandet till närliggande 

fönster och ljuskällor men är inte så lämplig i bilmiljö på grund av begränsat utrymme och användarens 

kroppsposition. Däremot användning av inställningsbär skärmsvinkel, solskyddsfilm och skärmar med inbyggd 

antireflexeffekt är möjliga. Volvos S80 modell har solskydd på fönster som tar upp direkta ljustrålar och 

minimerar risken för reflektion. 

4.4 Säkerhetsföreskrifter  
Enligt samtal med Volvos säkerhetsexpert används reglerande säkerhetsföreskrifter vid utformning av 

bilinteriör och materialval ”Status of United Nations Regulation ECE 21”.  Vid framtagning av ny utrustning 

positioneras den och utvärderas i krocksimulator under utvecklingsprocessen. Material testas för kontrollera 

splitterbildning vid krock.  

Enligt säkerhetsföreskrifter ”ska hyllor och andra utstickande föremål utformas och konstrueras så att de inte 

ska ha utåtstående kanter”. Den avrundningsradien ska vara minimum 5 mm för att undvika skärande 

skallskador. Regeln gäller all fastintegrerad interiör, dock omfattar inte tillbehörsföremål, det vill säga sådant 

som inte monteras fast i interiören.  

5 HCI aspekter 

De fysiska aspekterna i HCI (Human Computer Interaktion) omfattar rekommendationer om valet av 

inmatnings- och utmatningsenheter beroende på uppgiften, användarens fysiska begränsningar och position. 

(Te´eni et al, 2007, s.55). Eftersom Inmatningsenheter passar olika bra för olika ändamål, resoneras här om 

fördelar med pekskärmar som inmatningsenhet i bilen. 

Pekskärmarna tar mer och mer plats i apparater som omger människans vardag, alltifrån bilens infotainment 

system till skrivare, styrs med hjälp av touchtekniken. Pekskärmstekniken har sin historia från 60-talet och bara 

under de senaste åren fick den ett uppsving. Kombination av väl fungerande pekskärmsteknologi, elektronik 

och mjukvara ger möjlighet till uppkomst av underhållande bärbara enheter som smarttelefoner och 

surfplattor (Figur 14). Med hjälp av olika interaktionstekniker som att dra, peka, zooma in och ut och skrolla 

kan användaren enkelt ta del av mångsidig internetbaserat material. Popularitet av pekskärmar beror i stor 
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grad på interaktionen som är intuitiv för människan och inte behöver andra hjälpmedel som fjärrkontroll eller 

mus.  

Figur 14. Samsung surfplatta och symboliserade funktioner som information och facebook. 

Användartrendundersökning visar att mobiliteten och tillgång till internet är ”måste ha” funktioner. 

Information, arbete, sociala nätverk, underhållnings media, fotobilder, mycket av det finns på nätet. 

Underhållning i bilmiljö kommer att bli mer mångsidig och spännande med användning av surfplattor. Med 

hjälp av kompletterande mjukvara får användare helt kunna styra vilka program och funktioner ska finnas 

tillgängliga. Det blir möjligt att styra RSE funktioner i bilen med hjälp av Applikations program. Det finns redan 

exempel på Volvos App som styr uppvärmning i bilen från en Android mobilenhet.  

Alternativa inmatningsenheter som TV:ns fjärkontroll och spelkonsolers kontroll är inte helt anpassade för 

internetanvändning. En mus kräver handansträngning, platt yta och en viss skicklighet av användaren. I 

bilsammanhang passar pekskärmsteknik på grund begränsat kropps- och brist på förvaringsutrymme och för 

upplevelsens skull. Det finns mycket roande lekfulhet i interaktionssättet med en multipekskärm och 

användning av den kommer att ge fler fördelar för underhållningssystemet i bilen. 

5.1 Fastintegrerad eller mobil pekskärmsenhet? 

Innan idégenereringen sattes igång behövdes det klargöras vilka alternativ som fanns angående valet av 

pekskärmsenhet. Problemet strukturerades med hjälp av ett hierarkiskt diagram utifrån konsekvenser av 

möjliga beslut (Figur 15. Lösningar beroende på  Om pekskärmen fastintegreras, innebär detta att avståndet 

mellan användare och skärmen bör minskas på något sätt, med hjälp av någon slags förlängningsarm. 

Alternativt ska en annan teknik användas, där interaktionen mellan användare och skärm sker utan fysiskt 

kontakt, till exempel fjärrkontroll eller multimodalainteface. Multimodalitet avser en kombination av olika 

interaktionssätt, som gest- eller ögonstyrning i kombination med en pekskärm. 
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Figur 15. Lösningar beroende på valet av skärmar 

Genom att välja en pekskärms mobilenhet för Entertainment system, undviks problemet med bristande 

nåbarhet. Surfplatta kan sättas fast i utgångsläge i en slags hållare, dit passagerare kan sträcka sig och hämta 

enheten för att kunna läsa eller surfa på nätet. Därför är enkelhet vid insättning av skärmen i hållaren viktig för 

användaren. Det ska inte vara krångligt på något sätt att hänga skärmen och ta ut den. Möjlighet att växla 

mellan stå och liggläge är ett annat krav, den ska också sitta stadigt placerad även när bilen rör sig och skakar. 

6 Produktspecifikationen 

Ett sätt att sammanställa och definiera krav för produkten är att utarbeta en specifikation. Enligt Ulrich och 

Eppinger (2008) är produktspecifikation en viktig del i produktutvecklingsprocessen, den hjälper att strukturera 

och definiera målsättningen för produkten utan att förklara hur den nås. Produktspecifikationen kan 

sammanställas och kompletteras i flera omgångar. Den första skrivs före konceptutvecklingen för att definiera 

vad som skall åstadkommas, dvs. de oberoende kraven. Den senare specifikationen skall revideras utifrån det 

valda konceptet. Enligt Ulrich & Eppinger (2008) är arbetet med produktspecifikationen en iterativ process och 

kan kompletteras under arbetets gång.  

Genom att sätta mätbara krav på funktioner sammanställdes produktspecifikationen. (Bilaga14.4) Kraven 

vägdes upp mot varandra och fick en prioritetsviktning i en skala upp till fem där fem var viktigast. Senare i 

processen användes viktning i konceptvalsmatrisen som en koefficient av prioritetsordningen för olika krav. 

För att kunna sätta mått på funktioner behövdes det fakta som baseras på en ergonomisk utvärdering. Med 

hjälp av en analys och simulering i Jack bestämdes avståndsintervall mellan den högsta och den lägsta 

positionen för skärmplacering. Den information som söktes ur analysen var optimal höjd för skärmens 

placering samt avstånd i horisontalled från användare till skärm som passar olika aktiviteter som filmvisning 

och internetanvändning. 

Specifikationen reviderades och slutligen sammanställdes det sista konceptvalet. Utifrån de nya 

förutsättningarna definierades nya krav (texten är markerat med blått) som kompletterade den första 

produktspecifikationen. För tidigt bestämda gränser och för snäva krav kan hämma den kreativa processen och 

hindra bra alternativa lösningar. (Cross, 2000). Vissa funktionskrav beror helt och hållet på själva lösningen och 

därför är specifikation ett dokument som det arbetas med även efter konceptvalet. 

7 Idégenerering 

Idégenereringsarbete började med en 6-3-5 metod på Volvos designavdelning. Metoden passar bra i början av 

idégenereringsprocessen, då är viktigt att få stora kvantiteter av idéer. Metoden liknar brainstorming och kallas 

Skärmar RSE 

Fastintegrerad 

pekskärm 

Pekskärmsbaserad 
fjärrkontroll/kontaktlös 

styrning 

Fastintegrerad  
förlängningsarm 

Mobilenhet 

pekskärm 
Hållare som kan bära 

mobilenhet  



 

21 

Tanja Öhman    

Degree Project in Integrated Product Development University of Skövde 

Flexible Touch screen for Rear Seat  

ibland för ”brain writing” och utförs på en begränsad tid. Den går ut på att en grupp på sex personer får skissa 

på sex stycken pappersark. Arken delades på 18 rutor som så småningom skulle fyllas med skisser. På fem 

minuter skulle tre förslag tecknas. Sedan bytte deltagarna skisserna med varandra tills alla rutor var fyllda. 

Genom att arbeta under en begränsad tid och byta idéer med varandra, sätts ett alternativt tänkande igång. 

(Wright, 1998).  

Metoden användes för att få fram så många idéer som möjligt. Personerna som var involverade fick en muntlig 

problembeskrivning och en bild av en befintlig skärmlösning i baksätet. Problemet definierades utifrån 

förutsättningen av ett displaybyte till ett touchbaserat interface där avståndet är något för stort för bekväm 

användning av en pekskärm. Problemet skulle lösas med de förutsättningarna som beskrivs nedan. 

 Skärmen skall kunna användas på nära avstånd för att kunna surfa på nätet, navigera i menyn, 
spela spel m.m. 

 Skärmen skall kunna användas för filmvisning 

 Skärmen skall kunna döljas eller plockas undan när den inte används. 

Gruppen bestod av personer som arbetar på interaktionsavdelningen. Det var givande att se hur metoden 

fungerar, människor blev engagerade och inspirerade av varandras idéer. Även om det tog tid från deras 

arbetsuppgifter, tyckte de att det var nyttigt med kreativa stunder. Som resultat blev det många idéer utan 

fastintegrerade skärmar. Pekskärm var allas favorit. Skisserna användes som idéer för vidare utveckling. 

Efter den utförda 6-3-5 metoden genererades några mer eller mindre realistiska idéer. I några förslag användes 

multimodala interface, sådana som en geststyrning, röst- eller ögonstyrning i kombinationen med en 

touchbaserad interface. Tanke var att det skulle ge ett underhållnings- och överraskningsmoment till en 

teknikintresserad användare och möjlighet att styra systemet utan beröring, när det är svårt att nå 

touchskärmen. Även virtuella tekniker och 3D teknik skulle kunna användas för att skapa upplevelse.

 

Figur 16. Skisser på olika former av pekskärmar och olika hållare . 
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Efter ett tag av skissande blev det tydligt att idéerna började få gemensamma drag och kunde samlas i grupper 

beroende på valet av pekskärmsenhet ( 

Figur 16), skärmens placering eller sättet att hålla fast skärmen. För att strukturera arbetet och skapa fler 

lösningar sammanställdes delfunktioner i en morfologisk tabell (Tabell 1). Den metoden används när kreativt 

tänkandet och arbete behöver organiseras, samtidigt som fler idéer ska genereras. Problemlösningar listas och 

kombineras med varandra med hjälp av en matris. (Cross, 2000) Dellösningar i tabellen har markerats med 

likadana färgcirklar och sammanfogats med streck. (Tabell 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Konceptgenerering baserad på pekskärmsplacering 

Som ett resultat av morfologiska tabellen skapades ett antal lösningar som motsvarade positioneringskraven 
från kravspecifikationen. Till exempel var placeringar av skärmar monterade i taket eller på en mittstacken inte 
önskvärda pga. ergonomiska rekommendationer (Pheasant, S. & Haslegrave, C.M., 2005) om organisation av 

 Stolsrygg Armstödet Mittstack 

Fäste/Hållare 

 

 
 

Docka 

   

Bricka 

 

  

Laddning Induktions laddning Sladd/kabel Laddningsdocka 

Tabell 1. Konceptgenerering med hjälp av morfologisk tabell. 



 

23 

Tanja Öhman    

Degree Project in Integrated Product Development University of Skövde 

Flexible Touch screen for Rear Seat  

arbete med dator och displayplacering. Takmontering av skärmar skulle leda till att personer skulle behöva sitta 
med högt uppdraget huvud som är onaturligt och kan leda till muskelspänning. Placeringen av skärmen på 
mittstack skulle kunna användas som en dellösning till exempel för placering av laddningsdocka, men passar 
inte så bra för placering av skärmen för film eller arbetet. Eftersom positionen är för låg och ger endast plats 
för en skärm. Därför sållades dessa alternativ bort. Förslagen diskuterades med handledaren på Volvo som 
rekommenderade att fortsätta skissa på några av kvarvarande spår. 

 Det första spåret var att placera skärmen i någon form av hållare som kunde föra skärmen närmare 
användare vid behov. 

 Andra sättet var att använda sig av en bricka som en förlängd arm. 

 Det tredje sättet var att placera skärmen i en hållare/laddningdocka. 

Gemensamt drag för många av lösningar var att de baserades på användning av mobila pekskärmar. 

Kombination av mobil touchenheten, mjukvara och tillgång till internet ger möjlighet att styra RSE-funktioner 

(Rear Seat Entertainment, Kapitel 1.1) som musik, AC, värmesätena och ljus. Förslaget baserades på vissa 

förutsättningar som internettillgång och mjukvara är realistisk några år fram i tiden. Kombinationen av 

internetåtkomst och bilkörning diskuteras ofta på grund av säkerhetsaspekter, men användning av internet och 

mobila pekskärmar i baksätet kan ge mer frihet och skapa upplevelse för användaren och ”föra bilvärlden 

närmare framtiden”. 

8 Beskrivning av tre koncept 

Under den initiala fasen skapades dellösningar av olika delproblem, men det fanns behov att se över helheten, 

ett slags sekvens av användning av skärmar för olika aktiviteter som underhållning och arbete. Nedan beskrivs 

tre generella koncept som sammanställdes av dellösningar och blev grunden till vidare utveckling. 
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8.1 Koncept 1”Multi” 

  

Figur 17. Koncept "Multi". 

Konceptet ”Multi” består av två TV LED skärmar som är fastintegrerade på baksidan av nackstödet på samma 

sätt som i det nuvarande underhållningssystemet i S80, en pekskärmsbaserad fjärrkontroll som är integrerad i 

armstödet mellan baksätena. Skärmarna används för att titta på TV, spela spel med trådlösa spelkontroller och 

att koppla hörlurar till.  

Filmvisning: TV-skärmen styrs med en pekskärmskontroll som också används för styrning av alla funktioner 

i RSE med hjälp av trådlös teknik.  

Arbete: Pekskärmskontrollen används även som surfplatta och är i 8 tums storlek. Skärmstorleken är 

tillräcklig för att ge komfortabel användning och en visuell upplevelse. Enheten kan placeras i 

ett ställ på armstödet mellan baksätena och även laddas där.  

Dockningsstationen fungerar som en hållare för kontrollen som alltid finns tillhands. I och med denna lösning 
en tas möjligheten att använda sig av den tredje sittplatsen i baksätet bort. Med tanke på att det är en 
premiesegmentsbil kan det vara möjligt att ta bort en sittplats i baksätet för att tillföra ett 
överraskningsmoment och en nära-till-hands-placering av kontrollenheten. 

TV skärmarna kan täckas med hjälp av fjärrkontrollen. En lock som är placerat på baksidan av framstolen flyttas 
automatiskt upp och täcker skärmarna. Det ger en möjlighet att förändra interiören och skapa ett avslappnat 
intryck. 
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8.2 Koncept 2 ”Bricka” 
Konceptet inkluderar två 10 tums mobila pekskärmar som placeras på olika sätt beroende vad användare vill 

göra. Lösningen bygger på att en bricka används som en förlängd arm och stöd för skärmen. På så sätt placeras 

skärmen närmare användaren vid arbete. Nedan beskrivs användningssekvensen av skärmar för olika 

aktiviteter. 

Filmvisning: Brickan är uppfälld. Skärmen sitter i en laddare/docka på baksidan av brickan. På så sätt 

fungerar laddare som en hållare för skärmen.  Detta positionen är lämplig när passagerare vill 

titta på film eller som ett utgångsläge för displayen med RSE-meny.  

Arbete:  Skärmen tas ut ur dockan, bricka fälls ut och fungerar som ett stöd för skärmen. I och med 

detta lösningen får användaren möjlighet att arbeta med skärmen på närmare avstånd för att 

kunna skriva, läsa eller surfa på nätet. 

Detta koncept är generellt, dvs. inte utarbetat i detalj. Det finns olika sätt att utforma brickan och skärmens 

förvaring.  

8.3 Koncept 2 ”Flex”  

Koncept ”Flex” består av två trådlösa 10 tums mobilenheter som placeras i en hållare på baksidan av 

framstolar. Enheterna används för styrning av alla funktioner i RSE och i baksätet som AC, ljud, värmesätena, 

dimljus. Lösningen förutsätter att mobilenheterna har ständigt internetuppkoppling och en programvara som 

tillhandahålls av Volvo. Det ger tillgång till underhållning på nätet med musik, film, spel mm och även möjlighet 

att arbeta med texter och skicka e-post.  

Figur 18. Koncept "Bricka" 
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 Figur 19. Koncept 2 ”Flex”. 

Om passageraren önskar göra inställningar på menyn kan hon ta ut skärmen ur hållaren och välja önskad 

temperatur eller en film, alternativt sätta tillbaka skärmen i hållaren. På samma sätt används skärmen för 

sökning av informationen på nätet eller läsning av e-bok, personen kan ta ut skärmen ur hållaren och sätta sig i 

bekväm position med skärmen i handen. På så sätt får användaren full frihet att röra sig i baksätet.  

Filmvisning: För film sätts skärmen upp i en hållare/fäste på framstolens rygg och kopplas till en strömkälla.  

Personen kan sträcka ut handen för att starta eller pausa filmen. Det finns möjlighet att 

använda sig av en trådlös joystick och hörlurar för att spela spel och lyssna på musik .  

Arbete: Skärmen tas ut ur hållare när användaren ska surfa på nätet, läsa e-böcker eller skriva e-post. 

Närmare avstånd ger en mer bekväm och avslappnad armposition. När skärmen inte används, 

placeras den i hållaren igen och finns tillgänglig med en RSE-meny för inställningar.  

8.4 Diskussion 

Två av tre koncept baserades endast på användning av mobila pekskärmsenheter. Det finns flera aspekter som 

pekar på att användning av mobila enheter har fler fördelar i jämförelse med fastintegrerade skärmar i en bil. 

För bilens livslängd är tio år är inte så långt period. Däremot utvecklas datorer och mjukvara i en snabbare takt, 

och den sistnämnda uppdateras kontinuerligt. Livsperioden på hårdvara i de olika kontexterna är väldigt olika. 

Fastintegrerad elektronik i bilen kommer att kännas inaktuell efter bara några år, men en bil ska kunna hålla 

längre tid än en dator eller mobiltelefon, bilen ska inte behöva stå på verkstad på grund av renovering eller 

utbyte av RSE-enheten. En annan aspekt är att användare i framtiden kommer att ställa lika höga krav på 
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elektronik och mjukvara i bilen som på sina mobila telefoner och elektroniken hemma. Det kan bli svårt för 

bilbranschen att hinna med elektronikutvecklingen, därför är en flexibel lösning fördelaktig. Volvos kunder kan 

även använda sig av sina egna mobila enheter och koppla in de i bilen. Volvo kan tillhandahålla mjukvara som 

möjliggör styrning av bilfunktioner. I och med detta kommer det att finnas ett behov av en kontinuerlig 

uppdatering av mjukvaran och därför är möjlighet att göra detta utanför bilen ett flexibelt alternativ. Bilen ska 

inte behöva skickas till verkstad på grund av mjukvaruuppdatering eller reparation av RSE-enheten.  

För att skapa ett mervärde för sina kunder kan Volvo erbjuda tilläggsservice i form av underhållning på nätet: 

spel, filmer, mp3-böcker, reseguider, kartor mm.  

9 Konceptval 

De tre koncepten blev presenterade för Volvo för att välja ett koncept för vidareutveckling. Dessa utvärderades 

med hjälp av positiva och negativa sidor. Nackdelen med koncepten ”Multi” var det att den hade bara en 

pekskärmsbaserad fjärrkontroll, dvs. att passagerare skulle behöva dela på en enhet som dessutom skulle styra 

båda TV skärmar och RSE funktioner. Koncept ”Flex” hade många fördelar, den var smidig och enkel. Med 

tanke på att kunder inte skriver i någon stor omfattning under bilfärden, behövde plattan inte sättas fast i 

närläge. Handledaren på Volvo rekommenderade att gå vidare med ”Flex” och ”Brickan” och utveckla de mer 

detaljerat. 

9.1 Diskussion 

Eftersom det tre preliminära koncepten mest omfattade valet av pekskärmenheten och dess placering i bilen 

och inte konceptet för fäste, genomfördes ett konceptval utifrån avvägning av fördelar och nackdelar. Det 

kändes viktigt att göra det i samråd med arbetsgivare och diskutera vilket av de presenterade layouterna som 

skulle utvecklas vidare. Koncepter ”Multi” var minst konsekvent och valdes därför bort. Det kändes bra att 

fortsätta arbeta vidare med två koncept för att det gav frihet i att bestämma senare det slutliga konceptet, 

samtidigt som det tog mer tid att komma fram till en färdig lösning. Men innan arbete med själva lösningen 

kunde påbörjas, skulle analyseras huvud- och delfunktioner som beskrivs nedan. 

10 Vidareutveckling av koncept ”Bricka” och ”Flex” 

Produktutvecklingsprocessen beskrivs som en konvergent och divergent process. (Ulrich & Eppinger, 2008). 

Efter konceptvalet följer en fas då detaljerade lösningar på delfunktioner söks och behöver bli fler för att sedan 

väljas ut.  

Efter konceptvalet genomfördes en funktionsanalys. Enligt Österlin, K. (2007) kan funktionsanalys göras med 

syftet att definiera och strukturera delfunktioner som möjliggör huvudfunktionen. 
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Huvudfunktionen förklarar syfte med lösningen och delfunktionerna står för sättet det åstadkoms utan att 

definiera exakt hur. Metoden som användes här är ”funktionsträdet”, med hjälp av denna åstadkoms hierarkisk 

struktur av delfunktioner och strukturering av olika dellösningar (Figur 20). En delfunktion ansvarar för 

omslutning av själva skärmen, en andra - för en infästning mellan skärmhållaren och stolen. Den tredje 

funktionen är laddning. 

Efter den analysen började en ny konceptgenerering för att få fler lösningar på koncept ”Bricka” och ”Flex”. I 

följande kapitel beskrivs en process som innehåller en ny loop med idégenerering, skisser och avslutas med 

konceptvalet. 

10.1 Vidareutveckling av konceptet ”Bricka” och utformning av fäste 

Konceptet ”Bricka” kunde byggas utifrån olika sätt att öppna brickan. Det fanns olika alternativ för detta, till 

exempel - öppna brickan uppifrån och ned eller nerifrån och upp. En annan dellösning gällde användande av 

skärmar och variation beroende på skärmplacering. Skärmen kan placeras på utsidan av uppfälld brickan för 

filmvisning (Figur 18) och ställas på brickan när passageraren ska surfa eller placeras i brickan och förvaras där 

(Figur 22 f). Pekskärmen skulle kunna fällas ut automatiskt.  

a b c 

Hur? 

Varför? Hålla fast 
skärmen 

Bära skärmen 

Delfunktion A 

Sammanbinda 
skärmhållaren 

och stolen 

Delfunktion B 

Möjliggöra 
laddning 

Stödfunktion 

Figur 20. Funktionsanalys 

Figur 21. Koncept "Bricka" 
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d e f 

Figur 22. Skisser av olika lösningar på koncept "Bricka" 

I Figur 21 c fälls skärmen upp automatisk samtidigt med uppfällning av brickan, det kan åstadkommas med 

hjälp av tryckkrafter som verkar på stödet med hjälp av gas/gelkolvar eller fjädrar. Förslag på bild b har ett 

tangentbord som dras ut ur brickan, skärmen ställs i en skåra i brickan och hålls fast under en lätt vinkel.  

Figur 22 e visar en hållare som fungerar som en ”vagga”, skärmen sätts in och kan stå i olika vinklar. När det 

önskas att fälla ner brickan, trycks skärmen med ett lätt tryck ner. 

Under arbetet med de detaljerade lösningarna, gjordes funktionsmodeller av kartong. Det var ett bra sätt att 

förklara för andra personer vilken funktion som ska åstadkommas med en eller en annan lösning. Konceptet 

diskuterades med flera ingenjörer som gärna delade med sina åsikter och gav feedback. Samtidigt under 

samma period fortsatte arbetet med koncept ”Flex” som kommer att beskrivas i nästa kapitel.  

10.2 Vidareutveckling av konceptet ”FLEX” och utformning av fäste 

Efterforskning genomfördes på andra tillverkares lösningar (bilaga 14.5). Idégenereringen började på nytt med 

brainstorming, även analogtänkande användes, allt för att få fler idéer på detaljer för utformningen av 

skärmfäste. Med hjälp av trädstruktur listades olika alternativ för infästningstekniker som passade in i ramen 

inom produktspecifikation. Fäste ska utformas på sådant sätt att skärmen lätt ska kunna tas ner, samtidigt som 

en tom hållare eller fäste ska ha en tilltalande form och enligt säkerhetsföreskrifter sakna utåtstående kanter 

som kan skada huvud vid krock. Fäste ska möjliggöra båda liggande och stående position för plattan. 

 

Figur 23. Trädstruktur över delfunktionen fäste för koncept ”Flex” 
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I och med konceptvalet reviderades kravspecifikationen. De krav som baserades på positioneringen av skärmar 

var uppfyllda och det ställdes nya krav som berodde på lösningen. Sedan viktades kraven och ställdes i 

prioritetsordning som bestämdes i samråd med arbetsgivaren och utifrån kundundersökningen. Enkelheten att 

vid användning av skärmar var det mest prioriterade kraven. Det ska vara möjligt att växla skärmposition 

mellan stå och liggläge, förutsättning beroende på mobilenheten. Säkerhetsaspekter hade fått nästa prioritet 

vid viktningen. Färg, form och material fick lika hög prioritet. Möjlighet att växla mellan horisontell och vertikal 

position var också ett krav.  

Utifrån dessa kriterier skissades flera förslag på dellösningar.(Figur 24) Genom att kombinera olika dellösningar 

som sammanställdes i en morfologisk tabell, skapades olika koncept för skärmhållare. Dellösningar i tabellen 

har markerats med likadana färgcirklar. (Tabell 2. Konceptgenerering med hjälp av en morfologisk tabell). 

 

 

Figur 24. Skisser på olika lösningar för skärmhållare och fäste 
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Tabell 2. Konceptgenerering med hjälp av en morfologisk tabell. Dellösningar i tabellen har markerats med likadana 

färgcirklar. 

Beskrivning av olika lösningar för konceptet ”Flex” 

  

Figur 25. Koncept ”Flex 1” 

Koncept Flex 1: Trepunkts hållare (Figur 25) kopplas med ett fastmonterat fäste på baksidan av framsätet. 

Eftersom fästet är utformat som en led, finns det möjlighet att vicka skärmen upp och ner och sida till sida ca 

±15
0
 och på så sätt att undvika bländning. Laddning sker med hjälp av en kabel som kopplas till skärmen.  
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Figur 26. Koncept ”Flex 2” 

Koncept Flex 2: Hållare som omger skärmen från tre sidor (Figur 26), kopplas till sätet med hjälp av en 

snäppfäste. Laddning sker med hjälp av en integrerad laddare, det vill säga en inbyggd i fäste laddnings enhet. 

Bländningsproblem löses i detta koncept med användning av solskyddsfilm som tar bort behovet av 

flexibiliteten i sidled.  

 

Figur 27. Koncept ”Flex 3” 

Koncept Flex 3: Hållare (Figur 27) sammanfogas med sätet med fäste som utformas som en skåra. Laddning 

sker med hjälp av en sladd. Skärmen kan enkelt tas ut ur hållaren som sitter kvar på sätet. När skärmen ska 

användas i vertikalt läge, vrids skärmhållaren 90
0
.  

 

Figur 28. Koncept ”Flex 4” 

Koncept Flex 4: Hållaren (Figur 28) i det här konceptet byts ut mot ett läderfodral som kopplas till sätet med 

hjälp av magnetkrafter och en minimalistiskt platta som monteras mellan nackstödet och sätet. Magneten 

monteras i fodralet. Användaren har möjlighet att ta loss enheten på ett enkelt sätt och lika lätt sätta tillbaka 

den eller ändra från liggande till stående position. Laddning i detta koncept sker med hjälp av en 

induktionsladdning som är kontaktlös, det vill säga att det krävs ingen strömkabel mellan mobilenheten och 

laddaren. (Melin, 2009) Elektromagnetiska vågor överförs mellan laddare och batteriet med hjälp av samma 

resonansfrekvens. (Salo, 2007).  
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Figur 29. Koncept ”Flex 5” 

Koncept Flex 5: Konceptet har samma hållare som i koncept 5, men fästs med hjälp av kardborreband och 

laddas med en sladd. Kardborrebandfäste ger flexibilitet i val av riktningen för skärmensplacering, men verkar 

inte passande för en premiesegmentbil. En nackdel med kardborreband är att det slits och med tiden tappar 

funktion (Figur 29). 

 

Figur 30. Koncept ”Flex 6” 

 

Koncept Flex 6: Hållare utformad som ett hårdskal som snäppfästs till sätet. Laddning sker med hjälp av en 

integrerad laddare. Skärmen kan användas vertikalt eller horisontellt. (Figur 30) 

Efter konceptgenereringen genomförs konceptval i form av en matrisutvärdering för att komma fram till en 

lösning på ett strukturerat sätt och inte lämna något till slumpen.  

10.3 Slutlig konceptval mellan konceptet ”Bricka” och ”Flex” 

Skisser av konceptgenereringar på båda koncepten ”Bricka” och ”Flex” presenterades för Volvo. Eftersom 

koncepten utarbetades parallellt var det viktigt att välja ett slutkoncept i detta skede för att kunna arbeta 

vidare med detaljer och materialval.  

Arbetsgivaren tyckte att koncept ”Flex” var ett lämpligt slutkoncept. Motiveringen var att koncept ”Bricka” 

skulle bli mest kostsam och krävde utvecklingsarbete som berörde framstolarna. Men den kunde utvecklas 

samtidigt med en ny bilmodell av premieklass för att slipas och anpassas. En annan aspekt som talade emot var 

att när brickan är i nerfällt läge, krävs varierande benutrymme som beror på olika knähöjd. Lösningen för detta 

kunde vara ett ”teleskopbord”, men då skulle ett annat problem behöva lösas. I konceptet ”Flex” kunde 

omtyckt tydlighet och enkelhet ses. Användaren kunde behålla rörelsefriheten vid användning av skärmen och 

lösningen kunde lätt appliceras på de andra bilmodellerna. 
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Eftersom arbete för konceptgenerering av ”Flex” redan var gjort, var det dags att genomföra konceptvalet 

mellan de sex koncepten. 

10.3.1 Konceptval av slutlösning med hjälp av en konceptvalsmatris. 

I det här skedet vägs relativa betydelsen av ställda krav som poängsätts och sammanställs i en matris. (Bilaga 

14.8) Metoden beskrivs av Ulrich, K.T. & Eppinger, S.D. (2008) och kallas för ”Concept scoring”. Metoden går ut 

på utvärdering av hur ställda krav uppfylls. De olika dellösningarna poängsätts i en skala från 1 till 5, där 5 är 

bäst och multipliceras med ett kriteriets procentsats. Sedan alla poäng räknats ihop vinner det koncept som har 

fått högsta antalet poäng. Metoden valdes för att den passar bra för detaljrika koncept och används här för att 

ge en strukturerad form till valprocessen samt en möjlighet att uppfylla de ställda kraven.  

Konceptet med magnetfäste, som fick namnet ”Magnetic” (Figur 31), fick flest poäng. Konceptet bygger på 

användning av permanenta magneter som monteras på baksidan av fodral och fäste med plus och minus 

polerna. Fäste spänns fast i konstruktionsrör mellan nackstöd och säte. Magnetkonceptet är möjligt tack vare 

nya kraftfulla magneter som finns på marknaden, till exempel neodym-järn-bor (NdFeB Sintrad).  

10.4 Diskussion  
Magnetkonceptet blev vinnare efter det genomförda konceptvalet på grund av att det bäst motsvarade de 

högstprioriterade kriterierna lätthanterlighet och form. Det skall vara lätt att använda mobilenhet, utseende 

skall ge ett rent intryck och en tom hållare ska se tilltalande ut. Lösningen hade flera fördelar mot de andra 

koncepten.  

1. Användaren har full frihet att placera skärmen i stående eller liggande läge.  

2. Det är enkelt att sätta in och ta ur skärmen, det krävs inga precisionsrörelser för att sätta fast 

mobilenheten. 

3. När skärmen inte är fastsatt i stolen, syns endast magnetplatta som har en ren formuttryck.   

Nya dimensioner fördes in i produktspecifikationen. Det blev bestämt att anpassa skärmen till den befintliga 

surfplatta Ipad 2 från Apple, för att den har kombination av teknik och mjukvara som skänker mycket nöje vid 

användning. Men lösningen kan anpassas till vilken mobilenhet som helst, bara själva fodralet behöver bytas ut 

mot en ny storlek. Ipads dimensioner är 9,7 tum på diagonalen. Höjd: 241,2 mm, bred: 185,7 mm, djup:8,8 mm, 

vikt: 613 g. (Figur 32). Detaljer som det ska tas hänsyn till är öppningar för 30 stifts laddningsuttag, 3,5 mm 

uttag för hörlurar och mikrofon.  

  

Figur 31. Modellen av konceptet "Flex 4"eller ”Magnetic” 
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10.5 Utformning av fäste ”Magnetic" som tillbehör 
 

 

 

 
 

Figur 32. Cadmodell på konceptet "Magic" 

Fäste kan skruvas på alla Volvos säten och kan köpas som tillbehör. Formen på kåpan passar väl till öppningen 

mellan nackstödet och stolsryggen.  

Läderfodralet har en öppning på en kortsida som ger möjlighet att sätta in och ta ut skärmen. En magnet sys in 

på baksidan av fodralet och den andra sätts in i fästet som monteras in i framsäte. (Figur 32, Figur 33) 

Figuren nedan visar en sammansättningsskiss av magnetfästena. Magnetplattan består av en kåpa, en platta 

med en fördjupning för magneten, själva magneten, och infästningselement som spänns fast mot 

rörkonstruktionen i sätet. 

 

  

Figur 33 Cadmodell: sprängskiss, sammansättning av infästningselement 

Infästningselement 

med magnet 

Surfplatta med ett 

läderfodral 

Neodymmagnet 

Kåpa 

Magnethållare Stolkonstruktion 
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10.6 Materialval 

Fodralet sys av italienskt läder som är 1,3–1,5 mm tjock och med djup prägling. Brandkrav är FMVSS 302 för bil 

och standard ISO 3795. Brinnhastighet: <100 mm/minut.  

Läderfärger anpassas till interiörfärger S80s modellen, år 2011. 

Den yttersta tunna kåpan kan tillverkas av material som leder magnetfält och kan ha utseende av borstat 

aluminium som andra delar av interiören. Det kan finnas två olika färgteman (Figur 34) – Antracit svart läder 

och aluminium eller Soft Beige och aluminium. Kåpan kan smyckas med Volvo loggan för att uttrycka märkes 

identitet. 

   

Figur 34. Material Softbeige, svart antracit läder och borstat aluminium. 

10.7 Supermagneter 
Neodym-järn-bor (NdFeB Sintrad) tillhör till de nya supermagneterna som klarar av att hålla hög vikt och 
överträffar de traditionella magneterna. De senaste åren har kvaliteten utvecklats betydligt och skapats nya 
möjligheter och användningsområden. Olika permanent magneter skiljer sig väsentligt vad det gäller HcJ (som 
är koercitivkraft och ett mått på materialens förmåga att motstå avmagnetiserande fält, enheten kA/m) och 

maximal BH (som är maximal energipotential, enheten kJ/m
3
). ”Storleken på magneten är förknippad med 

maximala energipotentialer, BH max . NdFeB samt SmCo-magneterna utgör här en klass för sig, då de medger 
små konstruktioner. Vidare utsätts magneten för avmagnetiserande fält av varierad styrka. Hög koercitivkraft 
(HcJ) innebär att materialet tål höga motriktade fält, vilket är ett krav i t.ex. motorer och generatorer. Även här 
är högenergimaterialen NdFeB och SmCo i särklass. Figuren nedan visar hur volym och dimension förhållanden 
varierar för att uppnå samma flödestäthet på ett givet avstånd.” (Åkeson, 2011). 
 

 

 

 

 

 

En neodymmagnet av diametern 25mm, och höjden 1,3 mm håller vikt på ca 3 kg. Eftersom magnetfäste ska 

användas i fordon och kommer påverkas av stötar, fanns det en viss tveksamhet om det lämplig 

användningsområde. Men efter att ha pratat med experter och informationssamling fick idén bekräftelse. Det 

finns en uppsjö av olika lösningar som håller navigatorer och telefoner i bil med hjälp av sugproppar eller sköra 

snäpplösningar. Problemet som kan uppstå med magnetfäste det är att det bli svårt att löss enheten. Men det 

finns möjlighet att lösa det, genom att använda material mellan plattan och magneten.  En annan aspekt, det är 

svag friktion mellan metallfäste och fodralets läder, det kan åtgärdas med användning av perforerat läder på 

baksidan av enheten.  

Fe   v=80 NdFeB    v=1 SmCo   v=2,7 Alnico  v= 61 

Figur 35. Volym och dimensions variation för att uppnå samma flödestäthet.  
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Det fanns funderingar angående negativa magnetpåverkan på omgivning och elektronik. Enligt ingenjörer som 

den frågan diskuterades med, fanns det inga problem, eftersom dagens elektronik inte kommer att påverkas 

negativt.  

11 Resultat 

Resultatet blev ett koncept som möjliggör användning av pekskärmsteknik för underhållning i bilens baksäte 

och består av tre punkter: val av pekskärm, positionering av den i baksäte och infästningselement. Det tre 

punkter nedan beskriver sammanfattat resultat från olika delar av projektet och dess unika egenskaper. 

1. Eftersom olika aktiviteter som internetanvändning, filmvisning med mera förutsätter olika 

positionering, valdes mobila pekskärmsenheter som möjliggör flexibilitet i användningsområden och 

människans rörelse. Mobilteknologi kan även kopplas i bilen och användas som en kontrollpanel för 

att styrning av funktioner i baksätet som klimat, musik, film med mera. Fördelen med användning av 

en egen mobilenhet, det är att användare väljer en enhet med ett gränssnitt som tilltalar mest. Det 

finns ett tiotal företag som har lanserat en ny surfplatta eller kommer att göra det i närmaste framtid. 

Det kommer att finnas ett antal valmöjligheter. Den andra fördelen är att det kan spara miljö- och 

andra resurser genom att en mobilenhet används för fler ändamål som en Infotainment enhet i bilen, 

läsplatta, dator, musikspelare, radio med mera.  

2. Resultatet omfattar också positionering av skärmar i bilens baksäte enligt ergonomiska 

rekommendationer. Utvärdering i det ergonomiska programmet – Jack och beräkningar resulterade i 

vertikal och horisontal avstånd för placering av skärmar för en bred målgrupp som inkluderade barn. 

Skärmplaceringen varierade beroende på aktivitet och målgruppens storlek. Det inre arbetsområde ca 

30 – 48 cm i horisontal led passar för hantering av en pekskärm vid läsning eller inmatning av data och 

maxnåbarhet ca 48 cm – 53 cm där det minsta användare klarar av att nå skärmen. Det vertikala 

avståndet för skärmplacering blev enligt beräkningar 63 cm. Det vertikala avståndet är något lägre än 

nuvarande positionering. (Figur 38) 

3. Konceptet (Figur 36, 37) omfattar ett förslag för infästning av skärmar på ett längre avstånd för 

filmvisning eller när skärmen inte används. Viktiga kriterier för utformning av fäste var att skärmen var 

enkelt att sätta in och ta ut ur hållare. Skärmen skulle enkelt kunna växla mellan horisontell och 

vertikal position, vara säker och anpassas till Volvo S80 modellens formspråk. Med hjälp av 

konceptvals metoder, valdes koncept som baserades på användning av neodymmagneter som byggs 

in i ett infästningselement på stolens baksida och i ett läder fodral för surfplatta. Tekniskutveckling 

leder till lättare och tåligare skärmar i framtiden som enkelt kan sättas fast i bilen med magnetkrafter. 
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                        Figur 36. Fäste - slutligt resultat 

 

 

Figur 38. Nuvarande skärmplacering - rött streck,  
                    ny placering markerat med ett gult streck. 

               

Utveckling av mobilenheter och multitouchteknik skapar upplevelse och underhållning som kan användas med 

fördel i framtidens bil.  

11.1 Diskussion 
Sammanfattningsvis vill jag kommentera resultatet. Projektet var lärorikt och mångsidigt. Det hade olika 

frågeställningar, allt från ergonomi, interaktion till slututformning av magnetfästet. Huvudproblemet var att 

utveckla Rear Seat Entertainment och byta DVD-baserade TV-skärmar mot moderna pekskärmar. 

Uppdragsbeskrivningen innefattade olika underproblem, det är val av pekskärmsenheten, positioneringen av 

den i bilen för att möjliggöra fysisk kontakt och bättre ergonomi och förslag för ett fäste. Koncepten i sin helhet 

skulle utformas för att ge roligare underhållningssystem i bilen inom en snar framtid och anpassa dessa till 

målgruppens behov.  

Här är några punkter som beskriver det som karakteriserar konceptet och det som kan utvecklas vidare: 

Figur 37. Koncept "Magnetic" 
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1. Det valda konceptet blev en mobilenhet som inte är fastintegrerad i sätet, den ger flexibilitet för 

användarna att byta kroppsställning under resans gång, de behöver inte sitta med sträckta armar som 

kan bli jobbigt i längden. Barn som inte når fram till framstolsryggen kan ta plattan i händerna och t ex 

spela spel och lyssna på musik. Att skicka e-post, läsa och visa film förutsätter olika avstånd till 

enheten, därför är flexibilitet den optimala lösningen. När passageraren vill titta på film eller inte vill 

använda enheten, sätts den fast i sätet. Med hjälp av magnetfästen fås en flexibilitet där plattan kan 

sättas upp i en valfri riktning.  

2. Användning av mobilenheten som en kontroll för bilens RSE förutsätter tillgång till mjukvara och är 

inte helt realistiskt ännu. Volvo har redan utvecklat en programvara för en androidtelefon som styr 

värmen i bilen, så det är bara början. 

3. Det som ska kunna utvecklas redan nu är infästningselement som kan användas även för andra 

bilmodeller. Användning av mobila enheter i bilen kommer att bli mer och mer utbrett med tiden. Det 

är därför rätt att satsa på en produkt som till exempel fäste för surfplattor, det ligger rätt i tiden.  

Vägen till slutkoncepten var lång, eftersom huvudproblemet ledde till andra problemställningar på vägen. I och 

med detta fick jag lära mig att det behövs tydligare målsättningar och syften med alla delar. Under arbetets 

gång gjordes fördjupande HCI litteraturstudier som omfattade fysiska inmatningsenheter och virtuella tekniker 

som jag inte hade så mycket nytta av i det här projektet, men det var väldigt intressant att fördjupa sig i. Det 

som jag lärde mig från HCI litteraturen är att det är nödvändigt att anpassa inmatningsenheterna till själva 

uppgiften, människa och miljön och inte tvärtom. Först analyserades vilka uppgifter som ska utföras av 

användaren, vem som ska använda systemet och hur det ska ske. Utifrån de tankarna planerades arbetet. 

Upplägget för projektet hade först ett ”fågelperspektiv” för att ge förslag på layout, interaktionsenheter och 

dess placering. Sedan utformades koncepten på en mer detaljerat nivå som placering av skärmen och 

utformning av fäste. 

Om man utvärderar arbetet nu i efterhand, ser man tydligt vad som kunde göras annorlunda och skillnaden 

mellan arbetssättet på företag och studentarbeten. Varje uppdrag omfattar mångsidiga problem och för att 

spara tid och åstadkomma mer kvalificerade beslut, utförs arbeten ofta i team som har experter inom olika 

områden.  Men fördelen med att driva projektet på egen hand, var att man får förståelse för varje steg som 

leder arbetet vidare till målet. 

Jag hade väldigt tur med att kunna utföra mitt examensarbete på ett framgångsrikt företag som Volvo. Det var 

väldigt lärorikt. Avslutningsvis vill jag ännu en gång tacka alla som har varit inblandade i det här projektet och 

hjälpt till! 
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14 Bilagor 

14.1 Moodboard 

 

Figur 39. Moodboard visualiserar multitouchteknik som är en underhållning i sig. 
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Figur 40. Moodboard som symboliserar målgruppens livsstil och värderingar. 
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14.2 Antropometriska uppskattningar 
 

Dimensioner Män 

95-e percentil 

Kvinnor 

5-e percentil 

Flickor 

5-e percentil 

1. Kroppsstorlek 1855 1505 1125 

2. Sitt-ögonhöjd 845 685 500 

3. Handlängd 205 160 120 

4. Fram 

grepplängd 

835 650 455 

5. Armlängd 840 655 470 

Tabell A. Antropometriska uppskattningar för Brittiska 95-e percentil män,  
5-e percentil kvinnor och 5-e percentil flickor i 7 års ålder i (mm).  
(Pheasant, S. & Haslegrave, C.M., 2005, s.45)  

 

 

 

 

 

Tabell B. Greppnåbarheten i mm. (Diffrient, N. et al. 1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inre arbetsområde 
mm 

Yttre arbetsområde 
mm 

Maximal 
fingernåbarhet mm 

Barn 7 år 302 mm 477 546 

Liten kvinna 378 572 670 

Medel kvinna 406 612 721 

Stor man 480 686 838 
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14.3 Beräkningar av skärmpositionering i vertikal led. 

 

Figur 41. Illustration till beräkning. 95:e percentil manens synvinkel 

Sittögonhöjd för 95-e percentil man är 845 mm  

Med synvinkel på -15
0 

och avståndet till en display på 600 mm, räknas avståndet x ut.  

      
 

   
       160 mm 

Sätets kompression är ca 40 mm, det vill säga att det vertikala avståndet från sittytan blir 845 mm – 160 mm – 

40 mm = 645 mm 

Det antas att när en 5-e percentil flicka tittar rakt fram, är hennes sitt-ögonhöjd 500 mm. Sitter hon på en 

bilbarnkudde, kommer hon 150 mm upp. Sätets kompression är hälften så stor som mannens, det vill säga  

20 mm (på grund av vikt). 

500 mm + 150 mm - 20 mm = 630 mm 

 

645 mm - 630 mm = 15 mm skillnad.   Mannen tittar med en vinkel som är större än -15
0
 

        
(      )

   
     är mannens synvinkel. 

  

600 mm 

160  mm 
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14.4 Produktspecifikation 
 

 Projekt: Flexibel pekskärmsbaserad enhet för RSE 

 Nr Funktion Klass Mått Prioritets-

viktning 

1. Positionering 

Ergonomi 

1.1 Möjliggöra användning 

av skärmen för arbete 

K 300 mm till 480mm från användare 

till skärmen 

 

5 

 1.2  Möjliggöra användning 

av skärmen för t.ex. 

film 

K Min 500mm 5 

 1.4 Optimal placering av 

skärmen i en vertikal 

riktning 

K 620mm från sittytan  

 

4 

 1.5 Förhindra bländning Ö Max ±15
0
 

Mörklägga fönster 

Skärmar som inte blänker 

2 

 1.6 Bekvämt att använda Ö Bedöms med hjälp av en ergonomisk 

simulering 

 

2. Driftsäkerhet 
2 Möjliggöra laddning K Laddningsenhet, sladd eller annat 

alternativ 

4 

3. Estetik 

3.1 Möjlighet att gömma 

eller plocka undan 

skärmen när den inte 

används 

Ö  1 

 3.2 Formspråket ska passa 

in 

I S80 modellen 

K Bedöms av handledare på Volvo 3 

 3.3 Färgvalet ska stämma 

med färger för S80:s 

interiören 

K Färger är mörkgrå ”Antracit”, 

”Softbeige” (se kapitel interiör) 

3 

 3.4 Materialvalet ska passa 

in i interiören 

K Möbelläder 1,3-1,5 mm tjock av 

samma kvalité som i säten. 

Plastdetaljer med utseendet av 

borstat aluminium som stämmer 

överens med övrig interiör 

3 

4. Position 

4.1 Möjliggöra placering av 

skärmen i stående och 

liggande riktning 

Ö Min 90
0 

vridning 3 

5. Konstruktion 
5.1 Enkelt att sätta upp 

skärmen 

K Bedöms genom tester  5 

 5.2 Enkelt att ta ut skärmen K Bedöms genom tester 5 

 5.3 Hålla skärmen K Skärmens storlek 

241,2mmX185,7mm 

9,7 tum diagonalt 

Vikt 613 g 

 

 

6. Säkerhet 

 

6.1 Konstruktionen ska vara 

hållbar/robusthet 

K FEM-analys i Pro/E 4 
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 6.2 Fäste ska sitta fast 

ordentligt 

 Behov av testar 4 

Tillbehörsutformning 

6.3 Konstruktion ska inte 

medföra skärande 

skada vid krock 

K Minimal radie på kanternas 

avrundning är 5mm 

4 

 6.3 Material ska inte bilda 

splitter vid krock 

K Ej skärm av glas 4 

   reviderat 2011-03-30 

reviderat 2011-04-14 

   

Tabell C. Produktspecifikation. (Tabelldata som reviderades efter 2011-04-14 markerades med blå text). 
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14.5 Konkurrenter 
 

Här är ett exempel på hållare från ”Brodit” som monteras i nackstödet på framstolen.  

 

Figur 42. Ipad hållare från ”Brodit” 

 

 

Figur 43. Ipad hållare från ”Capdase” 

Hållare från ”Brodit” och ”Capdase” sätts fast på hackstödet är stabila och håller bra, men den stora nackdelen 

för dessa är att när man inte använder hållaren så sticker den ut, vilket ger ett mindre exklusivt utseende. 

Därför sökte jag vidare efter en lösning som passar in i bilen, även när platta inte är monterad.  
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14.6 Skisser 

 

Figur 44. Alternativa virtuella tekniker, 3D glasögon med integrerade hörlurar. 
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Figur 45. Laddningsdocka. 
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Figur 47. Bärbara enheter integrerade i mittstack och i armstöd 

 
 

 

 

 

Figur 46. Pekskärm integrerad i armstödet: hållare och laddningsdocka 
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Figur 48. Ett förslag på skärmplacering  

 

  

Figur 49. Mobilenhet för RSE 
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14.7 Resultat 

 

Figur 50. Interiör - koncept "Magnetic" med mobila pekskärmsenheter  
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Figur 51. Interiör koncept "Magnetic" utan mobila enheter 
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14.8 Konceptvalsmatris för koncept ”Flex”. 
Konceptval beskrivs i kapitel 10.2. Formen för tabellen tagen ur Ulrich, K.T. & Eppingen, S.D. (2008). 

 

Koncept 

Koncept 1

 

Koncept 2

 

Koncept 3

 

Koncept 4

 

Koncept 5

 

Koncept 6

 

Urvalskriterier % Viktning Poäng Viktning Poäng Viktning Poäng Viktning Poäng Viktning Poäng Viktning Poäng 

Enkelt att sätta 

upp skärmen 

20% 3 0,6 3 0,6 3 0,6 5 1 5 1 4 0,8 

Enkelt att ta 

ner skärmen 

20% 4 0,8 4 0,8 4 0,8 5 1 5 1 4 0,8 

Laddning 15% 4 0,6 5 0,75 4 0,6 5 0,75 4 0,6 5 0,75 

Robusthet 15% 3 0,45 3 0,45 4 0,6 5 0,75 1 0,15 5 0,75 

Möjlighet att 

ändra riktning 

10% 3 0,3 4 0,4 3 0,3 5 0,5 5 0,5 4 0,4 

Formspråket 10% 4 0,4 3 0,3 4 0,4 5 0,5 5 0,5 4 0,4 

Materialval 10% 4 0,4 4 0,4 4 0,4 5 0,5 5 0,5 4 0,4 

Summa  3,55 3,7 3,7 5 4,25 4,3 

  5 4 4 1 3 2 

Tabell D. Konceptvalsmatris. 

 

 

 

 


