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Sammanfattning	
 
Målet med examensarbetet har varit att samla information åt ett tekniskt konsultföretag för att 
öka deras kunskap om autonoma system och fordonskommunikation. Statusen på arbetet 
kring dessa aktiva säkerhetssystem hos olika aktörer och hur systemen implementeras i 
dagens och framtidens fordon har undersökts genom omfattande litteraturstudier, intervjuer 
och marknadsanalyser. De autonoma systemen kan samla information från omgivningen 
genom sensorer och bidra till ett jämnare trafikflöde, ökad säkerhet, lättare bilar och bättre 
miljö. Genom fordonskommunikationen kan fordon kommunicera med varandra samt 
infrastrukturen och garantera en säker bilfärd. År 2030 utgörs innerstaden av autonom, 
elektrifierad kollektivtrafik för att transportera människor på begäran, samtidigt som 
personbilar till viss del förbjuds. Potentiella behov för människan i en fullt autonom bil har 
identifierats och diverse produktutvecklingsmetoder har tillämpats för att utforma två 
konceptuella lösningar för en framtida bilinteriör. Lösningarna visar interaktionen mellan 
människa och system eftersom underhållning och bekvämlighet blir viktigt i en fullt autonom 
bil. Respektive lösning är statsägd och rymmer fyra passagerare. I lösningarna är sittplatserna 
placerade på ett sätt som underlättar kommunikation mellan passagerarna. Passagerarna kan 
underhållas eller informeras individuellt eller gemensamt via text, ljud och bild.   
 
  



 

 
Abstract	
 
The goal with this thesis project has been to collect information for a technical consulting 
company in order to increase their knowledge about autonomous systems and vehicular 
communication. The status of how various operators work with active safety systems and 
how the systems are implemented in current and future vehicles has been investigated 
through extensive literature studies, interviews and market research. The autonomous 
systems can collect information from the surrounding through sensors and contribute to better 
traffic efficiency, increased safety, lighter cars and a better environment. Through vehicle 
communication, the vehicle can communicate with each other in order to guarantee a safe 
ride. In 2030 the inner city constitutes of autonomous, electrified public transport to transport 
people on demand, meanwhile private cars are prohibited. Potential needs for the human in a 
fully, autonomous car has been identified and various product development methods has been 
applied in order to develop two conceptual solutions for a future car interior. The solutions 
show the interaction between human and system since entertainment and comfort becomes 
important in a fully, autonomous car. Each solution is state-owned and holds four passengers. 
In the solutions, the seats are placed in regard to facilitate communication between the 
passengers. The passengers can be entertained or informed individually or collectively by 
text, sound and images.          
  



 

Förord	
 
Ett varmt tack till i3tex som gett oss möjlighet att utföra ett mycket givande examensarbete 
på huvudkontoret i Göteborg under våren 2016. Vi vill även rikta ett stort tack till följande 
personer som hjälpt och stöttat oss i vårt arbete: 
 
i3tex: Otto Torgnyson, Björn Aiff och Robert Penttilä 
Högskolan i Skövde: Ari Kolbeinsson 
 
Respondenter som ställt upp och haft en bidragande roll till examensarbetets resultat tilldelas 
ett tack: Volvo, Trafikverket, Chalmers och AstaZero. 
 
Slutligen vill vi tacka alla som visat intresse och engagemang under arbetets gång. 
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1 Inledning		
Bilen har revolutionerat människans liv på ett sätt ingen annan uppfinning lyckats med. 
Under de senaste hundra åren har möjligheten att kunna förflyttas snabbt och flexibelt blivit 
en självklarhet för människan. Bilen har även bidragit till ökad trängsel och fler olycksfall i 
trafiken (Borneskans, 2007). Det huvudsakliga syftet med en bil är transport från en plats till 
en annan. Bilen är en plats där familjer spenderar mycket tid och den ska därmed kunna 
erbjuda exempelvis utrymme, förvaring och underhållning. Idag är bilen beroende av att en 
förare kör, denne är placerad bakom en ratt i bilens främre del (se Figur 1). Föraren 
manövrerar bilen med ratt och pedaler och ser omgivningen via backspeglar och vindrutor. 
Säkerhetsbälten och krockkuddar fungerar som skydd vid kollisioner (Trafiksäkerhetsverket, 
2011) och instrumentpanelen delger föraren information om bland annat fordonsstatus. Enligt 
International Transport Forum (2015) finns det i dagsläget olika typer av aktiva 
säkerhetssystem som kan underlätta körningen genom att samla information från 
omgivningen via sensorer installerade på fordonet (Gáspár, Szalay & Aradi, 2014). Med 
fordonskommunikation kan fordon radiosända information till andra fordon eller 
infrastrukturen samt ta emot information (Bazzan & Klügl, 2014). I framtiden kommer 
troligen dessa system så småningom leda till att bilen blir ”självkörande” (Gáspár et al., 
2014). Föraren blir en användare som inte längre ansvarar för körningen och kan förmodligen 
vara vem som helst i samhället. Flertalet av dagens funktioner, både interiör och exteriör, 
kommer inte att behövas längre (Google, 2016) och underhållning och bekvämlighet blir allt 
viktigare då användaren endast färdas och inte är bunden till en plats i bilen (Mercedes-Benz, 
2016). Att ersätta människan med ett system kan ge jämnare trafikflöde, ökad säkerhet och 
bättre miljö (Gáspár et al., 2014).  
 

 
Figur	1.	Bilinteriör	sett	från	förarsäte	i	traditionell	bil	(Modifierad	utifrån	bild	av	Parrott,	2015).	 

 
Examensarbetet utförs i samarbete med konsultbolaget i3tex i syfte att utföra en nuläges- och 
framtidsanalys gällande hur fordonsindustri, forskning, väghållare och staten arbetar med 
fordonskommunikation samt assisterande system som underlättar körning. Systemen och 
kommunikationen kan leda till fullt autonoma bilar, det vill säga självkörande bilar utan 
förare. Utifrån analysen skapas en konceptuell lösning på hur människan färdas i en framtida, 
självkörande bil.  

1.1 Företag/organisation	
I3tex är ett tekniskt konsultbolag i Göteborg med erfarenhet av produktutveckling inom 
branscherna fordon, telekom, verkstadsindustri och medicinteknik. Företaget har verkat inom 
branschen i mer än 20 år och utfört tekniska konsulttjänster åt bland andra Volvo, Ericson, Atlas 
Copco, SAAB Aero och Gambro. Exempel på produkter som i3tex tagit fram är: ventilator för 
andningshjälp vid sömnstörningar, eldriven bergborrhammare samt hårdvaran till Volvos 
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automatiserade fordon. Företaget har även haft en bidragande roll i framtagandet av Volvos elbil 
C30 Electric. Sedan 2009 är i3tex ett privatägt, fristående bolag. Företagets logotyp innefattar tre 
stycken ”i” följt av ”t.ex.”, där i3 står för innovate, implement, improve och t.ex. står för technical 
expertise (i3tex, 2016). 

1.2 Problembeskrivning	&	frågeställningar		
Enligt Torgnyson1 kommer sensorer och datorer utgöra aktiva säkerhetssystem, vilka till viss 
del redan finns på dagens marknad. Systemen har lett och kommer att leda till högre säkerhet 
för passagerare såväl som för andra mer oskyddade trafikanter. För att öka säkerheten och 
effektiviteten i trafiken måste fordon i framtiden kunna kommunicera med varandra (V2V) 
och dess omgivande infrastruktur (V2I). Samlingsnamnet kallas V2X-kommunikation och 
bör kunna ske oberoende av faktorer som världsdel, tillverkare, märke eller årsmodell. Med 
framtidens V2X-teknologi kommer samhället att ta ännu ett steg mot en mer säker, effektiv 
och miljövänlig trafikmiljö. Det är i dagsläget attraktivt att inom fordonsindustrin skapa 
delvis eller fullt autonoma (självkörande) fordon. I och med V2X kommer fordonsindustrin 
att göra ytterligare framsteg mot självkörande fordon. En ny verklighet med fullt autonoma 
fordon leder också till nya utmaningar för förare och passagerare, såsom användarens plats i 
fordonet och lägre krav på koncentration. 
 
Frågeställningarna i projektet behandlar både nutid och framtid och är följande: 

● Hur arbetar fordonsindustrin, myndigheter och forskning med V2V/V2I? 
● Vilka tekniker, autonoma system och standardiseringsarbeten finns i dagsläget? 
● Vad är förarens plats bland nya system? 
● Hur kan dessa leda till förbättringar med hänsyn till t.ex. säkerhet, miljö och 

transporteffektivitet? 
● Hur kan systemen förändra människans användning av bilen?  

1.3 Syfte,	avgränsningar	och	mål	
Projektet syftar till att undersöka statusen på arbetet kring automatiserade fordon och 
fordonskommunikation hos fordonsbranschen, myndigheter och forskare. Hur denna aktiva 
säkerhet implementeras i framtidens fordon och påverkar människan undersöks. Potentiella 
behov för människan i en fullt autonom bil identifieras och genom den erhållna kunskapen 
skapas en konceptuell lösning av interiören, med fokus på interaktionen mellan människa och 
system.  
 
För att avgränsa projektet behandlas enbart bilar, andra vägfordon inkluderas inte. Ett antal 
automatiserade system i bilar väljs ut och presenteras, samt ett begränsat urval av 
forskningsprojekt och koncept av automatiserade fordon. Projektet fokuserar på att identifiera 
människans plats bland tekniska system, snarare än att utveckla tekniken. Nuvarande lagar 
och regler för fordon berörs inte, då dessa förmodligen blir irrelevanta för en framtida bil. 
Målgruppen i projektet är människor i alla åldrar boendes i städer, handikapp bortses. 
Eftersom den slutliga lösningen ska vara konceptuell utförs inga ergonomianalyser, 
kostnadskalkyler eller beräkningar av hållfasthet för interiören. Olika områden av interiören 
behandlas och sittmöbler samt informationsvisning prioriteras högre än övriga delar.  
 
Då i3tex önskar ligga i framkant inom teknikutvecklingen, är målet med uppdraget att samla 
information för att öka företagets kunskap om ämnet genom att besvara givna 

                                                
1 Otto Torgnyson Elektroingenjör i3tex, möte den 18 januari 2016 
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frågeställningar.  För att visa på kunskaper inom produktutvecklingsrelaterade projekt 
används tidigare kunskaper från designingenjörsutbildningen för att utforma koncept med 
hänsyn till människors behov. Den konceptuella lösningen av en framtida bilinteriör 
redovisas i form av skisser, text och bilder och i arbetet integreras reflektioner kring hållbar 
utveckling, människa och samhälle.  
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2 Teoribakgrund	
I teoribakgrunden redovisas information som bidrar till att besvara några av projektets 
frågeställningar. Samlingsnamnet för system som samlar information genom sensorer på 
bilen och underlättar förarens köruppgifter är ADAS (About Autos, 2016). De olika systemen 
delas in i olika automationsnivåer (nivå 0-5) beroende på i hur stor utsträckning de ersätter 
förarens uppgifter (Gáspár et al., 2014). Kapitlet beskriver nuvarande system inom 
automationsnivå 0 och 1 samt automatiserade, privatägda fordon enligt ERTRAC (2015) och 
International Transport Forum (2015). Fordonskommunikation möjliggör nästa generations 
ADAS och kallas V2X-kommunikation, vilken utgörs av V2V och V2I (Bazzan & Klügl, 
2014). Enheterna hos denna kommunikation såväl som tillämpningar i form av säkerhet, 
effektivitet, underhållning, betalning och information redogörs. I dagsläget är biltillverkarna 
redo för V2X-kommunikation, men efterfrågan på marknaden och infrastrukturstöd saknas. 
År 2030 finns sensor- och kommunikationsteknik på plats men anpassning av infrastruktur 
går långsamt (Welinder, Olofsson, Nåbo & Fors, 2016). Hur autonoma system och V2X-
kommunikation används år 2016, 2030 och 2050 presenteras kortfattat, såväl som framtida 
fordon i städer. De tekniska systemen kommer så småningom styra fordonen åt människan 
och måste kommunicera allt människan vill veta (Arrias et al., 2014). Därför avslutas kapitlet 
med diverse teknologier som möjliggör människans interaktion med systemen. 

2.1 Advanced	Driver	Assistance	Systems		
Avancerade förarassistanssystem, ADAS, är teknologier som hanterar komplexa och svåra 
uppgifter åt förare i vägfordon i syfte att öka säkerheten för alla människor (About Autos, 
2016). Enligt Auricht och Stark (2014) är det huvudsakliga syftet med ADAS att stödja och 
underlätta för föraren vid körning. Vidare är avancerade förarassistanssystem mycket viktiga 
i dagens bilar på grund av den starkt ökande trafiktätheten (Auricht & Stark, 2014). 
Regeringar världen över godkänner lagar för att standardisera ADAS i alla fordon då 
efterfrågan på sådan utrustning i bilar är hög (QNX, 2015). Inom en snar framtid ska 
allmänna vägfordon kunna köra utan förare (Gáspár et al., 2014). Precis som en förare, måste 
ett automatiserat fordon samla information, fatta beslut baserat på den informationen och 
därefter utföra det beslutet (International Transport Forum, 2015). Informationen samlas in 
från nära, medel och avlägset avstånd genom olika typer av sensorer installerade på fordonet 
(se Figur 2) (Gáspár et al., 2014). I en bil kombineras data från ett flertal sensorer och denna 
”sensorfusion” kombinerar styrkorna från de olika sensorteknologierna (QNX, 2015). Vanligt 
förekommande sensorer är: ultraljud, radar, kamera, LiDAR och GPS. Dessa kombineras 
med kartor med hög noggrannhet som tillåter system att identifiera passande 
navigationsrutter, relevanta skyltningar och hinder (International Transport Forum, 2015).  
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	Figur	2.	Bil	utrustad	med	sensorer	(Designated	driver,	2016). 

2.2 Automationsnivåer		
Beroende på till vilken grad automation ersätter förarens uppgifter kan de autonoma 
systemen delas in i olika nivåer (se Figur 3). Föraren ansvarar för att välja en av 
automationsnivåerna utifrån tillgänglighet, dock måste förhandsvillkoren för den valda nivån 
vara uppfyllda (Gáspár et al., 2014). Omvänt, uppmärksammas föraren när en 
automationsnivå inte längre är tillgänglig och föraren måste ta över kontrollen (Gáspár et al., 
2014). Tillgängligheten för automationsnivåerna kan variera under körningen med avseende 
på förändringarna av miljön (exempelvis om vägmarkeringar förekommer eller inte). 
Förhandsvillkoren som krävs för att kunna välja högre automation är: tillgång till en högre 
automationsnivå, miljöavkänning i realtid, aktuell status för fordonets dynamik, 
föraruppmärksamhet samt förarbegäran om högre automation (Gáspár et al., 2014).  
 

 
Figur	3.	Olika	automationsnivåer.	 

 
International Transport Forum (2015) beskriver automationsnivåerna enligt följande: 

På nivå 0 (ingen automation) utförs alla dynamiska köruppgifter av människan, men med 
hjälp av varnings- eller ingripande system.  

Nivå 1 (förarassistans) innebär att ett förarassistanssystem hjälper till med antingen 
styrning eller acceleration/retardation genom information om körmiljön och 
förutsättningen att alla återstående aspekter av den dynamiska körningen utförs av den 
mänskliga föraren. 

I nivå 2 (delvis automation) utför ett eller flera förarassistanssystem både styrning och 
acceleration/retardation med hjälp av information om förarmiljö. I denna nivå förväntas 
den mänskliga föraren utföra alla återstående aspekter av den dynamiska körningen. 

Körläget i Nivå 3 (begränsad automation) innebär att ett automatiserat körsystem utför alla 
aspekter av den dynamiska körningen. Här förväntas den mänskliga föraren reagera då 
systemet ber denne att ingripa. 



  
6 

Vid Nivå 4 (hög automation) utför ett automatiserat körsystem samtliga aspekter av den 
dynamiska körningen, även när den mänskliga föraren är oförmögen att ingripa på 
systemets begäran. 

I Nivå 5 (full automation) sker alla aspekter av den dynamiska körningen automatiskt, 
oavsett väg-och miljöförhållanden. Här krävs inget ingripande från en mänsklig förare. 

2.2.1 Nuvarande	och	framtida	fordonssystem	inom	nivå	0		
Den europeiska teknikplattformen ERTRAC redovisar nuvarande och framtida 
fordonssystem inom nivå 0 i en av sina forskningsagendor. Enligt ERTRAC (2015) och den 
globala regeringsorganisationen International Transport Forum (2015) är systemen följande; 
 
Park Distance Control (PDC) assisterar föraren att manövrera vid trånga utrymmen. Genom 
att kommunicera avståndet från föremål med hjälp av akustik eller optiska signaler minskar 
stressen hos föraren. Med Lane Departure Warning (LDW) minskar risken för olyckor 
orsakade av oavsiktliga avvikningar från körfältet. Föraren varnas visuellt eller genom en 
signal på ratten om det finns en indikation att fordonet är på väg att lämna körfältet 
oavsiktligt. Med Front Collision Warning (FCW) kan situationer med kritiskt avstånd till 
framförvarande fordon upptäckas med hjälp av radarsensor och fordonets bromsavstånd kan 
minskas (se Figur 4). Systemet varnar föraren i farliga situationer genom visuella och 
akustiska signaler och/eller med vibration i bromsarna. Systems beyond human capability to 
act innefattar flera system som ingriper bortom mänsklig förmåga att agera. Dessa system, 
som ABS (Anti-lock-Braking-System), ESC (Electronic Stability Control) och nödbromsning 
är aktiva säkerhetssystem. Systemet Lane Change Assist (LCA) övervakar områdena till 
vänster och till höger om bilen samt upp till 50 m baktill. LCA varnar föraren för potentiellt 
riskfyllda situationer genom blinkande varningsljus i utvändiga speglar. 
 

 
Figur	4.	Front	Collision	Warning	(FCW)	(Zero2turbo,	2016). 

2.2.2 Nuvarande	och	framtida	fordonssystem	inom	nivå	1	
Den europeiska teknikplattformen ERTRAC redovisar nuvarande och framtida 
fordonssystem inom nivå 1 i en av sina forskningsagendor. Enligt ERTRAC (2015) och den 
globala regeringsorganisationen International Transport Forum (2015) är systemen följande; 
 
För att mäta avståndet och hastigheten i jämförelse med fordonet körandes framför används 
Adaptive Cruise Control (ACC). Systemet använder en distanssensor och föraren ställer in 
hastigheten och det nödvändiga tidsspannet med knapparna på den multifunktionella ratten. 
Trafiksituationen visas på den multifunktionella displayen. ACC med stop-and-go-funktion 
upptäcker en framförvarande bil och inkluderar automatisk avståndskontroll (kontrollvidd 0-
250 km/h). Ett säkert avstånd bibehålls genom automatisk bromsning och acceleration. Lane 
Keeping Assist (LKA) blir automatiskt aktiv vid hastigheten 60 km/h och uppåt. Systemet 
fastställer positionen för fordonet genom att upptäcka vägmarkeringar och korrigerar 
körningen om bilen börjar röra sig utanför körfältet. Om korrigering inte är tillräcklig eller 
hastigheten för låg varnas föraren genom vibration i ratten och det är då upp till föraren att 
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korrigera. Funktionen Park Assist (PA) styr automatiskt bilen i parallella områden och 
parkeringsfickor. Föraren assisteras genom att PA automatiskt utför beräkning av 
parkeringsområdets mått, placering av bilens startposition samt utför styrrörelserna (se Figur 
5). Föraren behöver endast sköta acceleration och retardation och bibehåller kontrollen av 
bilen i alla lägen (International Transport Forum, 2015).   

	
Figur	5.	Park	Assist	(PA)	(Opel,	2016). 

2.2.3 Automatiserade	privatägda	fordon		
En möjlig utvecklingsbana för automationen av individuella, privatägda fordon visas i Figur 
6. Enligt International Transport Forum (2015) inleds denna bana med existerande system 
och leder stegvis till en fullt autonom bil. Organisationerna ERTRAC (2015) och 
International Transport Forum (2015) beskriver systemen enligt följande; 
 
Automatisk parkeringsassistans finns tillgänglig på marknaden idag via funktionen 
Automated Parking Asisstance. Delvis automatiserad parkering inom och utanför ett 
parkeringsområde kan ske med hjälp av Park Assist (nivå 2). Fjärrstyrning via en smartphone 
eller adaptiv nyckel startar funktionen och fordonet utför manövrering på egen hand. Föraren 
kan vara placerad utanför fordonet men måste styra systemet. 
 
För högt automatiserad parkering finns Parking Garage Pilot (nivå 4). Funktionen innebär 
förarlös manövrering till och från parkeringsområde/-hus. Processen påbörjas genom 
fjärrstyrning, till exempel via smartphone eller adaptiv nyckel. Funktionen Traffic Jam Assist 
(nivå 2) styr bilens framåt-, bakåt- och sidorörelser för att följa trafikflödet vid hastigheter 
under 30 km/h. Traffic Jam Chauffeur (nivå 3) innebär automatiserad körning på motorväg, i 
tät trafik och upp till 60 km/h. Bilens framåt-, bakåt- och sidorörelser styrs av systemet som 
föraren aktiverar, men inte behöver styra konstant. Det finns ingen ”ta-över-begäran” till 
föraren från systemet. Highway Chauffeur (nivå 3) manövrerar från påstigning till avstigning, 
i alla filer och inkluderar omkörningar. Systemet tillåter automatiserad körning upp till 130 
km/h på motorvägar. Föraren behöver inte styra det konstant men måste avsiktligt aktivera 
systemet. Det finns en ”ta-över-begäran” till föraren från systemet om automationen når 
systemets gränser. Highway Pilot (nivå 4) fungerar som Highway Chauffeur med undantaget 
att det inte finns en begäran från systemet att föraren ska ta över. Detta förutsätter att 
systemet är i dess normala operationsområde på motorvägen. 
 
I Fully automated private vehicle (nivå 5) ska det fullt autonoma fordonet kunna hantera all 
körning från punkt A till B utan input från passagerare. Enighet gällande när sådana system 
kommer att bli kommersiellt tillgängliga finns ännu inte. Enligt Gáspár et al. (2014) krävs att 
ett flertal problemområden behandlas för att utvecklingen av hög automation ska kunna 
fortskrida. Dessa är bland annat: V2X-kommunikation, digital infrastruktur och mänskliga 
faktorer. 
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Figur	6.	Olika	autonoma	system	från	människa	till	fullt	autonom	körning	till	och	med	år	2030. 

2.3 V2V/V2I-kommunikation	
Kommunikationsteknologin har gjort stora framsteg och möjliggjort nästa steg i autonoma 
assistanssystem (ADAS) (Bazzan & Klügl, 2014). Teknologin kallas V2X-kommunikation 
och är ett samlingsnamn för en grupp teknologier där fordonet kommunicerar med något (X). 
V2X-kommunikationen utgörs av vehicle to vehicle (V2V) och vehicle to infrastructure 
(V2I) –kommunikation (Bazzan & Klügl, 2014). Inom V2V-kommunikation kan 
sammanlänkade fordon kommunicera med varandra genom att de temporärt är noder i ett 
trådlöst nätverk. Då fordon kommunicerar med speciella infrastrukturenheter (RSU) uppstår 
V2I-kommunikation. Enheterna kan radiosända information till alla passerande fordon 
utrustade med fordonsenheter (OBU) eller interagera direkt med ett fordon. 
Informationsutbyte möjliggörs genom envägs-, eller flervägskommunikation (Bazzan & 
Klügl, 2014). I hur stor utsträckning V2X-kommunikation krävs för att optimera effekten av 
fullt autonoma fordon är ännu oklart (Arrias et al., 2014). 
 
För tillfället existerar två mogna set av standarder för V2X-kommunikation; C-ITS (Co-
operative ITS) från ETSI och CEN i Europa samt DSRC i USA (Festag, 2015). Ett ITS-
system (Intelligent Transportation System) informerar via radiokanal om vad som händer i 
trafiken, både inom och utom synhåll. Teknologin IEEE 802.11p är utvecklad från lokala 
datornätverk och vald som standardisering (Welinder et al., 2016). Forskning och fältförsök 
har utförts under det senaste decenniet och visat att V2X-kommunikation baserad på IEEE 
802.11p/ITS-G5 är en teknik redo att implementeras (Festag, 2015). Welinder et al. (2016) 
hävdar i en rapport utgiven av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut att eftersom teknologin 
ska användas i ett mobilt och snabbt varierande nätverk, har det anpassats och används i ett 
C-ITS-system där information från infrastrukturen och mellan fordon kan överföras (se Figur 
7). Inledningsvis används systemet för varningsmeddelande och senare som stöd för 
automatiserad körning. Standardisering av 5G, nästa generations telekomsystem, är på 
framfart. Detta ställer stora krav på säker kommunikation mellan flertalet noder och därför 
bromsas implementeringen av C-ITS (Welinder et al., 2016).  
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Figur	7.	C-ITS	för	V2X-kommunikation	genom	OBU	och	RSU	(Daimler,	2014).	 

 

2.3.1 Enheterna	i	V2X-systemen	
Enligt Gáspár et al. (2014) består en fordonsenhet vanligtvis av en antenn (DSRC), ett GPS-
system, en applikationsprocessor samt gränssnitt till fordonssystem och fordonets HMI. 
Fordonsenheterna ger kommunikation både mellan fordon och infrastrukturenheterna samt 
mellan fordonet och andra närliggande fordon (Gáspár et al., 2014). Statusmeddelanden kan 
regelbundet sändas från en fordonsenhet till en annan, dock försvinner den äldst lagrade 
datan efter en viss tidsperiod. Infrastrukturenheterna kan monteras på trafikplatser, 
korsningar och andra platser (t ex bensinstationer) och kommunicera med fordon inom 
räckvidd (Gáspár et al., 2014). En infrastrukurenhet består av en antenn (vanligtvis DSRC 
eller WAVE), en GPS-enhet, en applikationsprocessor och gränssnitt till V2I-
kommunikationsnätverket. Fordonsenheterna kan prioritera meddelanden till och från bilen 
beroende hur viktiga de anses vara. Meddelandens prioritet måste också ställas in i 
infrastrukturenheterna för att se till att tillgängliga bandbredden inte överskrids. 
Säkerhetsmeddelanden har högsta prioritet och underhållningsmeddelanden har troligen lägst 
prioritet (Gáspár et al., 2014). 

2.3.2 V2V	-tillämpningar	
Med V2V-kommunikation kan körsäkerhet eller trafikeffektivitet förbättras och information 
eller underhållning till föraren tillhandahållas. Relevanta säkerhetstillämpningar med hjälp av 
V2V-kommunikation är följande: varning om körbeteende vid korsningar eller vid 
motorvägs-avfarter, varning för hinder, rapportering av olyckor, framåtkollisionsvarning, 
olycksvarning, varning vid filbyte och instabilitet i körfältet samt lämna ambulanser, 
brandbilar och polisbilar företräde (Gáspár et al., 2014). Följande tillämpningar förekommer 
inom trafikeffektivitet: förbättrad vägvisning och navigation, intelligenta korsningar genom 
anpassningsbara trafikljus, automatisk kontroll av trafikflödet (se Figur 8), anpassning av 
hastighet för att undvika stopp vid trafikljus, assistans vid vägsammanvävning samt justering 
av hastighet efter hastighetsbegränsningar (Gáspár et al., 2014). V2V erbjuder även 
komforttjänster, såsom underhållning, information och elektroniska betalningar. 
Informationen kan gälla höjda bränslepriser eller guidning till sevärdheter/faciliteter, medan 
de elektroniska betalningarna inkluderar vägtullar (undvika trafikstockning), vägavgifter och 
parkeringsbetalningar (Gáspár et al., 2014). Med hjälp av V2V-kommunikation kan 
nuvarande förarassistanssystem stödjas och adaptiva farthållare samt automatisk parkering 
förbättras. V2V-kommunikation kan även användas av polisen vid hastighetsmätning, 
övervakning, stopp-kommandon samt körning mot rött ljus (Gáspár et al., 2014). 
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Figur	8.	V2V	(Vehicle	to	Vehicle	communication)	(Automobile	Innovations,	2013). 

2.3.3 V2I-applikationer		
V2I-kommunikationssystemet är nära relaterat till V2V-kommunikationsystemet och baserat 
på trådlösa kommunikationsteknologier. V2I-applikationerna förlitar sig till stor del på 
fordonsenheterna i V2V och kallas vanligtvis ITS-applikationer (Intelligent Transportation 
Systems). Idag existerar ett flertal applikationer baserade på enbart infrastruktursenheter: 
säkerhets-, effektivitets-, betalnings- och informationsapplikationer (Gáspár et al., 2014). 
Genom att förutse och meddela förare om information insamlad genom kommunikation 
mellan fordon och sensorer installerade på vägen, kan säkerhetsapplikationerna minska 
antalet olyckor. Några vanliga säkerhetsapplikationer är: sammanvävningsassistans, 
hastighetshantering, varning för riskfyllda situationer (trafikstockningar, olyckor, hinder), 
korsning av järnväg och korsningssäkerhet (Gáspár et al., 2014). För bättre användning av 
vägar och korsningar kan effektivitetsapplikationer tillämpas. Applikationerna kan appliceras 
lokalt vid en korsning, vid en vägsektion eller optimalt i ett stort nätverk (storstad). 
Applikationer för trafikeffektivitet är: uppskattning av potentiell trafikstockning, 
trafikstockningsnotiser, dynamisk trafikkontroll, uppkopplad navigation och dynamisk 
trafikljuskontroll (Gáspár et al., 2014). Grunden till betalningsapplikationer utgörs av 
nummerplåtigenkänning; en pålitlig, kamerabaserad teknologi. Följande är 
betalningsapplikationer: trängselskatt, parkeringskontroll och motorvägstullkontroll. En 
infrastrukturenhet (t ex. DSRC) kompletterar informationstjänster såsom traditionella och 
tillfälliga trafikskyltar (Gáspár et al., 2014). 

2.4 Nutida	och	framtida	scenarier	
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tillsammans med Statens väg- och 
transportforskningsinstitut hävdar genom Welinder et al. (2016) att det i dagsläget (år 2016) 
pågår omfattande forskning och testning av automatiserade fordon. Förarstöd förekommer till 
viss del som standardutförande, men också som tillval i billigare bilar (Welinder et al., 2016). 
Hög marknadspenetration av sensorsystem i nya fordon innebär att flertalet fordon har 
teknisk möjlighet till många automatiserade funktioner, dock används enbart ett fåtal. För 
V2X-kommunikation är läget fortfarande oklart, 5G klarnar i takt med förväntningarna, men 
standarden för V2X-hårdvaran är ifrågasatt (Welinder et al., 2016). Biltillverkarna är redo för 
V2X-kommunikation, men efterfrågan på marknaden och infrastrukturstöd saknas. Det finns 
standarder för C-ITS, dock implementeras de inte än. De första certifieringskraven på 
förarstödsystem har publicerats och lagstiftare diskuterar hur regelverket bör anpassas till 
automatiserad körning (Welinder et al., 2016). 
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Enligt Welinder et al. (2016) finns sensor- och kommunikationsteknik på plats år 2030 och 
automatiserad körning är ett faktum, även ny trafik möjliggörs. Infrastrukturen anpassas, men 
det går långsamt. Ägandeformen för bil är snarlik år 2016, dock har bilpooler och 
biluthyrning ökat i storstäder. Enligt McKinsey & Company (2016) blir elektrifierade fordon 
konkurrenskraftiga och genomförbara. Welinder et al. (2016) hävdar att autonoma fordon till 
e-handeln blir intressant och att automation är standard i alla personbilar oavsett prisklasser. 
Användningen av autonoma system i världens fordon kommer att vara fördelad på följande 
sätt: nivå 0-1 10 %, nivå 2 20 %, nivå 3 20 %, nivå 4 40 % och nivå 5 10 % (Welinder et al., 
2016). McKinsey & Company (2016) hävdar däremot att användningen kommer vara 
fördelad följande: nivå 4 50% och nivå 5 15%. Welinder et al. (2016) påstår vidare att 
godstransporter körs autonomt på standardrutter och att innerstadens trafik utgörs av autonom 
kollektivtrafik, samtidigt som personbilar till viss del förbjuds. Spårbunden trafik blir allt 
ovanligare då den är oflexibel och dyr, medan stora trafikleder är anpassade till autonom 
körning. Ännu finns inte fullt stöd för ITS och V2X trots att dessa är viktiga förutsättningar 
för utvecklingen. För vägarna behöver ett nytt system skapas, samtidigt vidareutvecklas 
UNECE (The United Nations Economic Commission for Europe)-reglement för fordon 
(Welinder et al., 2016).  
 
Vinnova har, i samverkan med företag, branschorganisationer, institut, högskolor och 
universitet som är involverade i transportområdet, skapat en forsknings- och 
innovationsagenda. Syftet har då varit att identifiera en målbild för ett framtida, hållbart 
transportsamhälle. Vinnova påstår att den den personliga tillgängligheten kommer att öka år 
2050, vilket omfattar hela transporten (dörr-dörr) och personlig mobilitet även utan privatbil. 
Kraven på utrymmet i städer och säkerheten i transportsystemen kommer att hårdna, eftersom 
70 % av världens befolkning förväntas bo i storstäder. För ökad effektivitet kommer 
kollektivtrafiken att elektrifieras och mellan städerna finns filer där bilar laddas under 
körning (Vinnova, SP, Chalmers & KTH, 2013). I regeringens proposition (2008/09:93) 
framförs att Sveriges transportsektor ska vara fossilbränslefri senast år 2030. I regeringens 
proposition (2008/09:162) redogörs att en övergång från fossila bränslen till hållbara, 
förnybara drivmedel samt eldrift, är väsentligt för Sveriges fordonsflotta. Enligt regeringens 
proposition (2008/09:93) är det även angeläget att utforma transportsystemet på ett sådant 
sätt att rese- och transportbehovet tillgodoses, för att vidare kunna skapa säkrare, 
energieffektivare och mer klimatsmarta lösningar. Enligt International Transport Forum 
(2015) kan det i framtiden komma att finnas olika fordon som ökar mobiliteten i städer, figur 
9 visar en utvecklingsbana för dessa till och med år 2030. Inledningsvis används fullt 
autonoma fordon med låga hastigheter och separata infrastrukturer, dessa kan senare komma 
att färdas oberoende av miljö- och trafikförhållanden. Både International Transportation 
Forum (2015) och ERTRAC (2015) är överens om att följande fordon kommer att användas i 
städerna;   
 

Cyber cars, cyber vans, cyber minibuses är små till medelstora, fullt autonoma fordon 
avsedda att transportera en eller flera människor eller varor på begäran. Fordonen kräver 
inte mänsklig interaktion eftersom de använder information från infrastruktur eller från 
andra väganvändare. Dessa fordon kan antingen använda en separat eller delad 
infrastruktur. 
 
High-Tech buses är bussar för masstransport (mer än 20 personer). Infrastrukturen 
fungerar antingen för enbart bussar, eller delas med andra väganvändare. Olika autonoma 
system används för guidning eller körassistans, dock kräver fordonen alltid en förare som 
kan ta över kontrollen på allmänna vägar. 
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Personal Rapid Transit (PRT) är små, fullt autonoma fordon för transport av människor 
(4-6 personer) på begäran. De använder en särskild infrastruktur, vilken exkluderar 
interaktion med annan trafik, och kräver ingen mänsklig interaktion. PRT rör sig mellan 
startstation och slutstation utan att stanna på mellanliggande stationer. 
 
Med Advanced City Cars har användaren möjlighet att välja noll eller låga utsläppsnivåer 
och körassistans såsom ISA (Intelligent Speed Adaptation), parking assistans, collision 
avoidance, stop-and-go funktion etc. För att enkelt integrera fordonen till bildelande 
tjänster ska de innehålla tillträdeskontroll sammankopplat med avancerad kommunikation. 
 
Övergången av traditionella bilar till fullt autonom körning kommer att ske med Dual-
mode vehicles där både fullt autonom och manuell körning erbjuds. Autonom körning 
kommer inledningsvis innefatta användning av platooning-tekniker (fordonståg-tekniker), 
men dual-mode vehicles kan komma att bli cyber cars i specifika områden eller 
infrastrukturer.  

 

 
Figur	9.	Olika	autonoma	system	från	människa	till	fullt	autonom	körning	till	och	med	år	2030. 

2.5 Människa	-	system	
Inom automation handlar mänskliga faktorer bland annat om förståelsen för människans 
interaktion på insidan av ett automatiserat fordon (International Transport Forum, 2015). I de 
trafikomständigheter då föraren utsätts för över- eller underbelastning kan assistans i form av 
högt automatiserade system underlätta och garantera säker körning, dock kräver det att 
föraren har tillit till systemen (Gáspár et al., 2014). I moderna flygplan hjälper system till att 
begränsa pilotens agerande genom att överta kontrollen när det är säkert. Jämfört med 
vägfordon har dock flygplan väldigt begränsad interaktion med omgivande fordon (Rupp & 
King, 2010).  
 
Enligt Rupp och King (2010) tillåts människor utföra utmanande uppgifter i trafiken, trots att 
de aldrig kommer att uppnå perfektion. System är mindre mottagliga för distraktion och 
skulle kunna utföra uppgifter minst lika bra som en människa. När systemet klarar att utföra 
uppgifter och lära som en människa, kanske det blir aktuellt att ersätta människan. Till 
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skillnad från människan, upprepar systemen aldrig samma misstag (Rupp och King, 2010). I 
och med att fordonets tekniska system tar över kontrollen åt föraren påverkar detta dennes 
roll och beteende. Inom den närmsta tiden kommer föraren fortsatt vara delaktig vid körning, 
hur föraren kommer anpassa sig till fullt autonom körning är svårt att avgöra (Arrias et al., 
2014). Fullt autonoma fordon kräver att användaren anger destination och de autonoma 
systemen ansvarar för säkerheten (Arrias et al., 2014). Enligt McKinsey & Company (2016) 
kommer den fullt autonoma bilen låta passageraren använda pendlingstiden till personliga 
aktiviteter, såsom nya alternativ till underhållning och tjänster. Enligt Arrias et al. (2014) vill 
människan kommunicera med systemet i så pass liten grad att fokus kan vara på annat än 
bilkörning. Dock är somliga människor obekväma med och känner låg tillit till att överlåta 
beslutsfattande till ett system (Arrias et al., 2014). För att människan ska vara bekväm med 
att låta systemet styra fordonet, måste systemet kommunicera allt människan vill veta (Rupp 
& King, 2010). Teknologier för kommunikation mellan människa och system kan bidra till 
säker och effektiv användning av autonoma system (Gáspár et al., 2014).  
 
En displayteknologi på framfart är OLED (Organic Light Emitting Diodes). OLED är en 
display med tusentals lysdioder på en tunn, kolbaserad film som lyser när elektricitet tillförs. 
Displayen är tunnare än LCD-displayer eftersom den avger ljus och inte kräver 
bakgrundsbelysning, den är även böjlig och transparent (Gáspár et al., 2014). OLED används 
i bilar idag för att skapa tunna och ljusa skärmar och belysningspaneler (OLED-info, 2016), 
nackdelen är den begränsade livstiden samt känsligheten för solljus (Gáspár et al., 2014). 
Enligt Merck (2015) är OLED även ett lovande material för strålkastare i framtidens bilar. 
Inom lufttrafiken talas det om att bygga flygplan med OLED-skärmar som hela innerväggar 
och tak (se Figur 10), vilket visar passagerarna omvärlden fångade av 
vidvinkelpanoramakameror (Atherton, 2014). Passagerarna skulle kunna visa vad de vill på 
skärmarna. Flygplanen skulle bli lättare, få förenklad tillverkning och mer integritet (OLED-
info, 2014).  

 
	Figur	10.	Flygplan	med	OLED-skärmar	som	hela	innerväggar	och	tak	(Atherton,	2014). 

 
En annan teknologi på framfart är AR (Augmented Reality) som betyder ”förstärkt 
verklighet”. För att öka verklighetsuppfattningen är grundtanken med AR är att digital 
information om miljön och dess föremål överlagras på den verkliga världen (se Figur 11). 
Den teknik som möjliggör AR har utvecklats snabbt de senaste åren och idag finns ett flertal 
tillämpningar av AR; främst inom områden såsom turism, sport och spel (Syberfeldt, 
Danielsson, Holm & Wang, 2016). Det finns i dagsläget ett flertal stora AR-headset som, 
nästan felfritt, återskapar sådana scenarier och utvecklare strävar efter att optimera dem för 
dagligt bruk av konsumenten (Murphy, 2015). Med AR-headset såsom Micorosofts 
HoloLens, Meta och Magic Leap, ser människan omgivningen genom ett halvtransparent 
glas, medan de virtuella elementen projiceras från en ljuskälla vid kanten av glaset och 
därefter reflekteras in i användarens ögon (Patel, 2016). Meta använder dessutom en 
rörelsesensorkamera vilket låter människan styra de virtuella objekten genom handrörelser 
(Holmes, 2013). Det finns redan idag bilar som använder AR i head up-displayer vilket 
medför att körinstruktioner, såsom pilar, ser ut att ligga framme på vägbanan (Hall-Geisler, 
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2015).   

 

 
Figur	11.	Microsoft	HoloLens	visar	virtuella	objekt	i	den	verkliga	omgivningen	(Tsunoda,	2016). 

 
Enligt Collins (2016) kommer knappar och traditionella instrumentpaneler att ersättas med 
gestikulering i framtida bilar. Med hjälp av små sensorer upptäcker och tolkar gestdrivna 
displayer handrörelser inom ett visst område, utan att användaren faktiskt rör displayen (se 
Figur 12). Med gestdrivna displayer erhålls ett attraktivt utseende, dock medför frånvaron av 
knappar att användaren måste memorera handrörelser (Collins, 2016). 
 

 
Figur	12.	Gestdriven	display	i	instrumentpanelen	hos	BMW	i8	(Collins,	2016). 

 
Ljudvågor hos traditionella högtalare färdas i alla riktningar i ett rum. Med parametriska 
högtalare kan ljudvågorna istället färdas som en smal stråle till ett specifikt område, så kallat 
riktat ljud (Hypersound Technology, 2015). Ljudet hörs endast inom området och likt 
hörlurar stängs annat ljud ute (se Figur 13).  Riktat ljud används idag för att skapa privata 
lyssningszoner i offentliga utrymmen, såsom på museum och inom detaljhandeln (Ultrasonic, 
2016). 
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Figur	13.	Illustration	av	de	riktade	ljudvågorna	(Hypersound	Technology,	2015).	 

2.6 Slutsatser	teoribakgrund	
I dagsläget finns flertalet autonoma system i fordon som tar över förarens köruppgifter och 
bidrar till större säkerhet och trafikeffektivitet (About Autos, 2016) genom att information 
samlas in med olika typer av sensorer (Gáspár et al., 2014). Enligt ERTRAC (2015) och 
International Transport Forum (2015) automatiseras dagens vägfordon upptill nivå 2, men det 
börjar komma vägfordon på nivå 3. Fordonskommunikationen kommer tillåta ett fordon att ta 
del av andra fordons samt infrastrukturens information och möjliggöra fullt autonoma fordon 
i vägtrafik (Bazzan & Klügl, 2014). Med hjälp av kommunikationen kan även underhållning 
och information förmedlas till föraren (Gáspár et al., 2014). För att möjliggöra 
informationsutbyte mellan fordon och infrastruktur, är teknologin IEEE 802.11p vald som 
standard och ska användas i ett C-ITS-system. Standardisering av 5G, nästa generations 
telekomsystem, är på framfart och bromsar implementeringen av C-ITS (Welinder et al., 
2016). 
 
Det är oklart i hur stor utsträckning V2X-kommunikation krävs för att optimera effekten av 
fullt autonoma fordon (Arrias et al., 2014). Omfattade forskning och testning av 
automatiserade fordon pågår men det kommer dröja framtill år 2030 innan sensor- och 
kommunikationstekniken finns på plats (Welinder et al., 2016). Bilpooler och biluthyrning 
ökar då i storstäderna och innerstaden utgörs av fullt autonom kollektivtrafik samtidigt som 
personbilar till viss del förbjuds. Enligt International Transportation Forum (2015) och 
ERTRAC (2015) kommer övergången av traditionella bilar till fullt autonom körning att ske 
med fordon som erbjuder både fullt autonom och manuell körning. Så småningom kommer 
all mobilitet i städerna bli fullt autonom, elektrifierad och transportera människor på begäran. 
När körning sker fullt autonomt, oavsett väg- och miljöförhållanden, krävs enligt 
International Transportation Forum (2015) inget ingripande från en mänsklig förare, föraren 
blir istället en passagerare. Enligt McKinsey & Company (2016) kommer den fullt autonoma 
bilen låta passageraren använda pendlingstiden till personliga aktiviteter. De autonoma 
systemen ansvarar för säkerheten och systemen måste kommunicera allt passageraren vill 
veta för att skapa tillit (Rupp & King, 2010). Det talas om att bygga flygplan med OLED-
skärmar som hela innerväggar och tak (Merck, 2015) för informationsvisning (OLED-info, 
2014) och AR används redan idag för vägvisning i fordon (Hall-Geisler, 2015). Tack vare 
nuläges- och framtidsanalysen om autonoma system och fordonskommunikation tillsammans 
med identifierade teknologier för interaktion med systemen, kan vidare en interiör hos en 
framtida, fullt autonom bil skapas.  
  



  
16 

 

3 Metod	och	process	
För att på ett systematiskt tillvägagångssätt ta fram en konceptuell lösning av en framtida 
bilinteriör används en produktutvecklingsprocess med diverse designmetoder. Enligt Cross 
(2008) baseras en produktutvecklingsprocess och dess designmetoder på de aktiviteter en 
designer utför. Målet för processen är att närma (konvergera) ett utvärderat, slutligt 
designförslag. Under processens gång är det också nödvändigt att bredda (divergera) 
sökandet för att finna nya idéer (Cross, 2008). I projektet kommer en modifierad version av 
Cross (2008) produktutvecklingsprocess att användas då den är övergripande och därmed 
enkel att anpassa efter projektet. Processen består av de fyra huvudfaserna: utforska, 
generera, utvärdera och kommunicera (se Figur 14). Inom dessa huvudfaser kombineras 
kreativa och nyskapande metoder med rationella och systematiska (Cross, 2008). De olika 
faserna i processen överlappar och itereras vid behov under projektets gång. Processen är 
heuristisk och generella riktlinjer används tillsammans med tidigare erfarenheter för att leda 
designern i rätt riktning, dock finns ingen garanti om framgång (Cross, 2008).  
 
Inledningsvis utforskas det vagt definierade problemområdet, vilket innebär att 
designproblemet är vagt definierat av uppdragsgivaren. Många kriterier och begränsningar är 
odefinierade och designmålen kan därför omdefinieras under projektets gång (Cross, 2006). I 
nästa steg genereras lösningsförslag i form av designkoncept. Koncepten utvärderas mot de 
satta målen och behoven för att erhålla ett slutligt koncept, vilket avslutningsvis 
kommuniceras och går vidare till förverkligande (Cross, 2008). Utvärderingssteget leder inte 
alltid direkt till ett tillfredsställande slutkoncept, utan nya lösningsförslag måste genereras. En 
iterativ feedback-loop från utvärderingssteget till genereringssteget uppstår (Cross, 2008).  
 
I de tre sista faserna används skissning, tillsammans med andra designmetoder, som ett 
effektivt kommunikationsmedel för att uttrycka idéer (Buxton, 2007). Enligt Buxton (2007) 
är skissning en grundläggande teknik i genereringsfasen för att möjliggöra iterativ testning 
och validering av lösningar tidigt i processen. Vid skissning finns användaren alltid i åtanke 
och det viktiga med skissning är själva aktiviteten, inte skissen i sig. Det väsentliga för 
skissningsprocessen är att börja med enkla, övergripande skisser som möjliggör tolkning och 
öppnar upp för fantasi (Buxton, 2007). Eftersom ett stort antal alternativa lösningar är 
möjliga för ett definierat problem, räcker det inte att skapa endast en skiss (Cross, 2006). 
Genom flertalet skisser testas nya idéer och oväntade problem kan upptäckas (Buxton, 2007). 
Skisserna är, som en del av utforskningen, till för att bli kritiserade, inte beundrade (Cross, 
2006). Genom användning av kopior tillåts vidareutveckling av befintliga skisser, samtidigt 
som arbetet förblir intakt (Buxton, 2007).  
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Figur	14.	Designprocessen	och	dess	huvudfaser. 
 
I en marknadsanalys kartläggs potentialen i en viss verksamhet i syfte att identifiera 
utvecklingsmöjligheter (Wikberg-Nilsson, Törlind & Ericson, 2015). Metoden kan utföras 
genom analys av tillfälligt och framtida arbete hos konkurrenter, samt genom externa faktorer 
såsom forskning och ny teknologi (Wikberg-Nilsson et al., 2015). En svårighet med metoden 
kan vara att stora mängder information upplevs överväldigande och svårhanterligt (Albaum 
& Smith, 2012).  
 
Genom intervjuer kan information samlas in från experter inom ett visst område. I en intervju 
kan respondenterna muntligt besvara förberedda frågor och metoden kan vara strukturerad, 
semistrukturerad, eller ostrukturerad (Wikberg-Nilsson et al., 2015). Semistrukturerade 
intervjuer låter respondenterna fritt utveckla sina tankar kring ett förvalt ämne (Wikberg-
Nilsson et al., 2015). En intervju är en kvalitativ undersökningsmetod där människan är det 
primära mätinstrumentet för informationssamling (McQuarrie, 2016). Verkliga situationers 
komplexitet speglas på ett detaljerat sätt genom att frågorna vad, hur och varför besvaras 
(Cooper, Reimann & Cronin, 2007). En nackdel med intervjuer är att databearbetningen är 
tidskrävande. Enligt Bryman (2001) kräver en timme inspelning fem timmar för bearbetning. 
 
En funktionsanalys kan användas för att tydliggöra syftet med en produkt och vilka 
egenskaper den ska ha för att vidare kunna söka lösningar för respektive funktion (Österlin, 
2011). Huvudfunktionen uppfylls tack vare de övriga funktionerna, vilka hierarkiskt 
illustreras med en trädstruktur. Funktionerna beskrivs kortfattat med ett verb och ett 
substantiv, t ex. ”medge grepp” (Österlin, 2011). En funktionsanalys behöver inte utformas 
efter reglerna, om funktionerna specificeras för snävt lämnas ett mindre utrymme åt att söka 
lösningar. Om funktionerna istället är för generella blir syftet med funktionsanalysen otydligt 
och metoden svår att använda (Österlin, 2011). 
 
I en fokusgrupp diskuterar användare från en viss målgrupp givna frågeställningar i syfte att 
identifiera åsikter om en produkts egenskaper. Fördelen med metoden är att deltagarna kan 
bygga vidare på varandras åsikter, men risken finns att en dominant tar över samtalet 
(Wikberg-Nilsson et al., 2015).  
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I en behovsanalys analyseras användares åsikter och djup förståelse för användarens behov 
erhålls. Syftet med metoden är att få kvalitativ information om användare genom att söka 
behov snarare än lösningar. Det faktum att användare oftast enbart kan beskriva 
grundläggande behov är viktigt att ha i åtanke (Wikberg-Nilsson et al., 2015).   
 
Med personas kan en eller flera användare ur målgruppen beskrivas visuellt med personliga 
detaljer (Wikberg-Nilsson et al., 2015). En persona är inte en verklig människa, utan baserad 
på verkliga människors beteende och motivationer. Det är lätt att tro att en bred funktionalitet 
tilltalar flest användare, detta är dock fel. Att istället designa för specifika typer av individer 
med specifika behov, är det bästa sättet för att tillmötesgå en mix av användare (Cooper et al., 
2007). Det mänskliga minnet begränsar hur många personas en människa klarar av att arbeta 
med, oftast skapas 2-6 personas. Om personas är fler än sex stycken kan de olika persona och 
deras specifika detaljer vara svåra att minnas och hålla isär (Nielsen, 2013). För att skapa en 
persona räcker det inte med stereotyper och generaliseringar, detaljer måste användas för att 
kunna identifiera betydelsefulla mönster och användarbeteende (Cooper et al., 2007). Det 
finns en risk att personas blir nyanslösa och obetydliga (Österlin, 2011). Krav kan beskrivas i 
form av personas i syfte att få en abstrakt kravlista mer konkret (Österlin, 2011), snarare än 
att bygga arbetet på en mängd data och statistik (Wikberg-Nilsson et al., 2015).  
 
Ett scenario beskriver hur en persona använder en produkt eller tjänst. Metoden används för 
att identifiera och definiera möjligheter för en ny eller förbättrad produkt (Wikberg-Nilsson 
et al., 2015). En risk med scenarier är att användarens mål och motivationer inte lyfts fram 
tydligt nog i beskrivningen. Det är viktigt att tydligt visa på det mänskliga beteendet för att 
undvika att den slutliga produkten blir svåranvänd och felanpassad (Cooper et al., 2007). 
Personas kan användas som representanter i olika persona-baserade scenarier. Scenarierna är 
kortfattade och berättar om en persona som uppnår specifika mål genom användandet av en 
produkt. Personans upplevelser och tankar hjälper till att besvara frågorna: ”vad ska denna 
produkt göra?” samt ”hur ska denna produkt se ut och uppträda” (Cooper et al., 2007).  
 
I ett kollage samlas bilder för att visualisera designkriterier och för att kommunicera dessa 
visuellt. Valet av bilder ska stödja den upplevelse som den slutliga lösningen ska bidra till. 
Bilderna samlas och placeras ut, eventuellt ihop med stödord (Wikberg-Nilsson et al., 2015). 
Det finns fyra olika typer av kollage: lifestyle board, moodboard, styling board och usage 
board (Wikberg-Nilsson et al., 2015). Ett kollage syftar till att väcka associationer, inte visa 
hur en produkt ska se ut (Österlin, 2011). Det kan vara svårt att avgöra vilken upplevelse 
kollaget ska bidra till (Wikberg-Nilsson et al., 2015).  
 
Brainwriting är en alternativ brainstormingmetod där varje individ skriver ner idéer under en 
viss tid för att undvika att alla idéer går i samma spår (Österlin, 2011). Sedan skickas idéerna 
vidare till nästa deltagare för att bygga vidare på idén (Wikberg-Nilsson et al., 2015). Idéerna 
diskuteras och kategoriseras utifrån områden. I metoden är kritik inte tillåtet, men galna och 
vilda idéer välkomnas och kvantitet är viktigare än kvalitet. Metoden syftar till att använda 
hela gruppens kreativa potential genom att alla är med och bidrar (Wikberg-Nilsson et al., 
2015). Det kan upplevas svårt att förstå och vidareutveckla andra deltagares idéer, samtidigt 
kan andras idéer starta kreativiteten om idéarbetet går trögt (Österlin, 2011).  
 
Med metoden brainstorming kan ett stort antal idéer genereras genom text eller skissning. 
Kritik är inte tillåtet, galna och vilda idéer välkomnas och kvantitet är viktigare än kvalitet. 
Deltagarnas kreativa potential stimuleras av att höra och se andras idéer (Wikberg-Nilsson et 
al., 2015). Det svåra med metoden är att få deltagarna att känna sig trygga och inte kritisera 
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sig själva eller varandra. Detta kan undvikas genom att låta alla komma till tals och kalla till 
brainstorming i god tid, gärna dagen innan (Österlin, 2011).  
 
Vid en behovsutvärdering organiseras och listas tidigare identifierade behov efter primära, 
sekundära och, ibland även tertiära behov. Primära behov är mer generella, medan sekundära 
behov är mer detaljerade. Behoven är ofta många och detaljerade, vilket gör de svåra att 
arbeta vidare med i fortsatta utvecklingsaktiviteter. Viktning av behoven sker genom tidigare 
kunderfarenheter eller genom ytterligare kundundersökningar. En svårighet kan vara att se 
bortom behov relaterade till existerande produkter för att fånga de outtalade behoven hos en 
målgrupp (Ulrich & Eppinger, 2012). 
 
Concept scoring är en process som används för utvärdering av lösningar med hänsyn till 
kundens behov och andra kriterier. Jämförelse av respektive lösningars styrkor och svagheter 
leder vidare till att en eller flera lösningar väljs för fortsatt utveckling (Ulrich & Eppinger, 
2012).  
 
Metoden prickar används för att snabbt och enkelt utvärdera idéer. Varje deltagare röstar 
genom att tilldela respektive idé max fem prickar. Det viktigaste i metoden är diskussionen, 
som förklarar rösterna. För att förbättra och kombinera idéerna kan brainstorming användas 
vidare (Österlin, 2011). 
 
I scenariobaserad utvärdering utvärderas löningsförslag med avseende på målgruppen och 
deras behov. Slutprodukten ska fungera för många olika kroppar, funktioner, 
funktionsbegränsningar och behov, vilket kan upplevas som en stor utmaning (Wikberg-
Nilsson et al., 2015).   
 
Skissprototyper kan användas för visuell kommunikation av lösningar till uppdragsgivare och 
användare (Wikberg-Nilsson et al., 2015). Visualiseringen kan bestå av enkla tankeskisser, 
renderade skisser, detaljerade renderade skisser eller beskrivande tekniska illustrationer. Att 
förmedla hur en tänkt lösning ska se ut, är en utmaning (Wikberg-Nilsson et al., 2015). 
 
Med 3D-datormodelleringsverktyg kan en 3D-datormodell skapas för att påvisa brister med 
en lösnings design och funktion, samt skapa ett verklighetstroget utseende med hjälp av 
datorrendering (Wikberg-Nilsson et al., 2015). En modell som skapas tidigt i designprocessen 
för kommunikation med uppdragsgivare kan upplevas ”färdig” och därmed svår att diskutera 
eller utveckla (Wikberg-Nilsson et al., 2015).  
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4 Genomförande	
Kapitlet inkluderar designarbete där processen består av faserna utforska, generera, 
utvärdera och kommunicera. De fyra faserna i processen överlappar och itereras vid behov 
för att erhålla ett slutligt koncept (Cross, 2008). Inledningsvis söks inspiration, 
användningsområden och behov för en framtida, självkörande bil genom metoderna 
marknadsanalys, intervjuer, funktionsanalys, fokusgrupp, behovsanalys, personas, scenarier 
och kollage. För att vidare generera och utvärdera lösningsförslag för en framtida bilinteriör, 
används metoderna brainwriting, brainstorming, behovsutvärdering, concept scoring, prickar 
och scenariobaserad utvärdering, där de två förstnämnda är genereringsmetoder och 
resterande utvärderingsmetoder. Målgruppen och dess behov används kontinuerligt vid 
generering och utvärdering av lösningsalternativ. Sista delen i kapitlet är kommunicera, där 
de slutliga koncepten visualiseras i form av skissprototyper och en 3D-datormodell.  

4.1 Utforska		
Inledningsvis utforskas det vagt definierade problemområdet. För att undersöka och analysera 
tillfälligt och framtida arbete hos intressenter utförs en marknadsanalys. Intervjuer används 
för insamling av information från experter inom områdena teknik, interaktion och samhälle. 
För att tydliggöra vilka egenskaper den framtida bilen ska ha skapas en funktionsanalys. I en 
fokusgrupp diskuteras egenskaperna från funktionsanalysen för att identifiera behov för en 
bilfärd i en framtida, självkörande bil. De uttalade behoven från fokusgruppen översätts till 
tolkade behov i en behovsanalys. Vidare skapas personas för att beskriva användare ur 
målgruppen. Scenarier används därefter till att beskriva personas upplevelser av det framtida 
konceptet och visa på skillnader mellan nutida och framtida bil. Slutligen skapas tre kollage 
för att visualisera  
målgruppens livsstil, känslan den framtida bilens interiör ska förmedla samt bidra till 
inspiration för bilens utseende och funktion. 

4.1.1 Marknadsanalys	
För att fastställa vilka huvudaktörer som driver utvecklingen av automatiserade bilar och 
undersöka vad de fokuserar på vid utvecklingen av dessa bilar, söktes information genom 
internet och forskningsartiklar. Analysen avgränsades till ett fåtal, intressanta verksamheter 
och projekt.  
 
SAFER är ett centrum centrerat kring forskning, utbildning och utveckling av trafiksäkerhet. 
Chalmers är värd för centrumet och inblandade partners är; fordonsindustrin, konsultfirmor, 
Trafikverket, Transportstyrelsen, forskningsaktörer, med flera. För att eliminera antalet döda 
och svårt skadade ska SAFER bidra med nya lösningar och säkerhetssystem (SAFER, 2016).  
 
DriveMe är en testverksamhet med syftet att studera samhällsfördelarna med automatiserad 
körning. Projektet drivs av biltillverkaren Volvo, Göteborgs stad, Lindholmen science park, 
Transportstyrelsen och Trafikverket (Arrias et al., 2014). Volvo har fått tillåtelse av 
Göteborgs stad att under det tvååriga DriveMe-projektet, med start 1 januari 2017, testa 100 
förarlösa bilar i dagtrafik med vanliga förare (International Transport Forum, 2015). Ännu är 
det oklart hur svensk lagstiftning behöver ändras för att låta allmänheten delta i DriveMe-
projektet och utan klarhet i detta är det inte möjligt att starta projektet år 2017 (International 
Transport Forum, 2015). 
 
Volvos forskning visar att människor vill vara kreativa eller koppla av när de pendlar och 
använder automatiserad körning. Concept 26 (se Figur 15) är ett koncept av en framtida 
bilinteriör för en begränsat autonom bil (nivå 3) skapat av Volvo, där ratten skjuts framåt, 
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stolen fälls bakåt och instrumentbrädan blir en skärm när bilen sköter körningen. Detta 
koncept är redo att förverkligas (Törnros, 2015). 
 

 
Figur	15.	Volvos	framtidskoncept	C26	(Törnros,	2015). 

 
Highly Automated Vehicles for Intelligent Transport (HAVEit) var ett EU-finansierat projekt 
med 17 partners, bland annat Volvo, som pågick under perioden 2008-2011. Projektets fokus 
var huvudsakligen att minska misstag orsakade av trötta, överbelastade eller distraherade 
förare i samband med trafikstockningar och långa körsträckor (HAVEit, 2016). Målet med 
projektet var att förbättra effektivitet, miljö och trafiksäkerhet genom utveckling av nästa 
generations ADAS och interaktionen mellan föraren och systemet vid olika 
automationsnivåer (Elmquist, 2014). Projektet resulterade i sju koncept; fyra bilar, två 
lastbilar och en buss (se Figur 16) och bevisade att autonom körning är redo att 
implementeras med dagens teknologi (HAVEit, 2016).    
 

 
Figur	16.	Två	av	koncepten	från	HAVEit-projektet	(HAVEit,	2016). 

 
Det blir allt vanligare att aktörer inom telekom- och/eller IT-branschen driver utvecklingen 
mot självkörande bilar framåt (Elmquist, 2014). Ett exempel är Google, vilka år 2014 
skapade en högt autonom bil (nivå 4) som konstant kan besvara frågorna: ”Var är jag?”, ”Vad 
finns runtomkring mig?”, ”Vad kommer att hända härnäst?” och ”Vad ska jag göra?”. 
Googlebilens interiör är designad för att färdas, inte köra (se Figur 17). Den har varken ratt 
eller pedaler, istället hanteras körningen av bilens sensorer (laser, radar och kamera). Bilen 
drivs av elektriska batterier och för att maximera sensorernas synfält är bilens utformning 
rundad (Google, 2016). Programvaran från Google kan enligt den amerikanska myndigheten 
National Highway Traffic Safety Administration (NHTS) juridiskt jämställas med en förare, 
vilket innebär att biltillverkaren och programvaruutvecklaren blir ansvarig för eventuella 
olyckor (Gershgorn, 2016). Google påpekar att om en självkörande bil skulle ha ratt och 
pedaler, skulle människor försöka ta kontroll över bilens system och medföra en stor risk 
(Gershgorn, 2016).  
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Figur	17.	Googles	självkörande	bil	(Fehr	&	Peers,	2016) 

 
Mercedes-Benz F 015 Luxury in Motion är ett innovativt framtidskoncept av en begränsat 
autonom bil (nivå 3) med fokus på användarupplevelse (se Figur 18). Enligt Mercedes-Benz 
(2016) kommer bilen i framtiden inte enbart att vara ett transportmedel, den kommer även att 
fungera som ett mobilt rum för umgänge. I interiören finns fyra, roterbara säten som kan 
vändas mot varandra och väggar klädda med skärmar avsedda att låta passagerare interagera 
med fordonet för exempelvis underhållning (se Figur 19). Utvändigt är bilen utrustad med 
LED-lampor både fram och bak, vilka ändrar färg beroende på om bilen körs i automatiserat 
läge (blått) eller manuellt (vitt) för att uppmärksamma fotgängare om körläget. Bilen drivs av 
väte och är framförallt uppbyggd av kolfiberkomposit, vilket gör den lätt (Ziegler, 2015). 
 

    
Figur	18.	F015	exteriör	(Jewish	Journal,	2015).	 Figur	19.	 F015	interiör	(Mercedes-Benz,	2016). 

	  
Det franska företaget Induct skapade världens första självkörande bil, Navia (Riofrio, 2014). 
Navia är ett högt autonomt (nivå 4) fordon som kör utan mänsklig förare och är begränsad till 
särskilda rutter samt låga hastigheter (ca 20 km/h) (International Transport Forum, 2015). 
Bilen drivs av elektricitet och används främst till sightseeing (se Figur 20). Då den är avsedd 
att färdas kortare sträckor finns stöd istället för säten att luta mot. Det huvudsakliga syftet 
med Navia var att lösa problemet med trafikkaos i innerstäder genom enkel och säker 
kollektivtrafik. Bilen kan köra säkert i områden där många människor vistas och där trafik 
vanligtvis inte är tillåten. Med sensorer kan den upptäcka och stanna för gångtrafikanter. 
Navia kräver inga spår eller luftledningar, den tillkallas via en app och kan stanna vid 
förinställda destinationer (Riofrio, 2014). 
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Figur	20.	Självkörande	fordonet	Navia	shuttle	(Induct)	(Riofrio,	2014). 

 
Marknadsanalysen visade att både fordonstillverkare, myndigheter och telekom-/ IT-industrin 
arbetar med utvecklingen av automatiserade fordon upp till automationsnivå 4 och att 
tekniken är redo att implementeras. Somliga aktörer fokuserar på att förbättra effektivitet, 
miljö och trafiksäkerhet, till exempel genom att lösa problemet med trafikkaos i innerstäder 
med enkel och säker kollektivtrafik. Andra aktörer fokuserar mer på interaktion och 
användarupplevelse, där bilen fungerar som ett mobilt rum för umgänge och användaren 
interagerar med fordonet för exempelvis underhållning. Marknadsanalysen öppnade upp för 
nya funderingar kring autonoma system, människan och den fullt autonoma bilens plats i 
samhället.  

4.1.2 Intervjuer	
Efter marknadsanalysen utfördes intervjuer för att öka förståelsen för ämnet och skapa en 
övergripande förklaring av hur allt hänger ihop (se Bilaga 1 för fullständiga intervjusvar). 
Intervjupersonerna och intervjufrågorna anpassades efter områdena; teknik, interaktion och 
samhälle. För att säkerställa att frågorna var lämpligt formulerade utfördes ett pilottest på två 
anställda på i3tex och justerades utifrån deras synpunkter. Fyra olika personer intervjuades 
och respondenterna utgjordes av en attributledare på Volvo personvagnar, en chefsstrateg på 
Trafikverket, en professor inom området signaler och system på Chalmers tekniska högskola 
samt en teknisk chef på testbanan AstaZero. Då semistrukturerade intervjuer utfördes kunde 
respondenterna fritt utveckla sina tankar kring frågorna (Wikberg-Nilsson et al., 2015). Efter 
överenskommelse med samtliga respondenter spelades svaren in med hjälp av en 
mobiltelefon och transkriberades därefter till text. Ljudinspelning kan upplevas avskräckande 
för respondenterna, men underlättar för intervjuarna (Ulrich & Eppinger, 2012). 
 
Från intervjuerna framkom att föraren delvis måste ansvara för bilkörningen och vara beredd 
på att överta kontrollen till dess att bilarna blivit fullt autonoma. En respondent hävdade att 
köer och trafikstockningar troligtvis inte kommer att minska om den autonoma bilen ansvarar 
för körningen, utan istället bidra till bekvämlighet hos föraren. Resterande respondenter 
menade på att autonoma fordon har möjlighet att köra tätare, ta mindre plats och inte göra fel, 
vilket skulle minska trafikstockningar. Autonoma system handlar främst om att skapa värde 
för föraren, snarare än att förbättra säkerheten på vägarna. De flesta systemen idag anses vara 
stödsystem som underlättar körningen, medan de samtidigt har säkerhetskomponenter i sig. 
Anledningen till att systemen inte marknadsförs som säkerhetssystem, är att företag inte vill 
riskera att bli stämda. En pågående diskussion är om förare blir mer vårdslösa i trafiken då de 
förlitar sig på säkerhetssystem. Trots säkerhetssystem, kommer olyckor dock aldrig helt 
kunna undvikas. Vem av föraren och tillverkaren som ansvarar för systemets uppgifter, såväl 
som olyckor, är ännu oklart. 
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Enligt respondenterna ska autonoma system vara självförklarande och det är viktigt att ge rätt 
information vid rätt tillfälle för att undvika överbelastning hos föraren. Flertalet varningar 
från systemen kan frånta förarens uppmärksamhet och öka den kognitiva belastningen, vilket 
kan resultera i att föraren utför felaktig handling. Att varna föraren utan att störa eller tala om 
för andra att föraren gjort fel, är en jättesvår utmaning. Användarens tillit till autonoma 
system kan byggas genom gränssnittet, där föraren informeras om vad som komma skall, 
samt genom lugnare körning. All information bör kunna förmedlas på ett lämpligt sätt och 
den viktigaste informationen ligga i synfältet. Inom bilindustrin börjar traditionella 
instrumentpaneler och fysiska knappar bytas ut mot displayer och digitala gränssnitt, vilket 
innebär att mer information kan inkluderas samtidigt som yta sparas. En svårighet för 
användaren är att alla knappar inte kan visas samtidigt och att känsel och syn inte kan 
användas för att avgöra knappens funktion. Bilens målgrupp samt var i världen den används 
avgör bilens utformning. 
 
Från intervjuerna framkom även att det finns ett behov av att få trafikledning och 
väderinformation till fordonet. Ett fordon litar antingen enbart på sina egna sensorer 
(autonomt system), eller på de egna sensorernas kommunikation med andra fordon eller 
infrastrukturen (kooperativt). V2X-kommunikation är under utveckling och möjliggör 
samverkande system. Enligt en respondent behövs inga ytterligare sensorer då alla 
automatiserade fordon delar med sig av sina positioner genom bra positionsmätning. 
Systemet kan bli billigare, men det kanske inte kan hantera alla situationer och ytterligare 
sensorer kommer då att krävas.  En svårighet inom V2X och automatiserade fordon är att 
fastställa en standard för samtliga bilmärken, samt att skapa tillit till de externa sensorernas 
kvalitet. Skulle viktiga sensorer fungera dåligt får de inte in signaler från omgivningen, vilket 
de själva detekterar och därefter meddelar de att de är blockerade.  

En respondent berättade att det för global användning av och kommunikation mellan 
automatiserade bilar krävs internationellt standardiseringsarbete. En modifierad version av 
Wi-Fi kan idag användas som radiokommunikation och bidra till trafiksäkerhet hos dessa 
bilar. Kunderna hos de bilindustrier som implementerar detta kommer dock inte att uppleva 
stort värde, då det inte finns någon annan att kommunicera med. Wi-Fi-nätverket har en 
begränsad kapacitet med risk för överbelastning, något 5G eventuellt skulle kunna lösa. All 
radiokommunikation öppnar upp för sabotage och integritetsfrågor. Antingen accepterar man 
riskerna, eller så undviker man användning av systemen.  
 
Enligt respondenterna sker en envägskommunikation mellan bilar och infrastruktur, där bilen 
tar in information från omgivningen. Bilens förmåga att läsa av trafikljus är under utveckling, 
där en svårighet är att bilen läser av ”rätt” trafikljus (enhet). Det börjar komma standarder, 
RSU (vägkantenheter), för hur signaler snabbt skickas från infrastrukturen till ett 
automatiserat fordon. Troligtvis kommer dessa enheter även att kompletteras med 
kommunikation över 5G-nätet. Kommunerna och Trafikverket har inte tagit initiativ till att 
låta infrastrukturen kommunicera med fordon, vilket troligtvis är en kostnadsfråga. 
Elektronik är billigt, men montering och underhåll är dyrt. En av respondenterna tror på en 
väginfrastruktur som stödjer dagens trafikflöden och inte kräver nya vägar. Sensor-tekniken i 
samspel med fordonen gör vägarna smartare och billigare, då rondeller och skyltar inte längre 
behövs. En av respondenterna menar att separata vägar för automatiserade fordon kan bidra 
till trafikeffektivitet och en bekväm övergång till fullt autonoma fordon. Högupplösta kartor 
med bra noggrannhet krävs, något som inte finns idag. Felaktig kartbild kan leda till problem 
då bilen tror att den kör på en väg utan att faktiskt göra det.  
  
Vidare framkom det från intervjuerna att behovet av fullt autonoma bilar ser olika ut 



  
25 

beroende på vem användaren är. En taxi eller en bil med privat chaufför kan jämföras med 
fullt autonoma bilar. I framtiden kommer framförallt den kommersiella trafiken vara fullt 
autonom (t ex. bussar, lastbilar och truckar för att lasta in/ur lastbilar) och kräva mindre 
bränsle, tid och pengar. Bilens mjukvara kommer troligtvis att uppdateras trådlöst i 
framtiden. I fullt autonoma fordon kommer inte mycket kommunikation mellan system och 
användare att uppstå. Utan ratt kommer det inte vara möjligt med en lösning som innebär att 
bilen behöver bli manuell ibland. I sådana fordon kan trygghetskänslan öka om bilen delar 
med sig av hot-utvärdering runtomkring. Det kommer att bli mindre vanligt att äga en bil och 
vanligare att köpa tjänsten att kunna ha en bil. Servicen att bli transporterad och 
bekvämligheten i bilen blir viktigare än körupplevelsen. En av respondenterna ifrågasatte den 
fullt autonoma bilens huvuduppgift samt vilka samhällsutmaningar det innebär. Idag tar bilar 
och parkeringar ett stort utrymme i städer, men om bilen istället används som en mobil tjänst 
av olika människor och ständigt är i rullning, tar den upp mindre yta. En fullt autonom bil 
kommer inte heller behöva vara lika krocksäker och kan ha en lägre vikt än en traditionell bil, 
vilket medför att omställningen till ett grönt och hållbart samhälle kommer att bli mycket 
enklare då fler bilar kan elektrifieras.  
 
Sammanfattningsvis finns det, enligt respondenterna, en ljus framtid för fullt autonoma 
fordon. Flertalet respondenter var överens om att de autonoma systemen kan ge jämnare 
trafikflöde, ökad säkerhet, lättare bilar och bättre miljö. V2X-kommunikation kan stödja 
alternativt ersätta sensorer i autonoma system (se Figur 21), dock krävs justeringar av 
infrastrukturen. Ingen verkar veta var människans plats i det fullt autonoma fordonet är, eller 
hur tillit till systemen ska skapas. Bilen kommer att bli en tjänst och färdas på avsedda vägar, 
den kommer inte vara beroende av en förare. Flertalet av dagens funktioner, både interiör och 
exteriör, kan plockas bort, medan sensorer kan läggas till. Underhållning och bekvämlighet 
blir allt viktigare i bilen då användaren endast färdas och inte är bunden till en plats i bilen. 
Vilken information som måste förmedlas från bil till användare och hur informationen 
framförs är ännu oklart, liksom infrastrukturens utformning. 
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Figur	21.	Förklaring	av	hur	ett	autonomt	system	agerar	tillsammans	med	V2X-kommunikation. 

4.1.3 Funktionsanalys,	fokusgrupp	och	behovsanalys	
Resultatet från marknadsanalysen och intervjuerna användes som underlag till en 
funktionsanalys för att tydliggöra syftet med den framtida bilen och vilka egenskaper den ska 
ha. Tolv funktioner beskrevs med ett verb och ett substantiv och visar en användares bilfärd 
från start till slut (se Figur 22). De olika färgerna visar vilka funktioner som det genom 
projektet är mer respektive mindre fokus på och pilarna visar vilka funktioner som kan 
inträffa samtidigt.  
 

 
Figur	22.	Funktionsanalys	över	den	framtida	bilens	möjliga	egenskaper. 

 
En fokusgrupp användes för att identifiera möjliga användares åsikter kring en framtida, 
självkörande bil. Fokusgruppen ägde rum i ett tyst konferensrum och bestod av fyra personer 
ur målgruppen; två män och kvinnor i åldrarna 24-62 år, gemensamt för samtliga var att de 
bodde i städer och hade körkort. Två av dem var regelbundna bilanvändare (5-7 dagar/vecka) 
och de resterande två var vana vid kollektivtrafik och använde bil mer sällan (0-3 
gång/vecka). Diskussionen spelades in med hjälp av en mobiltelefon för att underlätta 
sammanställningen av den insamlade datan. Inledningsvis skapades en framtidsmiljö och ett 
sammanhang för den tänkta produkten, vilken lästes upp för deltagarna. Framtidsmiljön var 
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en storstad i Sverige år 2050, där en resa med en fullt autonom bil skulle äga rum. Deltagarna 
var ämnade att fokusera på bekvämlighet och underhållning eftersom bilen sköter 
köruppgifterna och deltagarna endast färdas. Deltagarna blev tilldelade funktionsanalysen 
och olika delmoment för en fullt autonom bil diskuterades ett i taget. Exempelvis var ett av 
delmomenten ”Informeras av bilen”, där frågor som ”vilken information vill du att bilen ska 
ge dig och hur?” ställdes. Samtliga deltagare var engagerade, levde sig in i rollen som 
framtida bilanvändare och byggde vidare på varandras åsikter och idéer. Utifrån 
fokusgruppen kunde olika åsikter identifieras och skriftligt översättas till behov i en 
behovsanalys (se Bilaga 2). Till detta användes en mall utarbetad av Ulrich och Eppinger 
(2012) där varje uttalande översattes till ett behov och uttrycktes i termer av vad en produkt 
måste kunna göra, utan att nämna tekniska lösningar. Då en stor mängd behov erhölls, söktes 
likheter och mönster för att fokusera på ett fåtal egenskaper. Flertalet behov bottnade i 
egenskaperna flexibilitet, tillgänglighet, bekvämlighet, automatik, lättanvändning, utformning 
och personligt. De identifierade egenskaperna kommer att ligga till grund för 
konceptutvecklingen senare i processen.  

4.1.4 Personas	
Utifrån behovsanalysen identifierades ett flertal behov men eftersom användaren av en 
framtida, fullt autonom bil inte existerar och målgruppen är bred, skapades även personas. 
Design för specifika typer av individer genom personas är det bästa sättet för att tillmötesgå 
en mix av användare (Cooper et al., 2007). Fem användare ur målgruppen beskrevs visuellt 
med personliga detaljer genom personas skapade utifrån material från fokusgrupp, intervjuer 
och behovsanalys. Om personas är fler än sex stycken kan de olika persona och deras 
specifika detaljer vara svåra att minnas och hållas isär (Nielsen, 2013). Istället för att skapa 
personas utifrån mallar på internet söktes inspiration till frågor att ställa verkliga pendlare. 
Att inkludera verkliga användare reducerar risken att fastna i enkelspåriga tankar och skapa 
nyanslösa personas (Österlin, 2011). Enligt Cooper et al. (2007) är en persona baserad på 
verkliga människors beteende och motivationer, därför utformades en enkät med personliga 
frågor grupperade efter elva olika områden, vilka bland annat innefattade bakgrundsfakta, 
vardagsrutiner, transportmedel, framtidsvisioner och personliga egenskaper. För att 
säkerställa att frågeformuleringarna var lämpliga utfördes ett pilottest på två studenter från 
Chalmers och frågorna justerades utifrån deras synpunkter. Enkätfrågorna skickades till alla 
anställda på i3tex och 16 svar erhölls från män och kvinnor i åldrarna 20-60 år. Varje enkät 
representerade en person och tilldelades en färg. Svaren i varje enkät klipptes ut och samlades 
i respektive område, totalt elva stycken högar. För att skapa en persona drogs tre lappar från 
varje hög. Vid skapandet av alla fem personas kompletterades lapparna med egen, påhittad 
information för att fylla i luckor och skapa unika karaktärer. Nedan redovisas persona A-E, 
samtliga personas är bosatta i Sverige, framförallt i städer och utan handikapp. Somliga med 
stor familj, andra ensamstående. De fem personas tillsammans med deras familj och vänner 
utgör en målgrupp i åldrarna 6-68. 
 
Persona A – Valentina Garcia 
Valentina Garcia är en glad kvinna på 49 jordsnurr från Spaniens östkust. Hon har alltid 
fascinerats av svenska traditioner tack vare att hon hade en svensk lärare i grundskolan. Detta 
i kombination med att hon var nyfiken på midsommar och snö fick henne att flytta till 
Sverige efter gymnasiet och börja studera till urmakare. Under Stockholms maraton 
svimmade en man vid namn Gustav mitt framför hennes ögon, han kom senare att bli hennes 
make och stora kärlek. Idag bor paret i en villa i Bromma och inom kort kommer deras 
drömbröllop att äga rum. Deras enda husdjur är dammråttor som gömmer sig i hörnen. 
Valentina arbetar som urmakare, vilket hon stormtrivs med då hon får vara social med kunder 
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och kollegor. Hon lyssnar gärna på människors berättelser, dock är hon själv en dålig 
historieberättare. Hon får ofta höra av sina vänner att hon är väldigt rolig och snäll, men kan 
ibland uppfattas som lite reserverad av personer som inte står henne så nära. Valentina är 
väldigt eftertänksam och skulle aldrig göra något drastiskt. Hon får ibland höra av sin man att 
hon borde vara mindre kontrollerande och krävande, framförallt när det gäller hennes smides-
verktyg i garaget. Hon älskar att spela klarinett och laga mat, hälsa på släkt och vänner i 
Spanien. Smide och yoga är andra stora intressen. Hon har en stor smyckessamling och klarar 
sig inte utan sitt strykjärn. Blir hon utbjuden till sin favoritrestaurang Riche, äter hon helst 
ägg royal och dricker margarita. Familj, vänner, hundar och resor gör Valentina glad, men 
hon retar sig på naiva människor som ska vara politiskt korrekta i alla lägen. När hon väl blir 
arg använder hon orden besviken och ledsen istället för att uttrycka sin ilska. Hon saknar 
vänner och familj som bor utomlands och sin avlidna bordercollie samtidigt som hon önskar 
att hon hade mer tid för sig själv.  
 
På vardagar går hon alltid upp prick klockan 6 och tar tid till att göra sig i ordning. Hon åker 
tunnelbana till jobbet och på kvällen tränar hon styrketräning, yoga eller löpning. Vissa dagar 
träffar hon vänner på AW eller middag. Varje lördag får Gustav sovmorgon medan Valentina 
lagar en lyxfrukost. De har roliga aktiviteter inplanerade tillsammans, såsom konserter, en 
runda på stan eller besök av utställningar. Kvällarna inkluderar ofta par-middagar på lyxiga 
restauranger, event eller utgångar på spanska klubbar där hon får leva ut sin kultur. På 
söndagar blir det oftast lugnare aktivitet som film, bio och middag. När hon åker tunnelbana 
lyssnar hon helst på musik, poddar, eller läser metro. För att komma till jobbet krävs 
planering utifrån tidtabell och byte av tunnelbanelinje, vilket hon tycker är jobbigt. Det hon 
gillar med att åka kollektivt är att hon kan titta på människor, men helst på avstånd, samt att 
det tar henne dit hon vill på ett billigt sätt. Hon önskar att det fanns ”no limits” på vad hon 
kan göra i ett transportmedel, bara hon kommer fram till destinationen inom rimlig tid. Det 
hade varit skönt att slippa väntetider och bytestider samt få mer privacy då det ofta är trångt 
på tunnelbanan. På vintrarna är klimatet i vagnarna ofta för kallt, på somrarna för varmt och 
det uppstår alltid mycket ljud och skrammel. Hennes högsta önskan är ett gott liv på landet 
med Gustav och deras framtida hund och adopterade barn. Med större familj skulle det 
underlätta att ha en bil och vid ett framtida bilköp kommer det vara viktigt med bra komfort, 
mediaspelare samt snygg och enkel design. 
 
Persona B – Theodor Andrén 
Theodor Andrén är en 26-årig man som arbetar som undersköterska. Han är en glad kille 
född och uppvuxen med skilda föräldrar och sin bror i en liten stad i Skåne. När han var liten 
red och tävlade han i dressyr. På gymnasiet läste Theodor omvårdnadsprogrammet där han 
träffade Filippa. Efter gymnasiet åkte han på språkresa till Island där han även red 
islandshästar. Theodor har alltid samlat på finare papperspåsar och gillar att visa upp dem i 
sin gigantiska walk-in closet. Hans högsta önskan är att alla i hans närhet ska få vara friska 
och att starta något eget i framtiden. Denna framtidsvision spretar för tillfället åt olika håll, 
men han vill bli framgångsrik och lycklig. Han bor tillsammans med sin fästmö Filippa, deras 
6-åriga dotter Ellen och fiskarna Ying & Yang i ett radhus i Tylösand. Att vara 
undersköterska passar Theodor perfekt då han älskar att prata, alltid har ett leende på 
läpparna och är oerhörd lyhörd. Theodor är bra på att berätta dåliga skämt och dålig på att 
berätta bra skämt. Han är usel på teknikprylar och datorer, men väldigt duktig på 
hårprodukter. Han blir ledsen när han förlorar volleybollmatcher och arg på människor som 
är dumma, inkompetenta och oförstående när det kommer till djurs känslor. Han är nyfiken 
på livet, men fegheten håller honom tillbaka. På jobbet uppfattas han som diplomatisk, men 
det kryper i kroppen på honom när folk inte kommer till poängen tillräckligt snabbt. På 
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fritiden är han tränare för Ellens hockeylag, han gillar också att dreja och ställer vissa kvällar 
upp som kroki-modell. Andra föräldrar berömmer ofta hans insatser som ideell 
hockeytränare, dock kan han ibland vara självkritisk och känna att han inte lyckas nå ut till 
barnen i laget. Han älskar att baka tårtor och cake pops, göra brasor på stranden, spela 
beachvolleyboll och promenera i solnedgången vid havet med familjen. Han är väldigt stolt 
över sin motorbåt som han ärvt av sin bortgångna pappa.  
 
Theodors arbetstider är varierande och vardagarna ser därmed olika ut. Frukosten består 
ibland av gröt, ägg med kaviar, te och en frukt, andra dagar äter han chiapudding med 
hemmagjord müsli, smoothie och en kopp cappuccino. Han är väldigt brydd om sitt utseende, 
framförallt sitt hår, och lägger ner mycket tid på att få till rätt volym innan jobbet. Han 
promenerar med Ellen till skolan och går därefter till jobbet, har han ett senare arbetsskift 
lämnar istället Filippa henne. Till hockeyträningen tar Theodor parets miljövänliga bil, det får 
honom att känna sig flexibel men samtidigt snäll mot miljön. Den främsta anledningen till att 
han inte åker kollektivt är hans rädsla för bakterier och sjukdomar. Sedan är det ofta trångt av 
människor som luktar illa och skapar dålig luft och det förekommer ofta förseningar. Han 
gillar inte att behöva vänta på bussen vid dåligt väder då det förstör hans frisyr och han tycker 
att det känns otryggt att åka ensam på kvällarna. Efter träningen äter familjen ofta Filippas 
hemlagade skaldjurspasta med extra kräftstjärtar, som är Theodors favoriträtt. Theodor 
brukar göra olika sorters SodaStream-vatten till middagen för att han gillar den bubbliga 
känslan. När Ellen har gått och lagt sig följer paret Morden i Midsomer på TV. På helgerna 
tar Theodor lite sovmorgon och en rejäl, lång frukost, gärna brunch på stan. Efter brunchen 
tar han långa promenader på stranden för att rensa tankarna och plocka strandskatter i form 
av musselskal och drivved. Han följer med Ellen på hockeymatcher och skjutsar även hennes 
vänner, sedan ägnas resten av helgen åt att baka, åka på spa för massage och manikyr med 
Filippa och sommartid åka ut med motorbåten och vindsurfa i Varberg. Till utflykterna tar 
paret alltid bilen och då Filippa kör talar Theodor helst i telefon genom handsfree, lyssnar på 
radio/musik, pratar med familjen eller sover. Theodor önskar att deras miljövänliga bil hade 
en mer tilltalande design, dock tycker han om att Ellen enkelt förstår och kan använda bilens 
olika funktioner från passagerarsätet. 
 
Persona C – Rune Rask 
Rune är en 21-årig man uppvuxen i Boden, där vintern utgör största delen av året. För två år 
sedan flyttade han till Göteborg för att ta en intensivkurs i akrobatik. När han en kall dag var 
ute och fotade pingviner i Slottsskogen backade han in i en bänk och ramlade. Han skadade 
benet så allvarligt att han var tvungen att sluta med akrobatik. Den långa rehabiliteringstiden 
ledde till mycket stillasittande framför datorn och idag arbetar han som professionell 
pokerspelare. Vid sidan av pokerspelandet fiskar han mycket och läser en distanskurs i 
fotografi. Hans familj består av mamma, pappa och en tre år yngre syster. Föräldrarna bor 
fortfarande i Boden men lillasyrran bor i Göteborg. Rune är singel och inneboende hos en 68-
årig dam, Vendela, i en villa i Göteborg. Vendela är en givmild och äventyrslysten kvinna 
som älskar sina två vita, långåriga, utställningskatter. Hon hade en tom källarvåning efter att 
hennes man varit otrogen och flyttat ut, vilket fick henne att söka en inneboende och lägga 
upp en annons. Rune har väldigt svårt för att bo ensam och blev väldigt lättad när han fick 
flytta in hos Vendela. Att hon hade ett stort garage med plats för hans bil gjorde valet ännu 
lättare, i garaget är det Rune som håller ordning och reda. Vendela älskar att ha Rune som 
inneboende, inte bara på grund av det sociala sällskapet, utan också för att få skjuts till 
kattutställningar, matbutiker och andra ärenden. Trots att Rune är vegetarian och kräver 
specialkost tycker hon om att laga mat till honom. Halloumi, choklad, sallad, kaffe och o 
‘boy är alla saker som brukar finnas i Runes varukorg när han och Vendela åker och 
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veckohandlar. Hans favoritprylar är hans Canon EOS 700D, spinnspö Abu Garcia och Volvo 
S80. 
 
Rune är snäll och har för lätt för att säga ja, men kan ibland vara lite av en besserwisser. Han 
älskar att åka och fiska med sin lillasyster och att fota. Han prioriterar gärna saker som är 
roliga framför måsten. Då han är väldigt bekväm av sig, skjuter han ofta upp 
fotografiuppgifterna. Dock har han väldigt bra tålamod och kan ägna flera timmar åt att ta 
den perfekta bilden eller sätta ihop ett modellflygplan. Rune är bra på att ta det lugnt och 
dålig på att socialisera och att hålla kontakten med sina vänner. Han blir glad när han uppnår 
ett mål och arg vid stress. I skolan blev Rune ofta retad för hans tänder, vid ett tillfälle sa 
hans stora kärlek att hans tänder liknade hajtänder vilket fick honom att bli negativt inställd 
till tjejer och romantik. Enligt Rune är kärlek skit. Idag är han stolt över sina välpolerade 
tänder och skapade därav sitt pokernamn ”pokerhajen”. Runes högsta önskan är att göra 
karriär inom kustbevakningen, något han drömt om sedan han som ung såg filmen The 
Guardian på tv. Runes vardagsrutiner består av att spela poker, fotografera och titta på tv med 
Vendela. På helgerna brukar det bli fiske, fotografering, veckohandling och kattutställningar. 
Han tar sin Volvo S80 till samtliga destinationer och lyssnar på schlagermusik på högsta 
volym. För Rune är det viktigt att ha bekväma bilsäten och att hela interiören andas en 
gemytlig känsla av kvalité och genomtänkta lösningar. En sjukt bra ljudanläggning är ett 
måste och oljud som gnissel och gnek är enligt Rune fruktansvärt irriterande och ger en 
mycket dålig helhetkänsla. Då Rune lider av klaustrofobi är det viktigt att bilen har en känsla 
av rymd. Han skulle kunna tänka sig att åka kollektivt eftersom Göteborg är uppbyggt för att 
främja kollektivtrafik, samtidigt skulle han kunna slappna av mer om han slapp köra själv. 
Med bil betalar han trängselskatt och parkeringsavgifter, fastnar i rusningstrafik och bidrar 
till dålig miljöpåverkan. Han är ändå till viss del beroende av bilen för att kunna fiska och 
fota i naturen.  
 
Persona D – Paula Svensson 
Paula en 58-årig kvinna som arbetar som kriminaltekniker. Hon är uppvuxen i en liten by 200 
meter från sin morbrors bondgård i Värmland med sin mormor och morfar. Hon förlorade 
båda sina föräldrar i en tragisk bilolycka vid ung ålder. På gymnasiet läste hon 
naturbrukslinjen och därefter gjorde hon värnplikten i Skövde. Hon flyttade till Köpenhamn 
för att studera till kriminaltekniker, där träffade hon sin man Mads. Paula och Mads har två 
18-åriga tvillingdöttrar och två dansk-svenska gårdshundar. De bor i en herrgård i Anderslöv 
tillsammans med Mads föräldrar. Paulas bästa egenskaper är att hon är engagerad, social, 
allmänbildad och kan hantera blod väl. Hon skrattar ofta och är en riktig nattuggla. Paula 
kommer ihåg onödig kunskap som årtal, vilket gör henne till en farlig motståndare i quiz-
spel. Hon har alltid gått sin egen väg och med hjälp av gitarren har hon skrivit många låtar 
om sitt liv, den har fungerat som terapi i svåra stunder. Hon är väldigt självsäker och bryr sig 
inte om vad andra tycker om henne. Hon kan ibland bli arg och få humörsvängningar på 
grund av att hon nyss hamnat i klimakteriet. Något hon har väldigt svårt för är människor 
som trycker ner andra för att lyfta sig själva. Hon mår bra av att omge sig av roliga 
människor och att se de lyckas, framförallt hennes döttrar. Paula drömmer om att bestiga 
Mount Everest och vill klara sin 100-sakers bucket list innan hon dör, hittills har hon klarat 
70 av sakerna. Hon är inte långsynt och lägger inte energi på onödiga småsaker.  
 
Paulas vardagar består av jobb, läxläsning med barnen, lite kvällsjobb vid datorn och 
bastubad med Mads. Paula har väldigt svårt att slita sig från arbetet och hennes älskade Mac-
dator, hon uppskattar därför när Mads tvingar henne att släppa jobbet och ta ledigt. Mads 
föräldrar skjutsar barnen till och från skola och fritidsaktiviteter på vardagarna, medan Mads 
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arbetar hemifrån som veterinär. På helgerna brukar Paula och Mads åka iväg på lerduveskytte 
och barnen åker ofta in till stan och shoppar, träffar pojkvännerna eller går på bio. På 
söndagarna går hela familjen i kyrkan och på kvällen äter de söndagsmiddag tillsammans, 
dock är ingen i familjen speciellt troende. Efter middagen spelar de alltid sällskapsspel, ofta 
quiz-spel. Hon blir lite obekväm när döttrarna väljer Pictionary, att rita och vara kreativ är 
inte hennes starka sida. Familjen är nära vän med hockeyspelaren Person D Forsberg och 
hans familj. Tillsammans åker de till USA och tittar på NHL-matcher varje år, vilket för 
Paula är en helig tradition. En annan helig dag är Paulas födelsedag då hon alltid lagar hennes 
favoriträtt: blodpalt, fläsk och äppelmos med mjölk. Samtliga familjemedlemmar använder 
bil som transportmedel, men de tycker också om att cykla. Paula har väldigt långt till jobbet 
och en bekväm bil är därmed viktigt. Hon uppskattar snygga, kvalitativa bilar och för att 
matcha hennes personlighet kör hon därför en Lexus. Bilens interiör ska inte ta fokus från 
körningen men vara stilren, designriktig. Paula önskar att hon kunde cykla till jobbet för att få 
in träningen, men det är tyvärr för långt. Ibland önskar hon också att hon kunna arbeta i 
transportmedlet för att spara tid. Där familjen bor finns ingen möjlighet att åka kollektivt och 
om det vore möjligt hade det varit omständligt jämfört med bil. Hon gillar friheten med bil, 
att kunna välja vart hon ska och slippa byten.  
 
Persona E – Lex Wiklund 
Lex är transsexuell, 35 år och uppvuxen i Linköping med mamma, pappa och tio vandrande 
pinnar. Latindans och bugg har alltid varit stora intressen, precis som mönsterkonstruktion 
och klädkreationer. En kväll ute på dansbanan fick Lex syn på Kim bakom disken i cafeterian 
och föll pladask. Efter gymnasiet arbetade Lex som designer på ett klädföretag, några år 
senare var det dags att byta karriärbana och hen tilldelades ett stipendium med betald 
pilotutbildning i Glasgow. Lex fick sina bästa vänner under pilotutbildningen då de gjorde 
Skottlands gator osäkra och än idag är de en stor del av hens liv. Idag arbetar Lex som pilot 
på heltid och har en lägenhet i Linköping och en i London. I Linköping finns även särbon 
Kim, som arbetar som bagare på ett konditori. En danskväll vred Lex om sitt knä och 
sjukgymnasten har sedan dess uppmanat till träning, dock har hen svårt att få tid till det i 
vardagen. Bortsett detta saknar inte Lex något i sitt liv, kanske mer tid för Kim. Som person 
är Lex lugn och omtänksam, men gillar inte att dela med sig av personlig information. Folk 
upplever Lex som en funderare som har svårt att öppna upp sig. Hen är bra på att hålla 
kontakt med sina vänner via sociala medier, där hen också lägger upp bilder på sina senaste 
kreationer. Lex klarar sig inte utan sin mobiltelefon och surfplatta. För att koppla av brukar 
Lex läsa böcker, hen är väldigt duktig på att komma ihåg onödig fakta, såsom 1600-talets 
författare. Lex är ordningsam, lägenheterna är alltid pedantiskt städade och alla kläder 
skickas på kemtvätt och pressning. 
  
Lex spenderar större delen av tiden i flygplan och mycket tid i taxi mellan jobb, hotell och 
boende. Att ständigt vara på språng kräver snabba måltider och stora mängder kaffe. När hen 
är ledig utnyttjar hen sina flygpoäng och reser med Kim utomlands. Ibland åker de till lyxiga 
skidorter och ibland på shoppingsemestrar. Lex har ett extremt bra lokalsinne och tycker om 
att ta med Kim på utflykter eller musikaler när hen är i Sverige eller i London. Båda är riktiga 
gourmander och därför brukar paret gå på förstklassiga mat- och dryckesprovningar. Hen är 
stolt över det hen åstadkommit så här långt i livet och hens högsta önskan är ett fungerande 
och lyckligt kärleksliv. Enligt Lex finns det alltid något nytt att göra, som att testa på att spela 
golf med vännerna, något de funderat på ett tag. I alla transportmedel brukar Lex uppdatera 
sina sociala medier, lyssna på podcast, titta på film, sova, äta, titta på människor och prata i 
telefon. Hen vill ha gott om utrymme och brukar låta taxichaufförerna guida och berätta om 
sevärdheter. När hen åker taxi tycker hen det är skönt att inte behöva ha uppmärksamhet på 
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vägen så att hen kan slappna av ordentligt. Lex föredrar taxi på grund av att bussar och tåg 
alltid är försenade eller trasiga och då måste hen trängas med andra människor. För Lex är det 
viktigt att bilar inte upplevs mörka och murriga, men inte heller för ljusa. Instrumentbrädan 
ska vara snygg och high tech med välarbetad design och hög kvalitet. Hen uppskattar 
tekniska funktioner som underlättar och överträffar förväntningarna.  

4.1.5 Scenarier	
Eftersom de fem personas ger en konkret representation av användaren, användes de som 
aktörer i olika persona-baserade scenarier. Scenarier beskriver hur olika personas använder 
en produkt eller tjänst (Wikberg-Nilsson et al., 2015) och användes för att illustrera fördelar 
med den framtida bilen och visa på svagheter med den nutida bilen. Vid skapandet av 
scenarierna blandades miljöer, antal människor och färdsätt för att finna olika behov och 
risker med situationerna. Alla sju scenarier utspelar sig med en framtida bil, varav ett av dem 
även utspelas med en nutida bil.  
 
Lex åker hem från jobbet i London - nutid 
Lex plan har precis landat på Stansted flygplats i London och på grund av snöovädret anlände 
planet 30 minuter för sent. Taxibilen som var beställd att köra Lex hem till lägenheten har åkt 
för längesedan och hen känner sig trött, hungrig, arg och frusen. Hen blir förbannad när hen 
måste slåss med andra resenärer för att lyckas hitta en ledig taxi och när en ledig taxi äntligen 
uppenbarar sig rycker hen den snabbt. Chauffören slänger in väskorna i bagaget och Lex 
hoppar in i baksätet. Hen noterar hur smutsig bilen är och börjar genast fundera på vad 
tidigare resenärer gjort i sätet. Chauffören börjar prata och Lex vill egentligen bara lyssna på 
musik och vila, så hen besvarar chaufförernas frågor kort och hoppas att han fattar vinken. 
Lex har bara bott i London i en månad och hade gärna velat lära sig mer om staden och det 
han ser genom taxirutan, men orkar inte skapa en dialog. Lex knäskada gör sig påmind och 
hen stör sig på att det inte är möjligt att justera baksätet och göra det mer bekvämt. Taxibilen 
bromsar väldigt hastigt på grund av plötslig trafikstockning och chauffören börjar svära och 
tuta på medtrafikanter som alla försöker ta sig fram samtidigt. Lex anländer till lägenheten 
alldeles för sent, väldigt irriterad och fortfarande hungrig. Hen betalar taxichauffören en 
skamligt hög avgift och kliver ur bilen. 
 
 
 
Lex åker hem från jobbet i London - framtid 
Lex plan har precis landat på Stansted flygplats i London och på grund av snöovädret anlände 
planet 30 minuter för sent. En självkörande bil som var beställd att köra Lex hem till 
lägenheten har noterat att planet är sent och har därför anpassat dess ankomsttid till 
flygplatsen. Lex känner sig trött, hungrig, arg och frusen. Medan hen är på väg ut från 
flygplatsen meddelar hen bilen om att hen är hungrig. Hen blir lättad när hen märker att bilen 
väntar utanför ankomsthallen. Bilen tar emot bagaget och låter Lex kliva in och sätta sig. Lex 
är glad och tacksam över maten som är placerad i bilen och hen börjar äta. Medan hen äter 
noterar hen den enkla, stilfulla bilinteriören som automatiskt rengörs efter varje användning. 
Hen ber bilen om en guidad tur med Londons historia och de bekväma sätena samt 
möjligheten att verkligen se omgivningen gör att hen känner sig rofylld. Det känns bra att 
kunna justera sätena för att underlätta för knäskadan. Resan är över på ett ögonblick och Lex 
lägenhet uppenbarar sig, kort därefter kliver hen ur bilen mätt och belåten. 
 
Valentina åker på parmiddag - framtid 
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Det är lördag kväll och Valentina och Gustav ska på parmiddag med sina två närmsta vänner 
i Stockholms innerstad. Det är en mils färdväg hemifrån till restaurangen och de ska hämta 
upp vännerna på vägen. Tiden börjar bli knapp, de borde suttit i bilen vid det här laget, vilket 
gör Valentina stressad. Hon vet att de självkörande bilarna har möjlighet att ta sig in till stan 
snabbare då de har egna vägar att köra på. Medan hon sminkar färdigt sig ringer hon och 
beställer en bil för fyra personer, anger önskad destination och väljer upphämtning inom 5 
minuter. Bilen meddelar att den anlänt, paret går ut och Valentina uppger koden hon fått vid 
beställningen. Bilen öppnas, paret stiger in i bilen och sätter sig tillrätta bredvid varandra i en 
soffa. Valentina älskar att de självkörande bilarna inte har något bilbälte som kan skrynkla 
hennes klänning. Bilen visar vilken tid de beräknas vara framme hos vännerna samt 
ankomsttiden för slutdestinationen. Belysningen dämpas och bilen börjar åka. Valentina 
tycker det är skönt att slippa hålla koll på vägen, det blir lättare att vara delaktig i 
samtalsämnen och hon kan ha ögonkontakt med samtliga passagerare. De väljer att lyssna på 
spansk musik för att komma i stämning inför middagen och strax därefter uppenbarar sig 
vännernas hus. Bilen meddelar vännerna att den anlänt och de stiger in. De sätter sig i soffan 
mittemot Valentina och Gustav och börjar konversera. En stund senare uppmanar bilen att det 
är fem minuter kvar till destinationen för att alla ska kunna förbereda sig. Bilen stannar 
utanför restaurangen och öppnas för att släppa ut sällskapet. Något de alla uppskattar är att de 
kan dricka Margaritas till middagen eftersom ingen behöver köra hem. När det är dags att åka 
hem senare på natten känner de sig trygga då de blir upphämtade precis utanför restaurangen 
och slipper gå till tunnelbanestation. 
 
Theodor åker till hockeyträning - framtid 
Det är måndag och, som alltid på måndagseftermiddagarna, ska Theodor åka med sin dotter 
Ellen och hennes fyra vänner till ishallen i Halmstad för hockeyträning. Prick klockan 18.00 
står Theodor, Ellen och hennes vänner utanför dörren och där kommer, som alltid, deras 
självkörande bil. De går fram till bilen, slänger in all hockeyutrustning och hoppar in i bilen. 
Theodor uppskattar verkligen att bilen har ett separat utrymme för all packning för då slipper 
han känna den illaluktande doften av skridskorna, samt att de får plats sex personer utan att 
det känns trångt. Theodor lägger sig ner på ett avskilt säte och skärmar av sig från barnen för 
att få en lugn vilostund mellan jobb och träning. Barnen sätter sig tillrätta och startar en film, 
därefter börjar bilen åka. Theodor litar verkligen på sin bil och tycker att det känns tryggt att 
åka med alla barnen i den. Eftersom han är väldigt miljömedveten känner han att han bidrar 
till ett grönare samhälle när han åker i sin bil, eftersom den håller ett jämnare tempo och har 
en lägre vikt än traditionella bilar. Han gillar ändå inte att behöva köra bilen själv, så att ha en 
självkörande bil passar honom utmärkt. Strax innan de når ishallen informerar bilen alla 
passagerare om att de snart är framme. Precis när de stiger ur bilen inser Theodor att han 
glömt sitt coach-block hemma i köket, han ber då bilen åka hem och hämta det. 
 
Theodor blir sjuk - framtid 
Det är måndag och Theodor är hemma och sjuk. Han kommer inte att kunna följa med sin 
dotter Ellen och hennes vänner till hockeyträningen i Halmstad. Som tur är vet deras 
självkörande bil vilka familjens rutiner är och att den ska anlända till radhuset prick kl. 18.00 
och köra dem till ishallen. Theodor meddelar bilen att barnen åker själva idag och att han 
ansvarar för färden hemifrån. Ellen och hennes vänner hoppar in i bilen och åker iväg till 
träningen.   
 
Paula åker till jobbet - framtid 
Paula är på väg från Anderslöv till jobbet och har 45 minuters resväg framför sig, men detta 
ser hon inte som ett problem utan snarare som en fördel eftersom hon äntligen kan ta tillvara 
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på tiden och träna samtidigt som hon färdas i sin självkörande bil. Hon är i full fart med att 
träna, börjar bli ganska svettig och ber bilen om frisk luft. Ett gäng yngre killar åker upp 
jämsides och Paula känner sig obekväm med att de kan se henne träna och ber därför bilen att 
förhindra insyn. Hon ser killarna åka vidare och kan fortsätta sin träning i lugn och ro. När 
hon tränat klart passar hon på att ha ett kort jobbmöte för att spara tid och kunna gå tidigare 
från jobbet för att kunna åka och shoppa med sina döttrar. Hon tycker verkligen det är skönt 
att slippa släpa på datorn och alla sladdar, men ändå kunna nå allt material från bilen. 
 
Rune åker och fiskar - framtid 
Det är en dimmig söndagsmorgon och Rune ska iväg och fiska vid Delsjön med sin 
lillasyster. Syskonen är trötta och har lagt sig i Runes självkörande bil för att vila, samtidigt 
som de färdas. De vaknar till av att bilen varnar om att en älgfamilj är på väg att passera 
vägen och att hastigheten anpassas därefter. Då den tjocka dimman döljer älgfamiljen ber 
Rune bilen om att få se vad bilen upptäckt, båda syskonen tycker att älgar är otroligt häftiga 
djur! När de sett älgarna lägger de sig återigen ner för att vila resten av bilfärden.  
 
Scenarierna bidrog till att enklare identifiera några av de vanligaste användningsområdena för 
den framtida bilen. Det tydliggjordes att bekvämlighet, underhållning och umgänge blir allt 
viktigare medan tilliten till systemet medför att ett minskat behov av mänsklig kontroll. 
Scenarierna är mycket viktiga för det fortsatta arbetet eftersom de kommer användas vid 
utvärdering av lösningsförslag. 

4.1.6 Kollage	
Som sista steg i utforskningsfasen skapades tre kollage; ett som visar målgruppens livsstil 
(lifestyle board), ett som visar den känsla den framtida bilen ska förmedla (moodboard) samt 
ett med inspiration till den framtida bilens utseende och funktion (styling board). I samtliga 
kollage har bilderna valts ut från internetsökning. För varje persona samlades bilder som 
illustrerar deras respektive livsstil. Bilder av varje personas nuvarande boende, vanligaste 
färdmedel och fritidsintressen sammanställdes i ett livsstilskollage (se Figur 23). I 
konceptgenereringen hjälper kollaget till att anpassa den framtida bilen till målgruppens 
livsstil och användningsområden. 
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Figur	23.	Livsstilskollage	som	visar	målgruppens	olika	livsstilar. Innehåller	bild	A1-A30. 

 
En moodboard skapades i syfte att visualisera en känsla och skapa en upplevelse av den 
framtida produkten (Wikberg-Nilsson et al., 2015). Bilder samlades in och placerades ut i ett 
dokument, vidare matchades bilderna ihop utifrån färgnyans och bildade ett kollage (se Figur 
24). Det kan vara svårt att avgöra vilken upplevelse kollaget ska bidra till (Wikberg-Nilsson 
et al., 2015). För att testa upplevelsen av moodboarden ombads därför två testpersoner att 
beskriva sina känslor. Känslorna som uppstod var: frihet, avslappnat, enkelhet, semester, 
värme, öppenhet, samhörighet, framtid, fart och kontroll. Deras känslor stämde överens med 
känslorna moodboarden var ämnad att förmedla, dock fanns ett fåtal synpunkter. Två till tre 
bilder upplevdes stressande, mörka och frihetsberövande, dessa byttes därför ut.  
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Figur	24.	Moodboard	som	visar	de	känslor	som	eftersträvas	hos	produkten.	Innehåller	bild	B1-B29. 

 
I en styling board visas bilder av konkurrerande lösningar och bilder från andra områden med 
liknande funktion för att inspirera idéarbetet. Bilderna fokuserar på former, färger, 
teknologier och material (Wikberg-Nilsson et al., 2015). Vid insamlingen av bilderna 
granskades framtida bilkoncept, befintlig och kommande teknik, möbelkoncept samt ljusa 
och rymliga miljöer. Bilderna samlades, placerades ut i ett dokument och matchades ihop 
utifrån färgnyans för att kollaget skulle upplevas behagligt att beskåda och för att inte låta 
någon bild få mer uppmärksamhet än någon annan (se Figur 25). För att testa upplevelsen av 
kollaget ombads två testpersoner beskriva sina tankar kring bilderna. Deras tankar stämde 
relativt bra överens med vad kollaget var ämnat att förmedla. Tankarna var: stilrent, 
futuristiskt, rent, lyxigt, öppet, bekvämt, businessmänniskor, kontraster, mörkt, luftigt och 
business. Dock upplevdes det opersonligt och väldigt bilinriktat med många män i kostymer. 
Då kollaget var ämnat att passa alla människor, inte endast businessmänniskor, justerades 
kollaget och några bilder byttes ut. 
 

 
Figur	25.	Styling	board	visar	konkurrerande	lösningar	och	funktioner	från	andra	områden.	Innehåller	bild	C1-C29.	 
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Kollagen fungerar vidare som stöd under konceptgenereringen och bidrar till påminnelse om 
att designa för målgruppen, snarare än att sväva ut och skapa orealistiska produkter som inte 
passar in i dennes vardag. 

4.2 Generera	och	utvärdera	
I utforskningsfasen samlades behov och inspiration till genererings- och utvärderingsfasen. I 
detta avsnitt genereras konceptuella designkoncept för en framtida bilinteriör. Koncepten 
utvärderas mot de satta behoven för att erhålla ett slutligt koncept. Inledningsvis genereras 
lösningsförslag utan satta riktlinjer genom brainwriting för att arbeta divergent och samtidigt 
identifiera behov. För att sålla bland behov framkomna ur utforskningsfasen och 
brainwritingen, utförs en behovsutvärdering i syfte att arbeta konvergent. Genom 
behovsutvärderingen begränsas antalet möjliga lösningar genom att avgöra vilka behov som 
ska prioriteras. Vid den fortsatta genereringen behandlas olika delar av interiören stegvis, 
både divergent och konvergent och delarna anpassas till varandra tills ett fullständigt koncept 
uppnås. Inledningsvis skapas kombinationer för sittplatser vilka vidare utvärderas mot 
kriterier i concept scoring. Därefter genereras och utvärderas placering av dörröppning, 
fortsättningsvis utforskas alternativ för sittmöbler med hjälp av kollaget styling board. 
Sittmöblerna utvärderas mot kriterier med metoden prickar för att arbeta konvergent. Valet av 
placering för sittmöbler och dörröppning samt valet av sittmöbler, leder till vidareutveckling 
av dessa och framtagande av bilinteriörens resterande delar genom skissning. Brainstorming 
används här för att generera lösningsförslag och divergera, medan tidigare skapade personas 
och scenarier används för att utvärdera lösningsförslag och åter igen arbeta konvergent. 
Brainstorming, personas och scenarier tillämpas iterativt för att fastställa kupéutformning, 
dörröppningens utformning, infästning för sittmöblerna samt avlastningsytor. Som slutlig del 
i genereringsprocessen söks inspiration kring framtida teknologier för informationsvisning 
och underhållning, som vidare integreras i interiören. Lösningar skissas och utvärderas mot 
personas för att tillgodose de resterande behoven. Som sista del i avsnittet kombineras alla 
framtagna delar till två helhetskoncept och utvärderas med kortfattade valideringsscenarier 
genom metoden scenariobaserad utvärdering. Genomsyrande för hela kapitlet är 
subjektiviteten hos behoven eftersom ett sammanhängande helhetskoncept utvecklas, snarare 
än flera detaljerade delar.  

4.2.1 Brainwriting	
För att arbeta divergent och generera ett stort antal idéer, utfördes metoden brainwriting i två 
delar. Bilder av framtida transportmedel och futuristisk inredning samlades på stora 
pappersark för inspiration till brainwritingen samt för att påpeka hur galna, vilda och 
orealistiska framtida koncept kan vara. Enligt Österlin (2011) ger internetsökningar en 
översikt av läget och inspiration till det fortsatta arbetet. Tillsammans med två projektledare i 
åldrarna 25-30 år utfördes en brainwritingsession i ett konferensrum på i3tex i Göteborg. 
Deltagarna uppmanades att föreställa sig en självkörande bil år 2050 och generera idéer 
utifrån det. Brainwritingen varade i ca en timme och var uppdelad i två delar. Första delen 
innefattade idégenerering där deltagarna antecknade alla idéer skriftligt på post-it-lappar. 
Idéerna skickades vidare till nästa deltagare för att bygga vidare på samma idé. Vidare 
diskuterades idéerna, kategorier identifierades och idéerna sorterades på stora pappersark 
utifrån kategorierna; väggar & rutor, färg & material, egenskaper, säten, övrigt, att göra 
samt uppbyggnad. Metoden bidrog till flera, varierade behov, önskemål och lösningsförslag 
för en framtida bil och inbringade inspiration till det fortsatta arbetet. Flera av behoven 
liknade de som framkommit i fokusgruppen tidigare i projektet, såsom; kunna kommunicera 
med bil, informationsvisning, bekväma sittplatser, sällskapsyta, mycket utsyn, rymd, stilrent, 
avskärmning och förvaring. Några av lösningsförslagen som uppkom var: tonade rutor, 



  
38 

väggar med 360-graders vy, svävande känsla, separata säten, ljusa färger, mycket 
glasväggar, roterbara stolar, projicering av information och omformbar interiör. I den andra 
delen av brainwritingen användes samma inspirationsbilder och ämne som i första delen och 
skisser skapades utifrån detta (se Figur 26). Syftet var att utan några som helst begränsningar 
komma igång med kreativiteten och komma ifrån bilden av hur en traditionell bil ser ut. 
Enligt Österlin (2011) engagerar två- och tredimensionell skissning flera sinnen och 
åskådliggör det orden kanske inte kan förmedla.  
 

 
Figur	26.	Skisser	från	brainwriting	del	två. 

4.2.2 Behovsutvärdering		
Kundbehov är ofta många och detaljerade, vilket enligt Ulrich och Eppinger (2012) gör dem 
svåra att arbeta vidare med. Då en stor mängd behov samlats i en behovsanalys från 
fokusgrupp, krävdes rankning och sållning av dessa för att begränsa antalet möjliga lösningar 
i konceptgenereringen och arbeta konvergent. Behoven från tidigare utförda metoder 
behandlade bilen som helhet, från det att bilen ska tillkallas till det att den ska parkera. En 
avgränsning i projektet lades till för att i alla fall lyckas lösa några av de framkomna 
behoven. Behov i behovsanalysen som inte innefattade bilinteriören sållades bort, endast 
behov från följande delar i funktionsanalysen behandlades därmed; ”stiga in i bil”, 
”positionera sig i bil”, ”färdas i bil”, ”underhållas i bil” och ”informeras av bil”. Dessa behov 
rankades med poäng från 1-3 genom diskussion och de behov som rankades högst ansågs 
viktigast. De högt rankade behoven var sådana som liknande tidigare behov uppkomna från 
brainwriting, intervjuer och teoribakgrund. De slutligen utvalda behoven sammanställdes i en 
ny tabell och tilldelades beteckningarna (A-V) (se Tabell 1).  
 
Somliga behov är subjektiva eftersom ett sammanhängande helhetskoncept skapas, snarare än 
att respektive del utvecklas i detalj. Behoven ansågs ändå vara viktiga för slutresultatet då de 
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uttalats upprepande gånger vid insamlandet av behov. Enligt Österlin (2011) ska designen av 
en produkt bidra till ett attraktivt uttryck, detta kan till exempel vara; trendigt, enkelt, 
komplext eller alldagligt. Produktens uttryck kan användas som ett extra värde hos 
användaren både vid användning och vid en köpsituation. I behov C kan bekväm till exempel 
vara att sittmöblerna sluter passageraren kropp och erbjuder avlastning för huvud och armar 
samt att de har en mjuk sittyta. Sittmöblerna ska placeras i ett fordon i rörelse och måste 
därmed kunna ge bra stöd åt passageraren, därav kriteriet stöttande. Rymlig i behov E kan till 
exempel innebära hög takhöjd, gott om benutrymme och separata sittytor.  Stilren i behov F 
kan exempelvis vara enhetliga färger samt enkelt och återkommande formspråk. I behov L 
innefattar trygghetskänsla att passageraren ska känna sig säker att färdas i bilen trots att bilen 
sköter körningen.  
 
Tabell	1.	De	mest	prioriterade	behoven	efter	bortsållning. 

Beteckning	 Behov	
A Bilens	dörröppningar	medger	upprätt	kroppsposition	vid	påstigning 
B Bilens	dörrar	är	inte	i	vägen	vid	påstigning 
C Bilens	sittmöbler	upplevs	bekväma	och	stöttande 
D Bilen	har	(utöver	sittplats)	liggplats 
E Bilen	upplevs	rymlig	 
F Bilens	interiör	upplevs	stilren	 
G Bilen	rymmer	1-4	passagerare 
H Bilen	tillåter	passagerarna	att	socialisera	med	varandra 
I Bilen	tillåter	passagerarna	att	vara	privata 
J Bilens	passagerare	tillåts	byta	position 
K Bilen	uppfattar	och	utför	kommandon	från	passagerare 
L Bilens	uppbyggnad	ger	passageraren	en	trygghetskänsla 
M Bilen	tillåter	passageraren	att	se	mycket	av	omgivningen 
N Bilen	har	avlastningsytor	 
O Bilen	har	förvaringsmöjligheter 

P Bilen	 tillåter	 passageraren	 att	 underhållas	 individuellt	 genom	 text,	 ljud	 och	
bild	 

Q Bilen	tillåter	passageraren	att	underhållas	gemensamt	via	text,	ljud	och	bild 
R Bilen	förser	passageraren	med	information 
S Bilen	visar	sin	position	på	karta 
T Bilen	visar	nuvarande	tid	och	ankomsttid	 
U Bilen	framför	information	via	text,	ljud	eller	bild 
V Bilen	varnar	vid	plötsliga	händelser	 

 

4.2.3 Val	av	sittmöbler	och	öppning	genom	concept	scoring	&	prickar	
Då oändligt många lösningar kan skapas för en framtida bilinteriör behandlades olika delar av 
interiören stegvis. Att skapa helhetskoncept av en bilinteriör så här tidigt i processen, utan 
tydliga riktlinjer, visades vara svårt. Fokus riktades därför först på sittplatser eftersom de 
upptar mest yta samt kräver anpassning efter människans behov. Att bilen ska rymma fyra 
passagerare (behov G) samt tillåta dessa att vara sociala (behov H), avgör sittplatsernas 
placering. Verktyget IKEA Kitchen planner användes för att enkelt och snabbt få en visuell 
uppfattning och känsla av vilket ungefärligt utrymme sittplatserna ska placeras i. Ett måttsatt, 
rektangulärt rum skapades och inreddes med sittplatskombinationerna; två 2-sitsmöbler, en 1-
sitsmöbel med en 3-sitsmöbel, respektive fyra 1-sitsmöbler, för att förse passagerarna med 
både sitt- och liggplats (behov D). För att snabbt och effektivt utforska möjliga 
lösningsalternativ, användes IKEA-möbler för att visa på möjliga placeringar. Möblernas 
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utseende samt form bortsågs. Ett flertal lösningar skapades, därefter upprättades en tabell för 
respektive sittplatskombination (se Tabell 2) och concept scoring enligt Ulrich och Eppinger 
(2012) användes för utvärdering.  
 
I tabellerna användes tre stycken kundbehov som kriterier; social, utsikt och rymd då 
passageraren vill kunna vara social (behov H), se mycket av omgivningen (behov M) samt 
uppleva bilen rymlig (behov E). Vidare tilldelades respektive kriterium en viktprocent från 1-
100% med avseende på hur betydelsefulla de ansågs vara. Behovet rymd tilldelades högst 
viktprocent eftersom det uppkommit flest gånger under behovsinsamlingen. Varje lösning 
tilldelades poäng från 1-5 där 5 var högsta poäng och tillföll de lösningar som uppfyllde 
respektive kriterium bäst. Lösningarnas poäng multiplicerades med respektive kriteriums 
viktprocent och gav en totalpoäng. Lösningarna rankades efter totalpoängen och den lösning 
som fick högst poäng valdes. Eftersom ett av behoven var att kunna ligga ner i bilen (behov 
D), valdes också den lösning som fått näst högst poäng (se Tabell 2). Resultatet av concept 
scoring blev två stycken lösningar på hur sittplatserna i en framtida bil kan positioneras. 
Sittplatserna i båda lösningar är riktade så att passagerarna kan se varandra och på så sätt 
enkelt socialisera samt erbjudas största, möjliga synfält för utsikt (se Figur 27). Lösningarna 
gick vidare till fortsatt utveckling. 

 
Tabell	2.	Utvärdering	av	sittmöbler	med	concept	scoring.	 
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En bilöppning ansågs vara näst mest avgörande för fortsatt utveckling av bilinteriören 
eftersom den kräver fri passage vid på- och avstigning. IKEA Kitchen planner användes 
därför på nytt för att skapa öppningar. Öppningarna utvärderades mot de två valda 
lösningarna för sittplatserna genom diskussion. Det tydliggjordes att en stor öppning skulle 
passa bättre än flera små för att möjliggöra på- och avstigning för samtliga passagerare och 
undvika trånga utrymmen (behov E). Då bilen är tänkt att färdas i högertrafik med trottoarer 
på höger sida, var det lämpligt att placera bilens öppning på höger sida. Det var även på 
långsidan som öppningen kunde vara som störst. Med IKEA Kitchen planner kombinerades 
öppningen och de två lösningarna för att åskådliggöra vad som hittills fastställts för 
bilinteriören (se Figur 27).  

 
Figur	27.	De	två	valda	lösningarna	med	öppning	och	sittplatskombinationer. 

 
Efter att öppning och placering av sittplatser säkerställts, påbörjades utforskning av alternativ 
för olika sittmöbler genom internetsökning. Bilder av 1-sits- och 3-sitsmöbler samlades med 
stylingboarden i åtanke (stilrent, futuristiskt, rent, lyxigt, öppet, bekvämt, kontraster och 
luftigt) och placerades i varsin tabell. Enligt Österlin (2011) används metoden prickar för att 
snabbt och enkelt utvärdera idéer. Sittmöblerna utvärderades mot varandra efter kriterierna; 
bekväm och stöttande (behov C) samt stilren (behov F) (se Tabell 3-4). De sittmöbler som 
genom diskussion ansågs uppfylla ett kriterium tilldelades en prick, de möbler som delvis 
uppfyllde ett kriterium tilldelades en halv prick. Den sittmöbel från respektive tabell som 
uppfyllde flest kriterier valdes.  
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Tabell	3.	Utvärdering	av	1-sitsmöbler	efter	kriterierna;	bekväm,	stilren	och	stöttande.	Innehåller	bild	D1-D6,	numrering	från	
vänster	till	höger.	 

 
 
Den vinnande 1-sitsmöbeln är utformad med stöd för större delen av kroppen genom arm-, 
sido- och huvudstöd samt klädd med dynor, vilket kan upplevas stöttande och bekvämt 
(behov C). Den runda formen och kontrasten mellan hårda och mjuka material kan bidra till 
ett stilrent uttryck (behov F). Möbeln kan även, utöver nämnda behov, leva upp till behovet 
att låta passagerarna vara privata (behov I) genom utformningen av möbelns huvudstöd.  
 
Tabell	4.	Utvärdering	av	3-sitsmöbler	efter	kriterierna;	bekväm,	stilren	och	stöttande.	Innehåller	bild	E1-E6,	numrering	från	
vänster	till	höger. 

 
 
Då 3-sitsmöbeln ska erbjuda både sitt- och liggplats (behov D), ansågs den vinnande 3-
sitsmöbeln kunna leva upp till detta behov bäst tack vare dess utformning. Möbeln har både 
sidostöd och ryggstöd som kan upplevas stöttande och bekväma (behov C), vilket utmärkte 
den från resterande möbler. Möbeln kan även, utöver nämnda behov, leva upp till att erbjuda 
förvaringsmöjligheter (behov O) och ge en känsla av rymd (behov E) eftersom den har mer 
fritt utrymme undertill jämfört med övriga 3-sitsmöbler. Vidare placerades de två vinnande 
sittmöblerna in i rummen från IKEA Kitchen planner, dessa två koncept kommer att vara 
utgångspunkter i den fortsatta utvecklingen av bilinteriören (se Figur 28). 
 

 
Figur	28.	De	två	valda	koncepten	efter	utvärdering	mot	kriterier. 
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4.2.4 Vidareutveckling	av	interiör	genom	brainstorming	
Då placering av sittplatser, möbler för sittplatser samt placering av bilens öppning valts, 
användes brainstorming för att generera ett stort antal lösningsförslag för de återstående 
delarna av bilinteriören. Kritik var inte tillåtet och kvantitet var viktigare än kvalitet. Styling 
board-kollaget användes som inspiration i brainstormingsessionen där snabba och enkla 
skisser av bilens kupéutformning, dörröppning, infästning för sittmöbler och avlastningsytor 
(behov N) skapades. Sådana övergripande skisser möjliggör tolkning och öppnar upp för 
fantasi (Buxton, 2007). Bilder av sittmöblerna användes som underlag för skissning av 
avlastningsytor och infästning för sittmöbler. Efter att kupéutformning fastställts användes 
den som underlag för skissning av dörröppning, infästning av sittmöbler samt 
avlastningsytor. Enligt Buxton (2007) tillåter kopior vidareutveckling av befintliga lösningar, 
samtidigt som arbetet förblir intakt. Skisserna används som ett effektivt 
kommunikationsmedel för att uttrycka idéer och möjliggöra iterativ testning och validering 
av lösningar, vilket förespråkas av Buxton (2007).  
 
I brainstormingsessionen behandlades först bilens kupéutformning för att visa på ungefärlig 
form hos bilens tak, golv och väggar. Eftersom bilen kommer vara elektrifierad kan det antas 
ett platt batteri under golvet som bidrar till en rymligare kupé, bland annat eftersom golvet 
kan placeras lägre (Volkswagen, 2016) (behov E). Bilen får då även en låg tyngdpunkt vilket 
ger stabila köregenskaper (Tesla Motors, 2016). På grund av den höga säkerheten hos den 
fullt autonoma bilen kan chassit, enligt tidigare intervjuer, utformas lätt och kompakt. Med 
detta i åtanke genererades flertalet lösningar av kupéutformningar genom enkla skisser och 
utvärderades genom diskussion. Avgörande vid valet av bilens kupéutformning var 
möjligheten för passagerarna att stiga in upprätt (behov A). Runda väggar som följer 
sittmöblernas former var också avgörande för att kunna utnyttja kupéutrymmet till fullo 
(behov E).  En lösning i form av en droppe valdes eftersom en droppform anses ha goda 
aerodynamiska egenskaper genom att luftmotståndet blir litet (Larminie & Lowry, 2012), 
vilket är bra för en exteriör. Trots att arbetet främst behandlar en interiör och bilen ska 
användas i stadsmiljö där hastigheterna är lägre, ansågs detta intressant. Enligt Torgnyson2 
kommer luftmotståndet oavsett hastighet att stå för en stor del av elförbrukningen, även om 
snitthastigheten inte är så hög. Ju mer luftmotståndet kan minskas, desto mindre kan batteriet 
göras. Droppformen valdes till exteriör men genom diskussion beslutades att bilens kupé inte 
kan vara utformad som en droppe på grund av att kupéutrymmet vid droppens spets blir 
svåranvänt då taket är lågt och utrymmet trångt. Kupén fick därmed en mer oval form (se 
Figur 29).  
 

 
Figur	29.	Förenklad	illustration	av	bilens	form	(t.v.),	bilexteriörens	form	(i	mitten)	samt	bilkupéns	form	(t.h.). 

 
Vidare behandlades dörröppningen. Ett flertal lösningsalternativ av öppningar genererades 
och utvärderades mot behov. Slutligen valdes en öppning inspirerad av Tesla model X (se 
Figur 30) som återfanns i kollaget. Öppningen har "Falcon Wing"-dörrar som rör sig 
tillsammans med en bit av taket uppåt och ur vägen, där passagerare kan ta sig in i bilen 
nästan utan att behöva huka sig (Tesla Motors, 2016) (behov A). Det som framförallt 

                                                
2 Otto Torgnyson Elektroingenjör i3tex, mail den 14 juni 2016 
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utmärkte öppningen från resterande var att dörrarna inte tar upp någon plats på långsidan av 
bilen (behov B), detta underlättar vid trånga utrymmen i städer med mycket trafik. 
 

 
Figur	30.	Tesla	model	X	dörröppning	(Tesla	Motors,	2016). 

 

 
Figur	31.	Rumsform	med	sittmöbler,	golv	och	öppning. 

 
Efter att kupéutformning och dörröppning fastställts, skissades de upp i datorprogrammet 
Photoshop tillsammans med de valda sittmöblerna för att få en bättre uppfattning om hur väl 
möblerna passade in i rummet (se Figur 31). Vidare behandlades infästning av sittmöblerna 
och ett stort antal lösningar erhölls. Att infästningen skulle uppta minsta möjliga yta för att ge 
ett rymligt intryck (behov E) och gärna tillåta förvaring (behov O) under sittmöblerna, 
eftersträvades. Vid utvärdering mot behov och scenarier framkom det att 1-sitsmöbeln bör 
kunna rotera 360 grader för att tillåta passagerarna att vara privata (behov I) och se mycket av 
omgivningen (behov M). Placering av infästningen blev därmed viktigt eftersom den inte ska 
vara i vägen för passagerarens ben vid rotation. Den valda infästningen uppfyllde behoven 
och var enhetlig med de båda sittmöblernas design (se Figur 32). 1-sitsmöbeln tilldelades en 
infästning medan 3-sitsmöbeln tilldelades två stycken och de modifierades en aning utifrån 
respektive sittmöbel.   
 

 
Figur	32.	Skisser	av	infästningar	till	sittmöbler. 

 
Som ett sista steg i brainstormingen, skissades lösningar för avlastningsytor (behov N). 
Fristående avlastningsytor samt avlastningsytor integrerade i sittmöblerna skissades. Det var 
oklart vad som skulle avlastas och lösningarna skiljde sig därför markant. Att integrera en 
lösning i 1-sitsmöblerna blev svårt på grund av dess runda form. Fokus låg till stor del på att 
skapa justerbara avlastningsytor för att erbjuda samtliga passagerare avlastning, men också 
detta ansågs svårt. De lösningar som var placerade framför 1-sitsmöbeln eller 3-sitsmöbeln 
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skulle vara i vägen för passageraren då denne kliver in i bilen. Känslan av rymd (behov E) 
spelade en stor roll vid valet av avlastningsyta och den valda lösningen blev två mindre, 
ovala bord som fästs i taket (se Figur 33), framförallt eftersom dessa nås av passageraren 
även när 1-sitsmöbeln roterat 180 grader.  
 

 
Figur	33.	Rumsform	med	två	ovala	avlastningsytor. 

 

4.2.5 Vidareutveckling	av	interiör	genom	internetsökning	
Efter att bilens kupéutformning, dörröppning, infästning för sittmöbler och avlastningsytor 
fastställts, inleddes en ny internetsökning. Internetsökningar bidrar till inspiration för det 
fortsatta arbetet (Österlin, 2011) och utfördes för att finna framtida teknologier för 
informationsvisning (behov R) och underhållning. Information definieras i detta arbete som 
sådant som rör färden, fordonsstatus eller guidning av omgivningen, medan underhållning är 
bland annat filmvisning, internetsurfing, musik och arbete. Passagerarna ska ha tillgång till 
underhållning, både individuellt (behov P) och gemensamt (behov Q). Information ska visas i 
form av text, ljud eller bild (behov U) där viss information visas konstant under färden 
(behov S och T). Personas representerade passagerarna och användes tillsammans med 
scenarier för att utvärdera olika teknologier och deras placering i bilen. Fokus var främst på 
att finna lämpliga sätt att integrera teknologierna i sittmöblerna för att tillfredsställa behoven 
P-V.  
 
För att tillåta obegränsad utsikt (behov M) och information om exempelvis rutt och 
ankomsttid (behov S och T) valdes OLED till bilinteriörens väggar eftersom det är tunt och 
böjbart (Gáspár et al., 2014) vilket är väsentligt för bilinteriören då dess form är rundad. Då 
den framtida bilen ersatt förarens uppgifter och denne inte längre tilldelas 
fordonsinformation, krävs tillit till systemet (Gáspár et al., 2014). För att skapa denna tillit 
kan en avatar med ett mänskligt utseende och namn tillkallas och uppenbaras på väggarna för 
att personifiera systemet. Om maskiner uppvisar mänskliga egenskaper, kan människor känna 
ömhet till dem, detta har visats av populariteten av moderna robotleksaker (New World 
Encyclopedia, 2016). Med en avatar som visas på OLED-skärmar kan passagerarna få 
information och hjälp att besvara frågor (behov R), den fungerar även som sällskap då en 
passagerare färdas ensam (behov L).  
 
Ett flertal alternativ för bilinteriörens belysning utforskades, OLED valdes även för detta 
ändamål eftersom det är ett lovande material för strålkastare och andra ljuskällor i framtidens 
bilar (Merck, 2015). Då en bilinteriör är ett begränsat och gemensamt utrymme söktes sätt att 
möjliggöra individuell underhållning (behov P), utan att övriga passagerare kan ta del av 
denna. Olika sätt att projicera objekt i luften undersöktes, exempelvis 3D-hologram, vilket 
valdes bort då teknologin inte är tillräckligt etablerad. Augmented Reality som visar virtuella 
objekt i den verkliga omgivningen valdes eftersom teknologin är på framfart (Syberfeldt et 
al., 2016). För att undvika små, lösa föremål såsom AR-headset, valdes det att integrera AR i 
1-sitsmöbelns huvudstöd. Syftet med att undvika lösa föremål i en bil i rörelse är eftersom de 
lätt kan försvinna. För 3-sitsmöbeln hittades ingen bra lösning för individuell underhållning, i 
detta fall får passagerarna istället titta på OLED-väggarna vilket blir gemensam 
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underhållning (behov Q). För att styra all information, underhållning och andra inställningar i 
bilen utforskades befintliga lösningar för detta såsom; knappar, touchdisplay, röststyrning 
och gestdriven display. För att samtliga passagerare ska ges möjlighet att styra inställningar, 
valdes att integrera även detta i möblerna. Eftersom knappar och traditionella 
instrumentpaneler kommer att ersättas med gestikulering i framtida bilar (Collins, 2016) 
valdes detta för bilinteriören.  
 
Viss typ av information och underhållning kräver ljud, vilket bör kunna anpassas individuellt 
efter respektive passagerare (behov P). Med riktat ljud kan ljudvågorna riktas till ett specifikt 
område (Hypersound Technology, 2015), vilket medför att enbart passageraren placerad i det 
området hör ljudet. För att kunna tillgodose detta placerades högtalare med riktat ljud 
inbyggda i taket. Efter att ha fastställt informationsteknologierna för bilinteriören, skapades 
nya skisser för att visa på hur AR och gestdrivna displayer kan implementeras i sittmöblerna. 
AR placerades i nackstöden och de gestdrivna displayerna i armstöden. Tillsammans med 
lösningen för infästning kunde sittmöblerna utvecklas ytterligare (se Figur 34). I det fortsatta 
arbetet kommer termerna säte och soffa användas istället för 1-sitsmöbel och 3-sitmöbel.  
 

 
	

Figur	34.	Utvecklade	sittmöbler	med	AR	i	nackstöden	och	gestdrivna	displayer	i	armstöden. 

4.2.6 Scenariobaserad	utvärdering	
Den stora vidareutvecklingen av interiören genom brainstorming och internetsökning 
resulterade i två koncept för en stilren bilinteriör som rymmer fyra passagerare. En rymlig 
kupé med en dörröppning som möjliggör upprätt kroppsposition vid på- och avstigning och 
där dörren inte är i vägen vid öppning utvecklades. Bekväma, roterbara sittmöbler med 
stöttande form och möjlighet till både ligg- och sittplats skapades, dessa tillåter passagerarna 
att vara både sociala, privata och se mycket av omgivningen. Sittmöblernas diskreta 
infästningar möjliggör förvaring och borden erbjuder avlastning. AR och OLED erbjuder 
passagerarna underhållning individuellt och gemensamt, även information kan framföras. 
 
Under processens gång har samtliga genererade lösningsförslag utvärderats med hänsyn till 
de tidigare skapade personas och scenarierna. För att testa och utvärdera de två koncepten 
mot nya scenarier och situationer skapades korta valideringsscenarier (se Tabell 5). Dessa 
scenarier är mindre detaljerade och utgörs av att frågor i form av ”vad händer om…” ställs 
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(Cooper et al., 2007). Genom att använda samtliga fem personas tillsammans med 
lösningarna för bilinteriören och skapa möjliga problematiska situationer utifrån deras olika 
egenskaper och livsstilar, kunde följande valideringsscenarier skapas: 
 
Tabell	5.	Valideringsscenarier. 

	
Vad	händer	om… 

	
Då... 

Uppfyllda				
			behov 

…	Lex	har	ont	i	benet? …	kan	sätet	justeras	med	hjälp	av	gestikulering	över	
skärmen	i	sätet C	&	J 

…	Lex	vill	ha	en	guidad	
tur	om	London	på	1800-
talet? 

…	visar	OLED-väggarna	en	virtuell	omgivning	av	Londons	
gator	från	den	tiden,	samtidigt	som	avataren	berättar	om	
stadens	historia 

R	&	U 

…	Lex	vill	skapa	en	
klädkreation	på	väg	till	
jobbet? 

…	väljer	Lex	att	AR-skärmarna	i	sätet	ska	aktiveras	(fällas	
fram) I	&	P 

…	Rune	vill	ta	med	sin	
stora	kameraväska	med	
alla	objektiv? 

…	kan	utrymmet	under	sätet	användas	för	att	förvara	den 
O 

…	Rune	vill	fota	djur	och	
natur	från	bilen? 

…	meddelar	Rune,	antingen	genom	röststyrning	eller	
gestikulering,	att	han	vill	se	omgivningen K 

…	Rune	somnar	på	väg	
hem? 

…	blir	han	väckt	av	avataren	en	liten	stund	innan	ankomst K	&	L 

…	Rune	skaffar	flickvän	
och	vill	umgås	utan	
Vendela? 

…	använder	de	bilen	som	tillhåll 
H 

…	Rune	vill	ha	kontroll	
över	bilens	framfart? 

…	visar	väggen	bilens	övergripande	rutt	på	en	karta	och	
pilar	i	färdriktningen	visar	bilens	nästkommande	rörelser	 

L,	S,	T,	U	
&	V 

…	Runes	hyresvärd	
Vendela	har	svårt	att	
resa	sig	från	sittande	till	
stående	position?	 

…	lutas	sätet	framåt	och	hon	kan	kliva	ur	bilen	i	en	upprätt	
position	tack	vare	dörröppningen A,	B	&	C 

…	Valentina	är	trött	och	
behöver	ligga	ner? 

…	kan	hon	ligga	ner	i	soffan C	&	D 

…	Valentinas	man	vill	
visa	ett	roligt	youtube-
klipp? 

…	visas	klippet	på	en	av	väggarna	med	hjälp	av	OLED-
skärmarna Q 

…	Valentina	och	hennes	
tre	väninnor	vill	äta	
medan	de	färdas?	 

…	används	de	två	borden	som	avlastning 
G	&	N 

…	Paula	ska	åka	bil	
ensam	och	för	första	
gången? 

…	underlättas	förståelsen	för	hur	bilens	interiör	används	
genom	den	stilrena	designen F 

…	Paula	vill	ta	med	sig	
sina	två	dansk-svenska	
gårdshundar? 

…	finns	det	gott	om	utrymme	för	dem	framför	sätena 
E 

…	Paula	lätt	blir	åksjuk	
när	hon	tittar	ner	och	
jobbar? 

…	roterar	hon	sätet	för	att	kunna	se	vägen	och	aktiverar	
AR	för	att	placera	arbetet	i	färdriktningen M 

…	Paula	vill	meditera,	ha	
mysbelysning	och	
avslappningsmusik? 

…	dimmar	hon	belysningen,	startar	musik	med	enkla	
handrörelser	och	väljer	att	väggarna	skall	visa	en	
avslappnad	miljö 

L,	P	&	Q 
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…	Theodors	dotter	Ellen	
har	kalas	med	
hockeylaget	hemma	
efter	träningen? 

…	meddelar	Theodor	hur	många	personer	som	ska	hämtas	
upp	och	antalet	fordon	anpassas	därefter K 

…	Theodor	och	Ellen	vill	
lyssna	på	olika	musik? 

…	riktas	ljudet	från	högtalarna	till	respektive	person	och	
tillåter	dem	att	lyssna	på	olika	musik P 

…	Ellen	ska	åka	iväg	själv,	
utan	Theodor? 

…	beställer	Theodor	en	bil	och	under	färden	har	Ellen	
sällskap	av	en	avatar	(t.ex.	Nalle-Puh)	som	hon	kan	
samtala	med	och	informeras	av 

L	&	R 

 
De korta valideringsscenarierna täcker inte in alla möjliga scenarier för en framtida bilfärd, 
men visar tydligt situationer och behov som kan uppstå under bilfärden samt hur dessa kan 
tillgodoses. Scenarierna är begränsade i antal och visar inte på alla möjliga problemområden 
men tydliggjorde att lösningarna nådde de olika behoven.  

4.3 Kommunicera	
Med hjälp av valideringsscenarierna som sista utvärdering för att säkerställa att behoven 
uppfyllts, kunde lösningarna kombineras och visualiseras genom skissprototyper och en 3D-
datormodell.  

4.3.1 Skissprototyper	
Efter att sittmöblerna utvecklats och bilinteriörens kupéutformning, avlastningsytor och 
informationsteknologier fastställts, behövde de slutliga lösningarna kombineras och 
visualiseras. Skissprototyper används för visuell kommunikation (Wikberg-Nilsson et al., 
2015) och skapades i form av renderade skisser. De första skisserna (se Figur 35) visar de 
slutliga lösningarna för sittmöblerna och de andra skisserna (se Figur 36) visar de slutliga två 
koncepten med sittmöblerna tillsammans med borden utplacerade i bilen. För att visa på 
interaktion placerades människor i några av skisserna. 
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Figur	35.	Skisser	av	slutliga	lösningar	för	sittmöblerna. 
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Figur	36.	De	slutliga	två	koncepten. 

        

4.3.2 3D-datormodell	
Att genom skissprototyper förmedla hur en tänkt lösning ska se ut, är en utmaning (Wikberg-
Nilsson et al., 2015). För att förtydliga interaktionen mellan passagerare och 
informationsteknologier skapades därför en 3D-datormodell med datorprogrammet Blender. 
Blender är ett gratis 3D-modelleringsprogram som stödjer både modellering, rendering och 
simulering (Blender, 2015). Genom att utgå från programmets fördefinierade geometrier 
kunde dessa manipuleras för att skapa modeller av de två koncepten. Skissprototyperna 
användes som underlag för att tydligt se vad som skulle modelleras.  
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5 Resultat	
I dagsläget finns flertalet autonoma system i fordon som tar över förarens köruppgifter 
genom att samla information från omgivningen via sensorer installerade på fordon. Systemen 
kan bidra till ett jämnare trafikflöde, ökad säkerhet, lättare bilar och bättre miljö eftersom 
automatiserade fordon har möjlighet att köra tätare och inte göra fel. Regeringar världen över 
godkänner lagar för att standardisera autonoma system i alla fordon då efterfrågan på sådan 
utrustning i bilar är hög. Dagens vägfordon automatiseras upptill nivå 2 (delvis automation) 
men fordonstillverkare, myndigheter och telekom-/ IT-industrin arbetar med utvecklingen av 
automatiserade fordon upp till nivå 4 (hög automation) och tekniken är redo att 
implementeras. Att köra på motorväg utan mötande trafik är i princip tekniskt löst medan 
utmaningar finns i stadsmiljö. Snabb interaktion mellan bilar går inte att lösa med dagens 
teknik. Tills dess att bilarna blivit fullt autonoma, måste föraren delvis ansvara för 
bilkörningen. 
 
Kommunikationsteknologins utveckling kan möjliggöra V2X-kommunikation där fordon 
kommunicerar med varandra och infrastrukturen. V2X-kommunikation är under utveckling 
och kan stödja alternativt ersätta sensorer i autonoma system och leda till förhöjd säkerhet 
genom att system samverkar. Svårigheten inom V2X och automatiserade fordon är att 
fastställa en standard för samtliga bilmärken, samt att skapa tillit till de externa sensorernas 
kvalitet. En modifierad version av Wi-Fi kan idag användas som radiokommunikation men 
kunderna hos de bilindustrier som implementerar detta kommer dock inte att uppleva stort 
värde, då det inte finns någon annan att kommunicera med. Wi-Fi-nätverket har en begränsad 
kapacitet med risk för överbelastning, något 5G eventuellt skulle kunna lösa, dock öppnar all 
radiokommunikation upp för sabotage och integritetsfrågor. Kommunerna och trafikverket 
har inte tagit initiativ till att låta infrastrukturen kommunicera med fordon, vilket den bör 
kunna då den besitter mycket information.  
 
Biltillverkarna ser automation som en möjliggörare för människan att ägna sig åt annat än 
körning. Autonoma system handlar främst om att skapa värde för människan, snarare än att 
förbättra säkerheten på vägarna och kommer avgöra bilens utformning. Redan år 2030 
kommer sensor- och kommunikationsteknik finnas på plats. Bilpooler och biluthyrning ökar 
då i storstäderna och innerstaden utgörs av fullt autonom, elektrifierad kollektivtrafik för att 
transportera människor på begäran, samtidigt som personbilar till viss del förbjuds. 
Övergången av traditionella bilar till fullt autonom körning att ske med fordon som erbjuder 
både fullt autonom och manuell körning. Det kommer så småningom att bli mindre vanligt att 
äga en bil och vanligare att köpa tjänsten att kunna ha en bil. Bilen kommer då ständigt vara i 
rullning och ta upp mindre yta, den kommer heller inte behöva vara lika krocksäker och kan 
ha en lägre vikt än en traditionell bil, vilket medför att omställningen till ett grönt och hållbart 
samhälle kommer att bli mycket enklare. Bilen kommer inte enbart att vara ett 
transportmedel, den kommer även att fungera som ett mobilt rum för umgänge. Då 
användaren endast färdas och inte är bunden till en plats i bilen, kommer underhållning och 
bekvämlighet bli allt viktigare. Somliga människor är obekväma med och känner låg tillit till 
att överlåta beslutsfattande till ett system, därför måste systemet kunna kommunicera allt 
människan vill veta. 
 
För att illustrera hur bilen kan se ut och användas i framtiden har två helhetskoncept av en 
bilinteriör tagits fram. Bilarna antas vara fullt autonoma (nivå 5), eldrivna och kommunala 
eftersom personbilar förbjudits i innerstaden. De två autonoma bilarna färdas i stadsmiljö och 
kan användas av 1-4 människor när de vill transporteras eller bara umgås (se Figur 37-40). 
Med hjälp av sensorer monterade på bilarnas exteriörer kan de läsa av sin omgivning och 
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undvika hinder. Genom antenner och radiokommunikation kan de skicka och ta emot 
information från andra bilar samt infrastrukturen. Tack vare kommunikationen kan bilarna 
varna varandra, garantera säker och effektiv färd för passagerarna och erbjuda 
komforttjänster. I koncept 1 finns fyra säten, vilket tillåter passagerarna att umgås utan att 
behöva sitta trångt (se Figur 41-43). I koncept 2 har tre av sätena bytts ut mot en soffa med 
plats för tre sittandes eller 1-2 vilandes passagerare (se Figur 31-34). Konceptens kupé har en 
oval form med ett platt batteri under golvet vilket ger intrycket av rymd. Passagerarna kan 
kliva in i bilen upprätta tack vare dörröppningen som täcker hela den ena långsidan och 
sträcker sig upp mot takets mitt. Vid öppning rör sig dörren utåt, viks in på mitten och fälls 
upp ovanför bilens tak. 

 

 
Figur	37.	Koncept	1	med	fyra	säten. 

 
Figur	38.	Koncept	1	med	fyra	säten. 

 
Figur	39.	Koncept	1	med	passagerare. 

 

 
Figur	40.	Koncept	2	med	säte	och	soffa. 

 
Figur	41.	Koncept	2	med	säte	och	soffa. 

 
Figur	42.	Koncept	2	med	passagerare.
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Figur	43.	Koncept	2:	De	två	ovala	avlastningsborden. 

 
Samtliga sittmöbler är utformade med ett vitt, yttre skal med stöd för större delen av kroppen 
och är klädda med mjuka dynor. Kontrasten mellan hårda och mjuka material samt de runda 
formerna tillsammans med de kantiga, bidrar till ett stilrent uttryck. Sätena är roterbara och 
vänds upp mot passageraren när denne stiger in i bilen och kan lutas framåt och bakåt för att 
underlätta uppresning samt utöka bekvämligheten. Dynorna kan även de justeras framåt, 
bakåt samt höjas upp för att behaga passagerares olika längder. För att ge ett rymligt intryck 
och erbjuda förvaring av packning under sittmöblerna, utgörs infästningen av en fot. Denna 
är låst i golvet för att förhindra förflyttning då bilen är i rörelse. I kortändorna hos respektive 
koncept finns två ovala avlastningsbord fästa med en tunn båge i taket (se Figur 43). Borden 
kan roteras och bågen kan dras ut för att erbjuda samtliga passagerare bordsyta.  
 
De tunna OLED-väggarna återspeglar en 360-graders vy av omgivningen (se Figur 44). 
Skärmen placerad i färdriktningen visar bilens tänkta rutt inom ett nära avstånd och även den 
övergripande rutten i form av en karta tillsammans med ankomsttid. Den böjda, gröna pilen 
placerad i färdriktningen visar bilens kommande svängar och förvarnar därmed passagerarna. 
Detta medför att de känner sig tryggare eftersom de förbereds på bilens rörelser (se Figur 44). 
Skärmarna på långsidorna kan användas till underhållning såsom filmvisning för samtliga 
passagerare (se Figur 46). Vill passagerarna ha tillgång till individuell underhållning under 
färden, använder de AR-glasen i sätenas huvudstöd. Glasen viks in framför användarens ögon 
(se Figur 44) och visar virtuella objekt i den reella omgivningen. I figur 45 har passageraren 
valt att få information om sevärdheter i omgivningen och att kolla av sina sociala medier. För 
att passagerarna ska känna tillit till bilen och uppleva service, personifieras systemet genom 
en avatar med ett mänskligt utseende och ett namn (se Figur 47). Avataren tillkallas genom 
röststyrning och uppfattar kommandon från passageraren samt svarar på dessa. Avataren 
visas på OLED-väggarna och kan bland annat ge trafikinformation, fordonsstatus och berätta 
om omgivningen. Informationen förstärks genom objekt och texter på OLED-väggarna. 
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				Figur	44.	Koncept	1:	OLED-vägg	med	

informationsvisning. 

 
			Figur	45.	Koncept	1:	En	passagerares	vy	genom	AR. 

 

 
Figur	46.	Koncept	2:	OLED-vägg	med	filmvisning.	

 
Figur	47.	Koncept	1:	OLED-vägg	med	avatar.

I sätena och soffan finns en, respektive två gestdrivna displayer som styrs genom 
handrörelser över displayerna. På sätets display kan belysning, klimat, AR, ljud, 
stolsinställningar samt OLED styras (se Figur 48). På soffans två displayer kan belysning, 
klimat, ljud samt OLED styras (se Figur 49). Högtalarna som används vid samtlig 
underhållning är placerade i taket och ljudet är riktat till respektive användare för att inte 
störa andra passagerare (se Figur 50). På bilden illustreras det riktade ljudets väg. Ljudet 
riktas specifikt till respektive passagerare, vilket ger samtliga passagerare möjlighet att 
individanpassa ljudet efter önskemål. 
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Figur	48.	Koncept	2:	En	passagerare	interagerar	med	

sätets	display.	 
 

 

 
Figur	49.	Koncept	2:	En	passagerare	interagerar	med	

soffans	display.	

 

 
Figur	50.	Koncept	1:	Riktat	ljud. 
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6 Slutsatser	&	Rekommendationer	
 
I framtiden kommer den fullt autonoma bilen troligtvis att användas av flera människor 
genom bildelande tjänster. Bilen kommer troligtvis att ha en längre livslängd på grund av 
möjligheten till uppgradering. Vikten för bilens uppbyggnad kommer kunna reduceras på 
grund av den höga säkerheten och eldriften, vilket är bra ur ett hållbarhetsperspektiv. I 
bilinteriören kommer nya teknologier att implementeras för att öka kundvärdet och 
tillfredsställa människans behov. För att den fullt autonoma bilen ska bli verklighet, måste 
infrastrukturen anpassas. Det är oklart i hur stor utsträckning V2X-kommunikation behövs 
för att optimera effekten av fullt autonoma fordon, men det krävs standarder och riktlinjer 
som kan fungera globalt. Vem av föraren och tillverkaren som kommer ansvara för systemets 
uppgifter, såväl som eventuella olyckor, måste klargöras. Mänskliga faktorer såsom tillit till 
fullt autonoma fordon samt acceptans till att inte äga en bil, måste behandlas.   
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7 Diskussion	
Utifrån nuläges-och framtidsanalysen blev det tydligt att den traditionella bilen står inför 
förändring. Bilen kommer att vara utformad annorlunda år 2050, mycket tack vare ny teknik 
och nya behov hos användaren. Resultatet speglar därmed en ny, användarcentrerad miljö där 
den traditionella bilföraren ersatts av system och istället fått en ny roll som passagerare. 
Studien har klargjort att många aktörer och forskare är försiktiga med att förutspå långt fram i 
tiden, de väljer snarare att fokusera på den närmsta framtiden. En svårighet har därför varit att 
finna information om hur forskare och aktörer förutspår bilens och användarens roll år 2050. 
Målgruppen i projektet var därför otydlig långt in i projektet. I takt med att det blev tydligare 
vart den fullt autonoma bilen skulle användas, klargjordes målgruppen för den framtida 
bilinteriören. Eftersom bilen skulle användas i städer, begränsades målgruppen till stadsbor. 
Eftersom bilen även kommer vara fullt autonom och förenkla resandet, kan målgruppen vara 
människor i alla åldrar. Även om det inte blev uppenbart att mycket gamla människor rymdes 
i målgruppen, löstes ändå behov som kan uppstå hos äldre. Att kunna stiga in i bilen upprätt, 
samt att golvet kan placeras lågt tack vare eldrift, kan underlätta för äldre. Behov för 
människor med handikapp hade varit svåra att mäta eftersom den framtida bilen förmodligen 
inte kan mätas med dagens bil. Då ett framtidskoncept skapats har svårigheter gällande krav 
och användarbehov uppstått. Att skapa ett framtida koncept innebär att många hypoteser, 
diskussioner och antaganden ligger till grund för resultatet.  
En produkutvecklingsmodell av Cross (2008) utgjorde grunden till arbetet och valdes på 
grund av att den kunde anpassas efter projektet. Den ursprungliga, övergripande 
designprocessen har modifierats under arbetets gång då många av de designmetoder som 
används vid ett traditionellt produktutvecklingsprojekt visat sig olämpliga vid framtagandet 
av ett framtidskoncept. Det uppstod mer iterering mellan faserna generera och utvärdera än 
väntat och det blev därför svårt att hålla isär dessa två faser i rapporten. 
Inledningsvis utfördes en omfattande marknadsanalys, vilken lade grunden till det fortsatta 
arbetet. Med internetsökning och litteraturstudier kunde de senaste forskningsartiklarna 
granskas, vilket var väsentligt för att finna användbar information inom det aktuella området. 
Det var svårt att hitta information om V2X och förstå hur systemet fungerar eftersom 
kommunikationen är på framfart. Då V2X visade sig vara ett komplement till autonoma 
system, vilka det fanns mer fakta om, fick de autonoma systemen mer uppmärksamhet än vad 
som var tänkt från början.  En stor del av forskningsartiklarna behandlade främst teknik, 
vilket medförde svårigheter att identifiera och skapa förståelse för användarens plats bland 
systemen. De var även väldigt nischade och svåra att tolka. Mycket tid ägnades även åt att 
kontakta relevanta och kunniga personer inom diverse expertområden för att erhålla större 
kunskap om interaktionen mellan människa och system, vilket bidrog till frustration då 
många av dessa inte hade möjlighet att hjälpa till. Trots detta ställde ett fåtal experter inom 
olika områden upp på intervjuer, vilket var oerhört värdefullt och givande. Som ett 
komplement eller substitut till intervjuer, kunde enkäter skapats för att nå ut till fler personer 
och erhålla fler svar. Dock hade enkäter troligtvis givit mindre utförliga svar än vad 
intervjuerna faktiskt gav och skapandet av enkäter hade varit tidskrävande. En förklarande 
figur av hur ett autonomt system fungerar tillsammans med V2X-kommunikation skapades 
tidigt och tack vare en intervju med en forskare säkerställdes att den var korrekt. Figuren var 
svår att skapa och strukturera då den innehöll många olika, samverkande komponenter. För 
att öka förståelsen för hur olika system och komponenter fungerar i en automatiserad bil 
ägnades därför mycket tid åt just detta.  
Materialet från intervjuer och marknadsanalys användes vid skapandet av en funktionsanalys 
för den framtida bilen. Det uppkom ett flertal frågetecken vid skapandet av funktionsanalysen 
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då den skulle illustrera samtliga delar av användarens interaktion med bilen från det att bilen 
tillkallas till det att bilen anlänt till slutdestination. Här var avgränsning en återkommande 
fråga som diskuterades. Ska konceptet inkludera samtliga delar av bilfärden eller endast ett 
fåtal? En avvägning kring vilka delar som ansågs viktigast gjordes och det klargjordes att 
konceptet enbart bör fokusera på de delar då användaren faktiskt är i bilen. Vidare fick en 
fokusgrupp med användare ur målgruppen bygga vidare på varandras idéer kring de utvalda 
delarna av funktionsanalysen och tack vare detta kunde ett flertal viktiga behov identifieras. 
Då frågorna i fokusgruppen var framtidsinriktade upplevde deltagarna svårigheter med att 
tänka sig in i hur teknik kommer att se ut och användas i framtiden, de fokuserade istället på 
den teknik som finns och används idag. Ibland talade deltagarna samtidigt, vilket medförde 
ofullständiga meningar och otydliga svar. En annan miljö och upplägg än ett konferensrum 
med deltagarna placerade runt ett bord, kanske hade bidragit till en ännu mer givande 
fokusgrupp. Fler deltagare, särskilt yngre med livlig fantasi, samt några med handikapp, hade 
varit passande för att täcka in en större grupp användare och bidragit till fantasifulla 
framtidsbehov. På grund av tidsbrist var det inte läge att vänta in en dag där många deltagare 
ur målgruppen hade möjlighet att delta. Fokusgruppen blev därmed begränsad till fyra 
stycken deltagare vilket förmodligen påverkat det slutliga resultatet.  Enkäter var ett annat 
alternativ som diskuterades även här, i syfte att identifiera en större mängd behov och på ett 
enkelt sätt nå ut till fler människor. Den främsta anledningen till att fokusgrupp valdes 
framför enkäter var att fokusgruppen kunde bidra till en djupare och mer ingående diskussion 
och vidareutveckling av andra deltagares tankar, medan enkäter hade givit kortfattade svar. 
Ytterligare en fundering kring enkäter var hur frågorna kunde formuleras på ett kortfattat och 
tydligt sätt, trots ett svårt ämne. Det skulle bli svårt för respondenterna att komma ifrån 
föreställningen om hur bilen fungerar idag och därför hade kanske svaren varit av lågt värde. 
I fokusgruppen kunde deltagarna styras i ämnet. En annan metod som diskuterades var 
workshop istället för fokusgrupp. Workshop valdes dock bort på grund av att deltagarna 
kunde känt sig obekväma och pressade då de hade varit tvungna att skissa, skriva och vara 
kreativa. Trots svårigheter gav fokusgruppen mycket värdefull information tack vare att 
deltagarna utvecklade varandras idéer och förklarade för varandra.  
De framkomna behoven tolkades och sammanställdes i en behovsanalys för att senare 
utvärderas och prioriteras. I behovsanalysen var det till viss del svårt att översätta de uttalade 
behoven till tolkade behov för vad produkten måste kunna göra, utan att nämna faktiska 
lösningar. Då arbetet inte bygger på en traditionell kravspecifikation, användes istället 
personas och scenarier i en större utsträckning än normalt. Eftersom detta var ett helt nytt sätt 
att arbeta på upplevdes skapandet av personas och scenarier besvärligt. Många funderingar 
kring huruvida de faktiskt skulle bidra med något användbart till arbetet uppstod och 
avvägningen gällande hur många personas som skulle skapas var svår. För att skapa personas 
användes verkliga användare ur målgruppen för att hjälpa fantasin samt finna oväntade och 
udda egenskaper då detta minskar risken att skapa stereotypa karaktärer (Österlin, 2011). För 
att spara tid skapades en enklare enkät och mailades ut efter att ha säkerställt att 
frågeformuleringarna var lämpliga genom ett pilottest. En stor mängd svar erhölls och flera 
intressanta personas kunde skapas, vilket indikerade att metoden var väldigt givande. För att 
säkerställa respondenternas anonymitet borde dock en web-baserad enkät skapats istället, 
trots att många av respondenterna besvarade enkäterna med glädje. Om den varit web-
baserad kanske respondenterna hade vågat svara mer utförligt på frågorna. Detta kommer att 
finnas i åtanke till framtida projekt. Det upplevdes även svårt att skapa icke-stereotypa 
personas och samtidigt ha en röd tråd. Eftersom enkäterna skickades ut till anställda på ett 
tekniskt företaget, utgjordes respondenterna av en väldigt homogen grupp och personas blev 
inte lika särskiljande som förväntat. För att särskilja personas ytterligare, borde mer extrema 
personas ha skapats, till exempel en persona som är extremt negativt inställd till livet och ny 
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teknik, medan en annan persona kunde ha varit raka motsatsen. Detta hade kanske varit 
lättare om inga enkäter använts. En svårighet vid skapandet av personas var att veta just vad 
ur personas liv som skulle nämnas och vad som var mindre relevant. Att täcka in hela 
målgruppen och alla önskemål var i princip omöjligt, därför krävdes diskussion och 
avvägningar. Att täcka in stadsbor var enkelt, att begränsa målgruppen från handikapp och 
människor boende på landet, underlättade arbetet med personas.  
Vid skapandet av scenarier uppstod funderingar kring huruvida de skulle behandla en ideal 
verklighet eller en verklighet fylld med problem, samt om de skulle visa på situationer med 
en traditionell eller framtida bil. Efter diskussion valdes en blandning av dessa två och både 
nutida och framtida scenarier skapades. Viktigt här är att poängtera att inga produkter är 
ideala, det kommer alltid att uppstå något problem. Vid skapandet av framtida scenarier var 
det svårt att vara opartisk och framhäva sådana problem hos produkten. Det finns en risk att 
de personas och scenarier som skapats inte lyft fram användarens mål och motivationer på ett 
tydligt sätt. Detta beror med största sannolikhet på ovana och osäkerhet när det kommer till 
användning av metoderna. Det visade sig senare i projektet att de framtagna koncepten inte 
kunde användas på det sätt som några av de framtida scenarierna beskrev. Detta beror på att 
det inte fanns några tydliga begränsningar för vad den framtida bilen skulle kunna och inte 
skulle kunna göra då scenarierna skapades. Även kortfattade scenarier skapades för att 
utvärdera lösningsförslag som framkom i arbetets senare del. Detta upplevdes väldigt svårt 
och det är osäkert om denna metod utförts på ”rätt” sätt. Troligtvis krävs erfarenhet och vana 
för att lyckas skapa givande och användbara personas och scenarier.  
De kollage som skapades för att visualisera designkriterier bidrog till större förståelse för 
bilinteriörens framtida utformning. Kollagen fanns i åtanke under arbetets gång och 
underlättade bortsållningen av lösningsförslag under generering- och utvärderingsfasen. Att 
låta testpersoner titta på kollagen och få deras synpunkter ansågs viktigt för att kunna justera 
kollagen efter vad de var ämnade att förmedla. Kollagen var även bra att använda vid 
brainwriting för att hjälpa deltagarna att komma ifrån tanken på en traditionell bil.  
Metoden brainwriting inledde konceptgenereringen och valdes för att generera ett stort antal 
idéer för hur bilinteriören hos en framtida, självkörande bil kan komma att se ut år 2050. 
Eftersom brainwriting är en relativt enkel metod kunde deltagarna vara kreativa utan 
begränsningar. Metoden bidrog till att identifiera en stor mängd idéer och även behov, vilka 
vidare kunde kategoriseras. Somliga deltagare hade svårt att föreställa sig ett framtida 
scenario och tänka ”utanför ramarna”, vilket medförde många, liknande idéer. Med barn som 
deltagare hade säkerligen fantasifulla lösningar erhållits. En nackdel vid utförandet av 
brainstorming är att metoden blev subjektiv och deltagarna få i antal. Två av deltagarna var 
dessutom väldigt insatta i projektet och kan ha begränsat idéerna genom att rikta in sig på 
särskilda lösningar. Fler deltagare med olika bakgrund och erfarenheter, kunde ha inkluderats 
för att bidra till mer varierade idéer. Hade deltagarna fått ett smalare ämne och mer specifika 
frågeställningar att utgå ifrån, kanske det hade gett mer användbar information.  
En annan metod borde eventuellt ha valts för att få ut ett större antal relevanta lösningar. 
Andra metoder söktes och testades, men ingen lämplig hittades. Metoden mindmapping var 
en av de metoder som användes för att generera lösningsförslag utifrån fem olika 
frågeställningar, grundade på de fem behoven som ansågs viktigast vid tidpunkten. 
Användning av metoden resulterade i flertalet skisser av lösningar, tänkta att senare 
kombineras i en morfologisk tabell. Problemet med lösningarna var att de var alldeles för 
olika och att några inte var anpassade för en bil. Lösningarna för de olika frågeställningarna 
blev alldeles för nedbrutna och orimliga för en konceptuell lösning av en hel bilinteriör. 
Kombination och utvärdering hade därför blivit mycket svår och metoden mindmapping 
valdes bort. I syfte att varva subjektiva och rationella designmetoder skulle den rationella 
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metoden morfologisk matris utförts efter brainwriting, för att kombinera diverse framtagna 
dellösningar. Dock valdes denna metod bort på grund av att resultatet från brainwritingen var 
alldeles för svårt att använda som underlag då några lösningar var helhetskoncept och andra 
dellösningar. Trots detta bidrog brainwritingen till större insikt gällande vilka delar som var 
”kärnan i konceptet” och vilka som kunde anpassas senare allteftersom ett fullständigt 
koncept tog form.  
Istället för att skapa en morfologisk matris, skiftades fokus återigen till de tidigare insamlade 
behoven för att fokusera på att lösa ett behov i taget. För att ta fram lösningar bearbetades 
istället olika delområden var för sig och lösningarna pusslades ihop tills ett helhetskoncept 
uppnåtts. Efter brainwritingen rangordnades och bortsållades behov genom diskussion. Detta 
gjordes för att begränsa arbetet och reducera möjliga lösningsalternativ för den framtida 
bilinteriören. Problem uppstod vid prioritering och bortsållning då det upplevdes svårt att 
identifiera vilka behov som var viktigast. Vissa behov var väldigt övergripande medan andra 
var mycket specifika på detaljnivå, särskilt behov kring vilken information bilen skulle 
förmedla samt hur. Detta beror troligtvis dels på frågeställningarna i fokusgruppen och dels 
på uppbyggnaden av behovsanalysen. Sammanställningen av behoven var relativt 
tidskrävande, men samtidigt nödvändig eftersom behoven har legat till grund för 
framtagandet av det slutliga konceptet. En brist vid behovsutvärderingen var att inte andra 
människor blandades in och att de slutliga behoven blev väldigt subjektiva och många. Först 
vid sållningen blev det tydligt vilka behov som skulle prioriteras, det blev då också tydligt att 
några av behoven var oerhört subjektiva. Efter den insikten hade målgruppen kunnat 
användas för återkoppling och tydliggörande av de subjektiva behoven. Detta alternativ 
valdes bort på grund av tidsbrist, men hade kanske kunnat underlätta det fortsatta arbetet om 
det hade prioriterats. Istället ägnades mycket tid åt att tolka och försöka förstå vad 
målgruppen menade med somliga behov, här var dock personas till stor hjälp. Om alla de 
insamlade behoven hade sållats tidigare i processen, hade följdfrågor kunnat ställas direkt till 
målgruppen för att identifiera innebörden av exempelvis bekvämt, stilrent och rymligt. 
Behoven hade då blivit mindre subjektiva. Hade fler behov sållats bort, hade varje behov 
kunnat specificeras och behandlas mer djupgående, vilket troligtvis hade lett till ett 
slutkoncept med mer hållbara argument för bilens utformning. Dock sållades så många behov 
som möjligt bort. En anledning till att behoven blev såpass många i slutändan, var på grund 
av att latenta (outtalade) och förväntade (uttalade) behov fanns i åtanke vid utvärderingen. 
Deltagarna från fokusgruppen och brainwritingen fokuserade mycket på funktioner som de 
inte har i dagsläget. Därför valdes de viktigaste uttalade behoven, men även outtalade behov 
som skulle leda till stor besvikelse hos användaren ifall de inte inkluderades, behölls och 
prioriterades. I efterhand hade troligtvis Kanomodellen fungerat som metod för att tydliggöra 
detta samt påpeka hur de olika typerna av behov särskiljer sig och vilka som är viktigast. 
Lösningar hade kunnat utvärderas med hjälp av att diskutera vad i lösningarna som utgör bas-
, medvetna- och omedvetna behov, även likgiltighet (Wikberg-Nilsson et al., 2015). 
Det fastställdes att en ny informationssamling var nödvändig för att uppfylla en del av 
användarbehoven. Ny information kring framtida teknologier insamlades för att kunna 
fortsätta konceptgeneringen. Exempel på information och teknologier som söktes var; riktat 
ljud, möjlighet till 3D-upplevelse samt display för att möjliggöra underhållning på böjda ytor. 
Efter internetsökning klargjordes att ett flertal teknologier kan lösa dessa behov på olika sätt. 
Ett urval gjordes och diverse lovande teknologier valdes för konceptet. Att finna information 
om framtida teknologier var svårt och tidskrävande. Det upplevdes jobbigt att behöva samla 
information på nytt så pass sent i processen. Mycket ansågs intressant och häftigt, men högst 
orealistiskt. Att sålla och inse vilka teknologier som faktiskt kan fungera för en framtida bil 
och dess användare var en stor utmaning. Informationsinsamlingen gav däremot nya idéer 
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och lösningsförslag, vilket uppskattades. Genom diskussion beslutades att sittmöbler och dess 
placering behövde väljas då de utgör en stor del av bilinteriören. Till detta valdes metoden 
concept scoring, vilket visades vara en användbar metod då den resulterade i två olika 
sittmöbelkoncept att vidareutveckla. Det var svårt att avgöra vilken vikt respektive kriterium 
skulle tilldelas, men efter att det bestämts fungerade metoden bra. Att använda IKEA Kitchen 
planner kan tyckas märkligt, men verktyget fungerade förvånansvärt bra då det gav en snabb 
och tydlig bild av diverse förenklade möbelplaceringar. Hur användarna enklast skulle stiga 
in i bilen diskuterades flitigt och olika öppningsalternativ utvärderades. Då fokus enbart 
skulle vara på bilens insida, uppstod svårigheter att tänka bort utsidan både vid 
öppningsalternativen såväl som vid val av bilens form. Vid val av sittmöbler fanns kollagen i 
åtanke vad gäller utseende och formspråk, vilket underlättade utvärderingen. Eftersom 
möblerna skulle passa in i en bil i rörelse var det väsentligt att modifiera dem för att passa 
ändamålet. Möblerna krävde exempelvis infästningar i vägg eller golv för att hållas på plats i 
bilen. Här diskuterades olika modul-alternativ och huruvida möblerna skulle vara fristående 
eller integreras i bilens väggar. För att öka rymdkänslan i bilen valdes fristående sittmöbler. 
Det var även av stor vikt att användarna skulle kunna sitta och ligga ner bekvämt under 
bilfärden, vilket kunde lösas med dynor på sittmöblerna. De två koncepten skiljde sig åt 
eftersom det ena bestod av fyra fristående säten, medan det andra utgjordes av ett säte samt 
en soffa. Att bilen skulle fungera för fyra personer blev tydligt med de valda möblerna, men 
huruvida den skulle vara privat- eller kommunalägd var något som fortfarande diskuterades. 
Detta tillsammans med kollagen på diverse framtidskoncept visade tydligt att bilen alltmer 
kommer att likna ett vardagsrum. Interiören fortsatte att vidareutvecklas och med hjälp av 
skisser tillkom fler och fler funktioner för att slutligen resultera i två olika koncept av en 
framtida bilinteriör. 
Resultatet från de tidigare utförda intervjuerna och de identifierade behoven öppnade upp för 
många nya tankar och idéer vad gäller bilens framtid och ägandeform. Hur och med vem 
kommer användaren att färdas och vad behövs egentligen i interiören? Ska bilen vara 
standard, ekonomi, premium eller lyx? Vilka ska ha tillgång till den och vad får den kosta? 
Var i världen ska den användas? Hur kan den bli så miljövänligt som möjligt? Ska den kunna 
modifieras efter användarens behov? Hur fungerar 3D-hologram? Hur kan känslan av 
öppenhet, frihet och säkerhet skapas när det är ett system som styr bilen? Behöver allt 
material vara anpassat för att fungera i ett kommunalt fordon där många olika personer 
vistas? Hur kan ett babyskydd fästas i bilen? Vilken färg ska golvet ha för att inte smuts från 
skor och liknande ska synas? Kan en cykel få plats i bilen? Måste passagerarna sitta, eller kan 
de stå upp eller ligga ned? Kommer passagerarna att kunna lita på systemen och tillåta sig att 
slappna av i bilen?  
Funderingarna har varit många och långtifrån alla har hunnit besvaras eller redovisats i detta 
arbete. Det tar lång tid att utforma en bilinteriör, vilket har inneburit en hel del avgränsningar 
för att hinna färdigställa koncepten inom given tidsram. Att använda skissning som metod 
genom hela arbetet har underlättat kommunikationen och bidragit till större förståelse för 
andras idéer. I början av arbetet beslutades att en 3D-modell skulle skapas i mån av tid. Det 
verkade inte troligt att det skulle hinnas med då många olika delar av interiören skulle 
utformas. Trots detta skapades en 3D-datormodell för att tydligare visualisera två olika 
koncept av en framtida bilinteriör, då det var svårt att enbart använda skisser som 
kommunikationsmedel. 3D-datormodellen skapades i arbetets slutskede för att visualisera 
resultatet. Den skapades alltså inte tidigt i designprocessen för kommunikation med 
uppdragsgivare, vilket Wikberg-Nilsson et al. (2015) rekommenderar. För ett arbete av denna 
karaktär verkade det mest logiskt att skapa 3D-datormodellen i slutskedet. Fördelen med att 
använda 3D-modelleringsprogrammet Blender var att det inte kräver bestämda mått och 
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parametrar för att bygga en modell. Modelleringen blev dock tidskrävande på grund av 
avsaknaden av kunskaper om programmet. Problem uppstod framför allt vid renderingen och 
bidrog till en hel del frustration, men det var roligt att lära känna ett nytt program. Creo 
Parametric hade kunnat användas då det är ett 3D-modelleringsprogram som använts under 
utbildningen, dock ansågs det vara alldeles för styrt av mått och därmed olämpligt.  
Slutligen bör det poängteras att arbetet har varit svårt och utmanande. Att vara fri i arbetet 
och inte jobba enligt en traditionell utvecklingsprocess där konceptet lutas mot mätta värden 
och uppdragsgivarens åsikter, är ovant och utmanande. Projektet har till viss del upplevts som 
två helt olika projekt där den stora teoribakgrund och till viss del förstudien, behandlat 
påtaglig information om fordonskommunikation och autonoma system, medan den 
återstående delen av processen varit fri och kreativ i framtagandet av en bilinteriör. Många 
gånger har det varit svårt att binda samman de båda delarna. En bra bit in i projektet var det 
fortfarande oklart vad som skulle förmedlas i slutändan och hur. I takt med att målet för 
projektet klarnade blev det tydligt hur brett ämnet faktiskt var. För att lyckas nå målet 
utfördes analys av ett flertal områden, vilka egentligen hade behövt vara mer ingående. På 
grund av tidsbrist behandlades istället respektive området mycket övergripande. I takt med att 
förståelsen för fordonskommunikation och autonoma system klarnade, blev det tydligt att en 
lösning för en produkt som ligger närmre i tiden, där användaren fortfarande ansvarar för 
körningen till viss mån hade varit lättare att skapa. Fler möjligheter för detaljdesign hade då 
funnits, medan en konceptuell, framtida design kräver mycket längre detaljnivå och mer 
fokus på ”helhetsbild”. Ett koncept som visar på hur kommunikationen mellan fordon och 
infrastruktur förmedlas vidare till föraren, hade istället kunnat skapas. Ett sådant koncept 
hade kunnat utvärderas direkt med experter inom till exempel fordonsbranschen eller 
interaktionsdesigners. Det hade även kunnat testas på verkliga människor genom en enklare 
prototyp. Ergonomistudier hade då varit lämpliga att utföra, något som inte passat in i detta 
arbete. Enbart ett ergonomiskt säte hade kunnat utvecklas, men på grund av att det vore svårt 
att rikta in sig på en specifik del i en framtida interiör och argumentera för valet och dess 
lösningar, valdes detta bort. Hade en bil närmre i tiden använts som utgångspunkt finns dock 
risken att designkreativiteten hade blivit hämmad. Med en konceptuell helhetslösning blev 
många behov och kriterier mycket subjektiva, vilket inte är konstigt då lösningen är framtida 
och rör flera problemområden. Många beslut har varit tvungna att fattas utan ordentliga 
grunder eller bevis på att det faktiskt kan fungera i framtiden och väldigt få metoder har varit 
ideala eller möjliga att modifiera på ett bra sätt för att passa ett produktutvecklingsprojekt av 
framtidskaraktär. Trots detta har två spännande, roliga och intressanta koncept av en framtida 
bilinteriör tagits fram och det är endast framtiden som kan utvisa hur bilen faktiskt kommer 
att se ut år 2050.  
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Bilaga	1	–	Intervjusvar	
	
Intervju	med	person	A,	attributledare	på	VOLVO	
 
Person A kontaktades via mail och intervjun ägde rum på VOLVO PV i ett tyst konferensrum. 
Intervjun varade i ca 45 minuter och spelades in med hjälp av en mobiltelefon. 

Person A arbetar som attributledare för personbilar. Det är inte tekniken i sig han arbetar 
med, utan mer vilket värde produkten har för kunden. Han förklarar att bilen är indelad i ett 
flertal egenskaper och att han är kravställare för den digitala upplevelsen ”Digital User 
Experience”. Den digitala upplevelsen involverar bland annat knappar, skärmar, gränssnitt 
och appar.  

För att ta reda på vad Volvos kunder vill ha och vad som skapar värde, utförs 
kundundersökningar både på egna kunder och konkurrenters. Vid utformandet av ett HMI är 
det viktigt att ge rätt information vid rätt tillfälle, för att undvika överbelastning hos föraren.  

Enligt person A är kommunikationen mellan bilar i utvecklingsstadiet. En svårighet är att 
fastställa en standard för samtliga bilmärken. Idag är många fordon tekniskt avancerade, men 
de kan inte kommunicera med varandra. 

Kommunikation mellan förare och bil sker delvis visuellt genom displayer och dels via 
fysiska knappar. Inom bilindustrin börjar traditionella instrumentpaneler bytas ut mot 
skärmar. I Volvos nyare bilar används både touch-displayer, placerade i bilens centerpanel 
och vanliga displayer utgör instrumentbrädan. Att ersätta fysiska knappar med digitala 
gränssnitt innebär att mer information kan inkluderas samtidigt som yta sparas. En svårighet 
är att alla knappar inte kan visas samtidigt och att känsel och syn ej kan användas för att 
avgöra knappens funktion. En glatt yta ger inga ledtrådar och kräver mer uppmärksamhet än 
traditionella knappar. Att ersätta knappar med touch-displayer kommer troligtvis att minska 
kostnaderna och bli allt vanligare i bilen. Feedbacken till användaren är dock väsentlig för att 
förstå hur bilen svarar.  

Mellan bil och infrastruktur sker en envägskommunikation, där bilen tar in information från 
omgivningen. I dagsläget kan de flesta bilarna läsa av vägskyltar, till exempel lagra 
information om hastighetsbegränsningar och därmed varna föraren. Bilens förmåga att läsa 
av trafikljus är under utveckling, där en svårighet är att bilen läser av ”rätt” trafikljus (enhet). 
Volvo använder kameror på bilarna för att automatiskt ”räta upp” styrningen. Tack vare 
information från navigationssystem samt omvärld kan bilen styra själv. V2V och V2I 
kommer troligtvis att öka säkerheten och leda till ett jämnare trafikflöde och bättre miljö.  

All information bör kunna förmedlas på ett lämpligt sätt då det kommer allt fler funktioner 
hos bilar. Utformningen av HMI blir desto viktigare och många test utförs med bland annat 
simulatorer för att se hur föraren uppfattar information. På Volvo arbetas det med både 
användbarhet, vilket syftar till vad vi klarar av som människor, samt känslan produkten 
förmedlar. Några frågeställningar som diskuteras är: ”Hur mycket information kan man ge 
samtidigt?”, ”Ska informationen vara grupperad på ett visst sätt?”, ”Hur använder man färger 
och textstorlekar?”, ”Vilket är minsta typsnitt för att kunna läsa texten i en körsituation?”.  



 II 

Fokus måste till stor del vara på vägen och därför bör den viktigaste informationen (hastighet, 
avstånd till framförvarande bilar, farthållare och ACC) ligga i synfältet, exempelvis med 
hjälp av så kallade ”head up displays”, där information projiceras på framrutan. Mindre viktig 
information (musik, telefonbok) kan istället placeras på en centerdisplay och endast visa 
feedback på utförandet.  Innan bilarna blivit fullt autonoma, måste föraren delvis ansvara för 
bilkörningen och vara beredd på att överta kontrollen.  

Person A påpekar att en bil kan brukas på ett flertal sätt, beroende på var i världen den 
används. I de länder där privat chaufför är vanligt bör fler funktioner kunna styras från bilens 
baksäte. Volvo i USA har tagit fram ett koncept (concept 26) av hur framtidens autonoma bil 
kan komma att se ut, där instrumentpanelen består av en jättestor och vändbar skärm för 
underhållning. 

Om bara några år kommer Göteborg att ha ett flertal fullt autonoma bilar och dess utformning 
kommer att avgöras beroende på förarens önskemål. Bilarna kommer att ta fullt ansvar, 
frågan är om användaren känner tillit till tekniken. Sådan tillit kan byggas genom 
gränssnittet, där föraren informeras om vad som komma skall, samt genom lugnare körning. 
Denna information kan minska i takt med att föraren vänjer sig vid autonom körning.  

Designmålet bör vara att autonoma system ska vara självförklarande och inte kräva någon 
längre utbildning. Man kan också tänka sig att bilens mjukvara kommer att uppdateras 
trådlöst i framtiden.  
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Intervju	med	person	B,	chefsstrateg	på	Trafikverket	
 

Person B kontaktades via mail och intervjun ägde över telefon i ett tyst konferensrum på 
i3tex. Intervjun varade i ca 40 minuter och svaren dokumenterades med papper och penna. 

Person B arbetar som strateg på Trafikverket, där han arbetar med framtidsfrågor. Hans 
arbetsuppgifter innefattar ansvar för Trafikverkets utvecklingsplan av samhället samt analys 
och skapande av scenarion med utmaningar som kan lösas av autonoma fordon. Trafikverket 
verkar för utveckling av långsiktigt hållbart och samhällsekonomiskt effektiva 
transportsystem.  

Person B är involverad i DriveMe-projektet, initierat av Volvo Car Group, Trafikverket, 
Göteborgs stad, Transportstyrelsen och Lindholmen Science Park. Syftet med DriveMe är att 
undersöka fördelarna med autonom körning. Ett antal Volvo XC90-bilar kör på en 50 km 
lång ringled för att testa tekniken samt förstå hur system och infrastruktur ska byggas.  

Person B funderar på vilken som är huvuduppgiften för den autonoma bilen samt vilka 
samhällsutmaningar det innebär. Han tror inte att människan vill ha en autonom bil för att 
slippa köra själv, utan snarare för att utföra tjänster och ärenden. Köer och trafikstockningar 
kommer inte att minska om den autonoma bilen ansvarar för körningen bidrar till 
bekvämlighet hos föraren. Bilar och parkeringar idag tar mycket plats i städer. Om bilen 
istället används som en mobil tjänst av olika människor och ständigt är i rullning tar den upp 
mindre yta. Då den inte används lämnar den själv staden för parkering.  

Idag byter man inte en bil för att den är dålig, man byter för att tekniken är annorlunda. Vid 
köp av bil idag tecknas avtal utifrån kundens behov. Med kunskap finns istället möjlighet att 
leverera olika tjänster vid behov, likt Googles sajt där de transporterar folk digitalt till väldigt 
stor kunskap och väldigt låga kostnader. 

I dagsläget är det inte många bilar som kommunicerar med infrastrukturen, utan de läser av 
infrastrukturen genom 3D-map. En autonom bil är utrustad med radar, kamera, GPS och 
andra sensorer för positionering. Autonom körning begränsas av dåligt vägunderlag och blir 
otillgänglig när det egentligen är som mest nödvändigt. V2V och V2I kan förhoppningsvis 
underlätta autonom körning, men justeringar av infrastrukturen krävs. 

  



 IV 

Intervju	med	person	C,	professor	Chalmers	
Person C kontaktades via mail och intervjun ägde rum på person Cs kontor på Chalmers. 
Intervjun varade i ca 1 timme och svaren dokumenterades med papper och penna. 

Person C är professor inom området signaler och system och arbetar med forskning. 
Forskningen behandlar tillförlitlig radiokommunikation för säkerhetstillämpningar samt 
antennsystem och metoder för V2X-kommunikation.  

SAFER ett centrum centrerat kring forskning, utbildning och utveckling av trafiksäkerhet. 
Partners inblandade i SAFER är; fordonsindustrin och dess underleverantörer, konsultfirmor, 
Trafikverket, Transportstyrelsen, forskningsaktörer m.fl. Person Cs kompetensområde är 
sensorer och kommunikation, vilket innefattar transferering av information internt, samt 
mellan fordon och fordon och infrastruktur. Det finns ett behov av att kommunicera med 
”molnet” (internet), där alltifrån trafikledning till väderinformation kan vara användbart för 
fordonet. Ett annat behov är att kunna uppdatera bilens mjukvara trådlöst, något som idag 
sker med kabel.  

Enligt person C är ett autonomt system ett system som är oberoende av att en människa går in 
och styr – det kan styra sig självt. Det får ett uppdrag, oftast av en människa, men utför 
uppdraget nästan helt utan människans inblandning. Systemet bildar sig en omvärldsbild 
baserat på sensorer. Det är fortfarande oklart vem som har ansvar för systemets uppgifter, om 
det är föraren eller tillverkaren. Om något går sönder, vem skyller man på då? I Volvos 
DriveMe-projekt kommer Volvo att ta ansvar för den autonoma körningen. Skulle bilen ej 
klara av uppdraget, kör den in till vägkanten och lämnar över till föraren. Vissa företags 
autonoma system varnar (med t ex. ljud) och lämnar därefter över till föraren, vilket medför 
risker då föraren kan vara otillgänglig.  

V2X är en möjliggörande teknik för samverkande system snarare än ett autonomt system. Ett 
fordon litar antingen enbart på sina egna sensorer (autonomt system), eller på de egna 
sensorernas kommunikation med andra fordon eller infrastrukturen (kooperativt).  

Ett autonomt system med V2X-kommunikation får inledningsvis ett uppdrag (t ex. styra, gasa 
bromsa). För att utföra detta samlar systemet information om omgivningen genom egna 
sensorer och andra sensorer. All information samlas i en box, kallat sensorfusion, och vävs 
ihop till beslutsfattande underlag. Inuti boxen finns en typ av analys som analyserar 
situationen och utför åtgärder utifrån den, kallat beslut. Beslutet resulterar i en handling och 
ny information skapas, därefter upprepas processen i en loop.  

Autonoma system handlar främst om att skapa värde för föraren, snarare än att förbättra 
säkerheten på vägarna. De flesta systemen idag anses vara stödsystem som underlättar 
körningen, medan de samtidigt har säkerhetskomponenter i sig. Anledningen till att systemen 
ej marknadsförs som säkerhetssystem, är att företag inte vill riskera att bli stämda. En 
pågående diskussion är om förare blir mer vårdslösa i trafiken då de förlitar sig på 
säkerhetssystem och att nettoeffekten därmed blir negativ snarare än positiv. Trots 
säkerhetssystem, kommer olyckor dock aldrig helt kunna undvikas och säkerhetsbälten och 
airbags fortfarande behövas. All kommunikation öppnar upp för sabotage och 
integritetsfrågor. Antingen accepterar man riskerna, eller så undviker man användning av 
systemen. 
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Extern kommunikation hos bilar är vanligtvis radiokommunikation, men även optiska system 
förekommer. Radiokommunikation innebär Wi-Fi (Bluetooth, NFC/id-teknik) och 
mobiltelefoni (3G, 4G, 5G), där Bluetooth och NFC gäller korta distanser och inte 
trafiksäkerhet. För trafiksäkerhet är det mest tillgängliga en modifierad version av Wi-Fi, de 
går under namnet 11P-system. Wi-Fi är handelsnamnet på en standard som heter IEEE803.11 
och när nya versioner skapas adderas en bokstav (A, B…). När fordonsindustrin började 
fundera på att implementera kommunikationssystem som stödjer trafiksäkerhet ansågs 
mobiltelefoni inte vara tillräckligt bra för tänkta tjänster. Wi-Fi hade några brister som kunde 
modifieras, vilket resulterade i systemet 802.11P. Systemet kan användas i bilar redan idag, 
dock kommer kunderna hos de bilindustrier som implementerar detta ej att uppleva stort 
värde då det inte finns någon annan att kommunicera med. En fördel med 802.11P är att det 
inte innehåller tidsfördröjning då kryptering och auktorisering plockats bort. En nackdel är att 
säkerheten minskar utan kryptering samt att det inte är anpassat för objekt i rörelse. I 5G 
finns flera varianter av kommunikationsteknik, där en kallas ”Ultra-Reliable” och skulle 
kunna stödja trafiksäkerhet. Wi-Fi-industrins 802.11P har konkurrens av mobiltelefoni-
industrins 5G som är på framfart. 

För global användning av och kommunikation mellan autonoma bilar krävs internationellt 
standardiseringsarbete. Även samma radiokanaler måste vara tillgängliga världen över och 
det är upp till nationella myndigheter att komma överens om detta.  

Inom V2V-kommunikation kombineras radiokommunikation med sensorer hos samtliga bilar 
vilket resulterar i ett informationsutbyte. Bilar har datorprogram som analyserar 
informationen och bygger upp en omvärldsbild samt utför hot-analyser av den bilden. 

Då Wi-Fi-nätverket har en begränsad kapacitet finns risk för överbelastning, något 5G 
eventuellt skulle kunna lösa. . Med dagens system skickar (och mottar) en bil information ca 
10 ggr/s om dess position, riktning, acceleration, dimensioner och tyngd m.m. Autonoma 
bilar blir laglydiga då de kommunicerar med väginfrastrukturen (t ex. trafikljus) och de kan 
antingen själv känna av hinder (t ex. fotgängare), eller bli varnade av infrastrukturen. 
Väginfrastrukturen (sensorer i trafikljus och vid övergångsställen) besitter mycket 
information som fordon i dagsläget ej kan ta del av. Kommunerna och trafikverket har inte 
tagit initiativ till att låta infrastrukturen kommunicera med fordon, vilket troligtvis är en 
kostnadsfråga. Person C tror på en väginfrastruktur som stödjer dagens trafikflöden och inte 
kräver nya vägar. Sensor-tekniken i samspel med fordonen gör vägarna smartare och 
billigare, då rondeller och skyltar ej längre behövs. Elektronik är billigt, men montering och 
underhåll är dyrt. 

Enligt person C finns olika svårighetsgrader för autonom körning. Att köra på motorväg utan 
mötande trafik är i princip tekniskt löst medan utmaningar finns i stadsmiljö. DriveMe-
projektet använder inte V2X (förutom att ladda ner kartor), utan enbart dagens teknik. Snabb 
interaktion mellan bilarna i projektet kommer ej kunna ske med dagens teknik, men det finns 
definitivt ett värde i kommunikation. I framtiden kommer framförallt den kommersiella 
trafiken vara automatiserad (t ex. bussar, lastbilar och truckar för att lasta in/ur lastbilar) och 
kräva mindre bränsle, tid och pengar. Det kommer att bli mindre vanligt att äga en bil och 
vanligare att köpa tjänsten att kunna ha en bil. 
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Intervju	med	person	D,	teknisk	chef	AstaZero	
Person D kontaktades via mail och intervjun ägde rum i ett konferensrum på AstaZero, 
Lindholmen. Intervjun varade i ca 1 timme och spelades in med hjälp av en mobiltelefon. 

Person D är teknisk chef på AstaZero som är en testbädd (provbana) för provning av aktiv 
säkerhet och automatiserade fordon (bilar, lastbilar, bussar och hjullastare). För att kunna 
forska på automatiserade fordon krävs en delvis intelligent infrastruktur. I en repeterbar miljö 
säkerställs att det är programmeringsförändringen som ändrar fordonets uppträdande, inte 
omgivningen. Infrastrukturen testas inte mycket idag, dock är en testbädd som även kan 
stödja försök med kommunikationsinfrastruktur på framfart. Automatiserade fordon kan leda 
mer människovänlig, tät och trevlig utformning av städer. Tidiga fordonsprototyper testas av 
företagets eller forskningens egen personal. Senare i processen genomförs prov åt kunden, 
ibland med försökspersoner, för att utvärdera t.ex. övergång mellan automatiserad och 
manuell körning.  

Testningen av fordon kan delas in i abstraktionsnivåer. Längst ner finns inbyggda småsystem: 
hur en radar signalbehandlar det radioeko som kommer in och förstår att det finns ett mål 
någonstans. Nästa nivå är hur fordonet reagerar på ett mål som radarn har upptäckt och 
därefter gör en hotutvärdering. Den tredje nivån är hur fordonet agerar tillsammans med 
andra fordon i samverkande körning. Allt från sensorprovning till programvaruprovning 
testas. Även funktionssäkerhet testas, dvs. att programmen måste vara utformade på rätt sätt 
för att fordonet ska utföra tänkt åtgärd. Slutligen kan fel injiceras i systemet, t ex. genom att 
skapa en sensor som sänder ut felaktiga signaler. Då ska fordonet stänga ner sig på ett 
kontrollerat sätt.  

Interaktionen mellan förare och system testas. Med den aktiva säkerhetsfunktionen Lane 
Keeping Aid hörs en signal i bilen och radiovolymen minskar då föraren byter fil utan att 
blinka. Att varna föraren utan att störa eller tala om för andra att föraren gjort fel, är en 
jättesvår utmaning. Flertalet varningar kan kosta uppmärksamhet från föraren och öka den 
kognitiva belastningen. 

En människa kan enbart uppfatta en viss mängd av det som händer runtomkring. Genom att 
bilen varnar för hot som redan upptäckts av föraren, gör att det blir svårt för människor att 
uppfatta vad problemet är. En utmaning är att hitta bil-förare-interaktion som inte upplevs 
störande men får föraren att göra rätt sak utan att påverka den kognitiva belastningen.  

På AstaZero testas ibland fullt autonoma bilar, dock är dessa bilar fullt autonoma enbart i 
vissa trafiksituationer. Hanteringen av övergången till manuellt läge är en utmaning. En 
annan utmaning är högupplösta kartor med bra noggrannhet, det finns inte idag. Felaktig 
kartbild kan leda till problem då bilen tror att den kör på en väg utan att faktiskt göra det. 
Sensorsystemens uppbyggnad är under utveckling och ett sista problem är att säkra att 
databehandlingen utförs rätt då datamängden i bilarna kommer att öka. Tillit mellan 
människa och system måste skapas, man vet dock inte hur, men det pågår forskning. 

Hos aktiva säkerhetsfunktioner upptäcker en eller flera sensorer ett mål (hot). Sensorernas 
bilder av målet skiljer sig åt. En radar detekterar en fotgängare som ett antal punkter, medan 
kameran ser fotgängaren som människa. Om bilderna överlappar, kan objektet identifierats.  
Alla sensorer har svagheter och styrkor, vilket är skälet till användandet av olika sensorer. 
När viktiga sensorer fungerar dåligt får de inte in signaler från omgivningen, vilket de själva 
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detekterar och därefter meddelar de att de är blockerade. Sensorerna ska hålla hela bilens 
livslängd och utvecklingen inom sensorer går mot stereokamera.  

Beroende på användaren ser behovet av fullt autonoma bilar olika ut. En taxi eller en bil med 
privat chaufför kan jämföras med automatiserade bilar. Servicen att bli transporterad och 
bekvämligheten i bilen blir viktigare än körupplevelsen. Biltillverkarna ser automation som 
en möjliggörare för förarna att ägna sig åt annat än körning. Marknaden för privatägda bilar 
kommer att krympa då automatiserade bilar i framtiden blir kollektiva till viss del. 
Automatiserade fordon har större förmåga att köra tätt och inte göra fel, vilket gör att 
infrastrukturen kan packas och parkeringsytor kan förflyttas för att frigöra utrymme. I 
storstäder kan separata vägar för automatiserade fordon ge trafikeffektivitet.  

En fullt autonom bil ska kunna ta sig fram och hantera situationer oberoende av V2X-
kommunikation. Bilen kan inte förlita sig på externa sensorer, då sensorernas kvalitet 
varierar. Å andra sidan, om alla automatiserade fordon har en bra positionsmätning behövs 
inga ytterligare sensorer då alla fordon delar med sig av deras positioner. V2X används som 
en virtuell sensor för att få en omvärldsuppfattning. Systemet kan bli billigare, men det 
kanske inte kan hantera alla situationer och ytterligare sensorer kommer då att krävas.   

Det börjar komma standarder, RSU (Road Side Units), för hur signaler snabbt skickas från 
infrastrukturen till ett automatiserat fordon. RSU kan t ex. vara en kamera som tittar runt 
hörnet åt bilen. Ingen kanalseparering krävs, kort räckvidd innebär dock att fler enheter 
behövs. Troligtvis kommer dessa enheter även att kompletteras med kommunikation över 
5G-nätet. Nätet har hög tillförlitlighet i dataleverans och hastighet. Datan som skickas är liten 
och utgörs av meddelanden i form av; hot här, bil på väg dit osv.  

Kommunikationen måste gå genom fordonet för att enbart erhålla en hotutvärdering. ”Det är 
trafikstockning på Söderleden, vill du välja en annan väg?” är en typisk interaktion med 
föraren. Hade föraren använt en app för aktiv säkerhet skulle budskapen kunna konfliktera. 
Det uppstår inte mkt kommunikation mellan system och användare hos fullt autonoma 
fordon. I sådana fordon kan trygghetskänslan öka om bilen delar med sig av hot-utvärdering 
runtomkring.  

Utan ratt kommer det inte vara möjligt med en lösning som innebär att bilen behöver bli 
manuell ibland. Då måste miljön eller sensorsystemet, eller en kombination av de båda, vara 
utformat så att det inte kan hända. En fullt autonom bil kommer inte behöva vara lika 
krocksäker och kan ha en lägre vikt än en traditionell bil, vilket medför att en omställning till 
ett grönt och hållbart samhälle kommer att bli mycket enklare då fler bilar kan elektrifieras. 
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Bilaga	2	–	Behovsanalys	med	tolkade	behov	från	fokusgrupp	
 
 

Kunduttalande Tolkat	behov 
Användning 

Vill	alltid	kunna	använda	bilen Bilen	är	alltid	tillgänglig 
Det	beror	på	hur	svårt	det	är	 Bilen	är	enkel	att	använda 
Viktigt	att	slippa	vänta Bilen	infinner	sig	snabbt 
Jag	vill	inte	dela	bilen	med	okända Bilen	är	privatägd 
Det	ska	vara	lönsamt	att	ha	en	bil Bilen	är	lönsam 
Jag	vill	inte	ha	bilar	överallt Bilen	är	tillåten	enbart	på	avsedda	vägar	

och	platser	 
Jag	vill	kunna	åka	dit	jag	vill	 Bilen	kan	transportera	användaren	till	

önskad	destination 
Det	kommer	inte	finnas	någon	
åldersgräns 

Bilen	kan	användas	oavsett	användarens	
ålder 

Kalla	på	bil 
Jobbigt	att	behöva	kalla	på	bilen	 Bilen	infinner	sig	utan	att	användaren	

behöver	kalla	på	den 
Den	tar	ut	ett	mönster	och	känner	igen	
vad	jag	vill	ha 

Bilen	har	användarens	dagliga	pendlingar	
förinställda 

Jag	vill	bli	meddelad	av	bilen	om	vilken	
tid	jag	måste	åka	för	att	hinna	till	min	
destination 

Bilen	meddelar	användaren	när	den	måste	
åka	för	att	komma	i	tid	till	destinationen	 

Meddelande	visas	i	samma	app	när	bilen	
anlänt 

Bilen	meddelar	användaren	när	den	anlänt 

Kalla	på	bil	ska	vara	lätt	och	smidigt Bilen	är	enkel	att	tillkalla 
Jag	vill	inte	behöva	vara	beroende	av	
mobilen 

Bilen	kan	tillkallas	utan	mobiltelefon 

Inställning	av	förvarning	om	bilens	
ankomsttid 

Bilens	förvarning	om	ankomsttid	ställs	in	av	
användaren 

Är	okej	om	bilen	får	vänta Bilen	väntar	på	användaren 
Låsa	upp	bil 

Vill	inte	behöva	låsa	upp Bilen	låses	upp	automatiskt 
Alla	med	tillgång	ska	kunna	låsa	upp Bilen	låses	upp	av	alla	med	tillgång 
Det	måste	vara	säkert Bilen	är	säker 

Stiga	in	i	bil 
På	det	mest	bekväma	och	enkla	sättet Bilen	är	enkel	att	stiga	in	i	 
Den	ska	veta	att	det	är	jag	som	kommer	
och	därmed	öppnas	automatiskt 

Bilen	öppnar	automatiskt	för	användaren 

Dörrar	som	tar	upp	liten	plats	och	inte	är	
i	vägen 

Bilens	dörrar	tar	upp	liten	plats	och	är	inte	i	
vägen 

Dörrarna	har	inga	handtag Bilens	dörrar	har	inga	handtag 
Positionera	sig	i	bil 

Beror	på	restid	om	jag	vill	sitta/ligga	 Bilen	har	sitt-	eller	liggplats	beroende	på	
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restid 
Beror	på	restid	om	jag	vill	stå Bilen	har	ståplats	beroende	på	restid 
Vill	inte	vara	fast	till	en	position Bilens	användare	tillåts	byta	position 
Bilen	ska	kunna	anpassa	sätet	åt	och	
utifrån	mig 

Bilen	anpassar	sätet	åt	och	utifrån	
användaren 

Sätet	ska	ha	inställningar	med	
förinställda	kroppspositioner 

Bilens	säte	erbjuder	val	av	förinställda	
kroppspositioner 

Välja	destination 
Vill	välja	när	jag	kallar	på	bilen Bilens	destination	kan	anges	då	användaren	

tillkallar	den 
Vill	bara	säga	till	bilen Bilens	destination	anges	verbalt	i	bilen	av	

användaren 
Jag	vill	att	bilen	bekräftar	mitt	val	av	
destination 

Bilen	ger	feedback	om	godkänd	destination	 

Bilen	ska	veta	att	jag	pratar	med	den	och	
inte	någon	annan 

Bilen	skiljer	på	kommando	och	daglig	
konversation 

Färdas	i	bil 
Jag	vill	kunna	se	ut	mycket Bilen	tillåter	användaren	att	se	ut	mycket 
Jag	vill	inte	se	omgivningen	enbart	på	
skärm 

Bilen	visar	en	reell	omgivning 

Tonade	rutor	så	att	ingen	ser	in Bilen	tillåter	insyn	vid	behov 
Enbart	glas	känns	osäkert Bilens	material	ger	användaren	en	

trygghetskänsla	 
Vill	kunna	se	uppåt	men	inte	neråt Bilen	tillåter	utsikt	uppåt	men	inte	neråt 
Vill	kunna	få	frisk	luft,	inte	genom	AC Bilen	kan	öppnas	 
Bilen	ska	anpassa	sig	efter	hur	många	
som	är	i	bilen 

Bilens	utformning	ändras	utifrån	antal	
användare 

4	personer	måste	få	plats Bilen	rymmer	1-4	användare 
6	personer	ska	gärna	få	plats Bilen	rymmer	6	användare 
Ska	inte	kännas	tomt	om	jag	åker	ensam Bilen	upplevs	inte	tom	då	användaren	

färdas	ensam 
Ett	avlastningsbord	för	att	kunna	äta,	
spela	spel,	jobba 

Bilen	har	avlastningsytor 

Ska	kunna	välja	färger	och	material	vid	
köpet 

Bilens	färg-och	materialval	anges	vid	köp 

Det	ska	vara	enkelt	att	uppgradera	
mjukvaran 

Bilens	mjukvara	är	enkel	att	uppgradera 

Måste	få	plats	med	några	stora	väskor	
eller	en	cykel	på	separat	ställe 

Bilen	rymmer	större	packning 

Bagaget	ska	inte	synas	utifrån,	det	är	fult Bilens	bagage	syns	inte	utifrån 
Bilen	får	bilda	om	sig	inuti	och	skapa	ett	
bagage	så	jag	slipper	se	packningen 

Bilens	bagage	är	avskilt	och	bildas	vid	behov 

Jag	vill	kunna	förvara	och	avlasta	
småsaker,	t	ex.	bok	och	dator 

Bilen	har	förvaringsmöjligheter 

Kanske	finns	olika	bilar	för	barn	och	 Bilen	är	utformad	olika	beroende	på	om	
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vuxna användaren	är	ett	barn	eller	en	vuxen 

Underhållas	i	bil 
Vill	titta	på	film,	spela	spel	på	en	skärm	
eller	lyssna	på	musik 

Bilen	tillåter	användaren	att	lyssna	på	
musik,	spela	spel	och	titta	på	film 

Vill	få	tips	och	recensioner	om	
sevärdheter	och	restauranger 

Bilen	förser	användaren	med	information	
om	sevärdheter	och	restauranger 

Jag	vill	att	bilen	handlar	och	hämtar	
paket	åt	mig 

Bilen	kan	hämta	upp	paket 

Den	kan	få	tala	om	vilka	vänner	som	är	i	
närheten	och	skicka	förfrågan	om	att	
träffas	till	deras	bil 

Bilen	kan	upptäcka	vänner	i	närheten	och	
kontakta	deras	bilar	 

Tänk	om	bilen	kan	se	i	min	kalender	när	
jag	är	ledig	och	föreslå	dagsutflykter 

Bilen	kan	föreslå	dagsutflykter	och	planera	
in	i	kalendern	när	användaren	är	ledig 

Informeras	av	bil 
Jag	vill	se	på	en	karta	var	jag	är	 Bilen	visar	sin	position	på	karta 
Jag	vill	veta	hur	lång	tid	resan	kommer	
att	ta	och	hur	lång	tid	det	är	kvar 

Bilen	visar	hur	lång	tid	resan	kommer	att	ta	
och	hur	lång	tid	det	är	kvar 

Informationen	får	uppdateras	ständigt Bilens	information	uppdateras	ständigt 
Vill	ibland	kunna	se	trafikinformation	
och	väder 

Bilen	visar	trafikinformation	och	väder	då	
användaren	önskar 

Bra	med	information	via	text,	ljud	eller	
bild 

Bilen	framför	information	tydligt 

Informationen	behöver	inte	alltid	vara	
direkt	i	synfältet 

Bilen	visar	information	utanför	synfältet 

Informationen	ska	visas	inom	synfältet,	
oberoende	av	min	position 

Bilen	visar	information	i	synfältet	
oberoende	av	användarens	position 

Det	borde	finnas	förvalda	inställningar	
för	informationsvisning	 

Bilen	har	förvalda	inställningar	för	
informationsvisning	 

Jag	vill	att	bilen	visar	information	utifrån	
mina	vanor	 

Bilen	visar	information	utifrån	användarens	
vanor 

Jag	vill	konstant	kunna	se	information	
såsom	tid	och	bilens	hastighet	på	ett	
bestämt	ställe 

Bilen	visar	information,	som	tid	och	bilens	
hastighet,	på	avsedd	plats 

Om	något	oväntat	sker	plötsligt	vill	jag	
varnas 

Bilen	varnar	vid	plötsliga	händelser 

Jag	vill	veta	om	ankomsttiden	eller	andra	
saker	ändras 

Bilen	informerar	om	ankomsttid	eller	annat	
ändras 

Jag	vill	inte	ha	information	om	
fordonsstatus 

Bilen	informerar	inte	om	fordonsstatus 

Anlända	till	slutdestination 
Jag	vill	bli	förvarnad	om	att	jag	snart	
anländer 

Bilen	förvarnar	att	slutdestinationen	är	nära 

Bilen	ska	meddela	när	jag	anlänt Bilen	meddelar	när	slutdestinationen	är	
nådd 

Jag	vill	själv	bestämma	när	dörren	ska	 Bilen	öppnar	dörren	på	användarens	
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öppnas kommando 
Avstigning	ska	kunna	ske	på	alla	sidor	av	
bilen 

Bilen	erbjuder	användaren	olika	öppningar	
och	öppningsalternativ	för	avstigning 

Om	jag	ska	hem	vill	jag	bli	avsläppt	vid	
dörren 

Bilen	stannar	precis	utanför	användarens	
bostad 

På	allmänna	platser	vill	jag	bli	avsläppt	
en	bit	bort 

Bilen	stannar	på	ett	visst	avstånd	från	
slutdestination	på	allmänna	platser 

Vid	flytt,	handikapp	eller	räddningstjänst	
krävs	tillstånd	för	att	stanna	utanför	
dörren 

Bilen	har	tillstånd	att	stanna	nära	entrén	vid	
flytt,	handikapp	eller	räddningstjänst	 

När	dörren	stänger	sig	finns	det	ingen	
som	kan	ta	sig	in 

Bilen	låser	sig	automatiskt	när	dörren	
stängs 

Jobbigt	om	någon	blir	inlåst	i	bilen	 Bilen	kan	öppnas/låsas	upp	inifrån 
Jag	vill	inte	att	min	fina	bil	ska	gömma	
sig	i	ett	garage 

Bilen	är	en	statussymbol	 

	


