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PROBLEMFORMULERING

Är det möjligt att via 
sätet öka säkerheten 

och samtidigt förbättra 
körupplevelsen för 

yrkesförare ?
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Inledning
Jag har alltid fascinerats och varit intresserad av transporter av så det föll sig naturligt 
att jag skulle jobba med fordon på något sätt när jag växte upp. Efter gymnasiet så job-
bade jag en kort period på Volvo Lastvagnar i Umeå, närmare bestämt på måleriavdelnin-
gen för specialhytter. Detta i kombination med att många av mina vänner jobbade inom 
transportbranschen gjorde mig intresserad av lastbilsyrket. Det är en stor del av samhäl-
let som vi ofta tar för givet. Tanken att i princip allt i vår omgivning är transporterat med 
lastbil någon gång under en produkts livscykel får mig att fundera över hur viktigt detta 
faktiskt är. Nu ser jag det som min uppgift att försöka förbättra för människorna som job-
bar i den här branschen.

Under andra året på designhögskolan gjorde jag ett arbete tillsammans med yrkesförare 
där jag undersökte hur man kunde förbättra ratten. Arbetet gav mig insikt och kunskap 
om yrket jag tidigare inte haft. Den kunskapen och erfarenheten tar jag med mig i detta 
projekt.

Detta arbete kommer att fokusera på en del ny teknik och nya sätt att använda stolen på. 
Därför kommer två centrala begrepp att förklaras här.

HAPTIK

Genom mänsklig rörelse styr och får återkoppling via sitt känselsinne. Till exempel när 
ens telefon vibrerar i fickan för att tala om att någon ringer. Eller så kallad “force feed-
back” i moderna spelkontroller. Där vibrationer ska återge vad som händer i spelet. (Na-
tionalencyklopedin, 2015)

TAKTIL

Används för att beskriva överföring av information eller känsla vid beröring. Några exem-
pel på information som människan kan avläsa är temperatur, hårdhet, tryck ytegenskaper 
och form. Blindskrift är ett exempel på information som avläses taktilt. (Nationalencyklo-
pedin, 2015)

BAKGRUND / DESIGNPROBLEM
Det ökade informationsflödet i dagens moderna lastbilar ställer stora krav på föraren. Det 
finns en mängd olika knappar, funktioner och system som varnar. Som exempel felkoder 
från motor och drivlina eller indikationer för temperatur och halt underlag. Varningarna 
sker oftast med visuella symboler eller med ljud, och ibland med både och. På senare tid 
har det även tillkommit avancerade interaktiva system med bland annat GPS och färdda-
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torer som kan registrera och informera en mängd olika data. Med tanke på den teknikut-
veckling som ständigt pågår finns det få saker som pekar på att det kommer att bli min-
dre funktioner och varningssystem. Detta i kombination med att yrket blir mer och mer 
pressat på grund av tidsbrist gör att många olyckor sker som ett resultat av stress under 
arbetsdagen. 

“Arbetssituationen har blivit alltmer stressig och hjulen snurrar bara fortare och for-
tare. Det är långa arbetspass och tuffa hålltider” (Magnusson, Schagerström, Sten-
berg, Levin, Andersson, 2006 s.21)

En annan aspekt är förbättringarna som sker med lastbilarnas fjädring och stötdämpning. 
Det är positivt att arbetsmiljön ökar i och med högre komfort, men kan detta samtidigt 
leda till att en viktig del av kontakten med vägen försvinner. En kontakt som kan vara 
avgörande i vissa situationer ur ett säkerhetsperspektiv.

Det finns också potential i att låta stolen vara mer än bara det man sitter på. Den är ett 
outforskat verktyg, det har kommit en del innovationer som större inställningsmöjligheter, 
massage, värme och kyla. Funktioner som är synonymt med dyra premium bilar som ex-
klusiva tillbehör.

SYFTE 
Designa en stol på konceptnivå med förhoppningen att kunna ta bort någon funktion/var-
ningssignal från instrumentpanelen och låta det vara en integrerad del av stolen. Samt 
öka medvetenheten under färd för att skapa en bättre arbetsmiljö. Med fokus på form och 
uttryck baserat på Volvo´skärnvärden och designfilosofi. 

MÅLSÄTTNING
Mitt mål är att genom nya tekniker och material förbättra stolen samt ge föraren signal-
er om vägunderlag och ekipagets framfart eller låta den vara en aktiv del av lastbilens 
varningssystem. Exempelvis när det växlar från ett halt vägunderlag till ett fast. Är det 
möjligt att informera via stolen , textilen ändrar karaktär och blir mer “halkig” och att 
stolen känns “flytande”. Vid krock ändra stolens struktur för att öka friktionen eftersom 
material med låg friktion, t.ex skinn och läder orsakar större skada när stolen absorberar 
en del av rörelseenergin1. Vilket också skulle kunna ske vid en kraftig inbromsning. Låta 
stolen via smarta textiler förstärka de signaler som redan ges, vid hjulspinn så ger stolen 
små vibrationer eller att låta stolen ta information om vem som kör, puls, värme kanske 
till och med personlighets karaktär, för att på bästa sätt ställa in lastbilen efter förarens 
behov och typ. Se möjligheten i att öka förarens blodcirkulation genom textil för att mins-
ka arbetsskador orsakade av stillasittande.

1 Möte med Mats Lindqvist, Autoliv 2014-09-17.
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METOD

RESEARCH

En övergripande web research om säkerhet, smarta textiler och vilka haptiska säten och 
produkter som finns på marknaden idag. Göra platsbesök och intervjuer med yrkesförare, 
utbildare och forskare (VTI, Autoliv, Textilhögskolan). Deras synpunkter om en haptisk 
stol och vilken information skulle vara relevant att få via stolen. Kartläggning av liknade 
projekt för inspiration om hur andra löst detta och vilka problem de stötte på.

IDÉGENERERING

Brainstorming baserade på research materialet för att generera så många ideér som 
möjligt. Här kommer det mest troligt finnas ett par ideér som jag tillsammans med mina 
handledare väljer att gå vidare med.

SKISSER

Utifrån besluten efter brainstormingen skapas enkla modeller/skisser på idéerna för att 
kunna diskutera med handledare, förare och bollplank för att få input och feedback. Här 
tas beslut om en ide som jag väljer att jobba vidare med.

SLUTMODELL

En slutmodell av förarstolen. Detta blir mest troligt i skala eftersom det är mer hanter-
bart. Formarbetet kommer att vara viktigt och skall därför vara väl genomarbetat. Den 
fysiska  slutmodellen ska förklara formen medan funktioner kommer att presenteras med 
visuella bilder eller animeringar, beroende på hur mycket interaktion som kommer att 
implementeras i stolen.

SAMARBETSPARTNERS
Volvo Trucks. De kommer att vara huvudsponsor i detta projekt. De kommer även att 
bidra med en handledare som kommer att vägleda och även vara bollplank. Denna per-
son ska kunna hjälpa om problem eller frågeställningar dyker upp, antingen via telefon, 
mail eller skype. 

Mats Lindquist, Autoliv. Som arbetar med forskning kring säkerhet inom transportsek-
torn kommer att vara externt bollplank om frågor som rör säkerhet. 

Textilhögskolan. I detta projekt ska smarta textilier undersökas och förhoppningsvis 
kommer en dialog med någon representant introduceras.
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AVGRÄNSNINGAR
Avgränsningar från vissa punkter kommer ske för att projektet ska bli hanterbart. Teknik 
på kretskortsnivå, exempel på att något fungerar kommer att vara tillräckligt. Inte gå 
in på specifika krav kring tillverkning, till exempel ISO standard. Avgränsning till stolen 
enbart, så att formarbetet blir överskådligt. Den övriga interiören kommer att utelämnas 
dock kommer stolen att designas som en enhetlig skulptur, fram, bak, ovan och under-
sida och som en del av hela hyttens sammanhang. Avgränsning från ergonomi, jag ska 
tillämpa de kunskaper som redan finns att tillgå inom ämnet och ekonomin och kostnader 
ska inte avgöra de beslut som tas. 
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Research
MARKNAD
För att se vad som finns på marknaden gjordes en övergripande web research. Det finns 
två stora företag som specialiserat sig på haptiska tjänster och lösningar samt en bilti-
llverkare som utvecklat ett haptiskt säte som idag finns på marknaden för försäljning.

IMMERSION.COM

Detta företag har många olika produkter och patent. De gör taktila lösningar till bland 
annat mobilindustrin, spelkontroller, sjukvård, kommersiella produkter och bilindustrin, 
framför allt haptiska och taktila lösningar för skärmar och knappar. De flesta av deras 
tjänster finns att hitta i bilens navigationsystem. Det vill säga knappen eller skärmen 
som man gör val på i fordonet. Exempel på produkter är BMW:s iDrive som använder sig 
av Immersion TouchSense teknik. Anledningen till att man använder sig av haptisk och 
taktil teknik i manöverknappar är för att föraren ska “känna” när han/hon gör ett val och 
därmed inte behöva ta blicken från vägen. Även om idéen var bra så fungerade BMW:s 
iDrive dåligt på grund av otydlig mappning och kort responstid. (Hjelm, J 2008).

PRECISIONMICRODRIVES.COM

Precisionmicrodrivers är specialiserade på att utveckla små vibrerande elmotorer. Dessa 
finns att hitta i en mängd olika utföranden och storlekar, allt efter behov. Företaget spår 
en ökning av haptiska och taktila hjälpmedel i framtidens fordon. Allt från teknik i bilarnas 
datorsystem till massage i stolarna. (precisionmicrodrivers.com, 2015)

GMC

En biltillverkare som har tagit steget från utveckling till marknad är det amerikanska bil-
företagen GMC. De vill vara ledande inom säkerhets förebyggande åtgärder och detta är 
ett sätt för dem att visa att företaget är i framkant i utvecklingen.  

Vibratorerna i sätet är kopplade till bilens Lane Depature System så när föraren glider ut 
från körfältet utan att använda blinkers så registreras detta av en kamera i bilen och ger 
signaler till vibratorerna. Antingen på höger sida eller vänstersida av nederdelen av sätet 
beroende på vilken sida föraren kör åt. Bilen har även en Forward Collision Alert som 
varnar genom at vibrera på båda sidorna av sätet om den registrerar en potentiell fron-
talkrock. (GMC, 2013)
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INTERVJUER / DISKUSSION

TOMAS LARSSON, SVENSKA YRKESAKADEMIN NYBRO

Ett förslag att kontakta Svenska Yrkesakademin framkom under en brainstorm på skolan.  
De är ett av tre ställen i Sverige som bedriver utbildning och genomför tester i simulator. 
Ett möte bokades för intervju med Tomas Larsson som är utbildare, Tomas har mer än 20 
års erfarenhet av att köra lastbil och mer än 5 år som utbildare1. 

Med utgångspunkt i projektets designproblem och målsättningen diskuterades relevan-
sen i att återge vägunderlaget och ekipagets framfart och hur detta skulle kunna ske. 
Andra områden som säkerhet, massage, faror ur förarens perspektiv och GMC:s senste 
koncept togs upp (Bilaga 1). Diskussionen var övergripande då ideérna var något diffusa 
och Tomas hänvisade mig till Björn Peters på VTI.

NILS-KRISTER PERSSON, TEXTILHÖGSKOLAN BORÅS

Att undersöka smarta textilier var ett av målen och därför bokades ett möte med 
Nils-Krister Persson, han jobbar som ansvarig för Smart Textiles Technology Lab2 som är 
en del av textilhögskolan i Borås. Mötet gick ut på att ta redan på hur långt utvecklingen 
har kommit och för att fastställa om det var möjligt att genomföra någon av ideérna från 
min målsättning. Jag fick en introduktion av smarta textilier och därefter en genomgång 
och demonstration av olika material, bland annat termokroma färger (Temperatur känsli-
ga färgämnen som tillfälligt ändrar färg då de utsätts för värme eller kyla.) Conduktiva 
textilier (Invävda fibrer som kan leda ström.) Samt optiska fibrer (invävd optik i textilien 
och avger ljus från en ljuskälla). 

BJÖRN PETERS, VTI LINKÖPING

Björn Peters jobbar som forskningsledare inom Samspel människa, fordon och transport-
system på VTI. VTI är Statens väg- och transportforskningsinstitut och är ett oberoende 
och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Deras huvudup-
pgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. De 
arbetar för att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt ska förbättras och är på så 
sätt med och bidrar till att uppnå Sveriges transportpolitiska mål3.

1 Intervju med Tomas Larsson, utbildare Nybro 2015-01-23

2 Intervju Nils-Krister Persson, Technology Lab Borås 2015-02-10

3 Intervju med Björn Peters, VTI Linköping 2015-02-03
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Mötet inledes med en presentation av mig själv och mitt projekt. Därefter följde en cir-
ka 45 minuter lång diskussion med Björn Peters och 6-8 forskare på VTI, både forskare 
inom trafiksäkerhet och psykologi (Bilaga 2). En kort genomgång av haptiska studier som 
VTI genomfört diskuterades, samt forskning som kunde vara relevant för mitt projekt.

FORSKNING
Av det material som framkommit från mötet med VTI fortsatte researchen. En studie av 
forskaren Jan Van Erp har genomförts där 16 personer i simulator navigerade med per-
sonbil genom en stadsdel. Försökspersonerna fick genomföra flera tester där de nav-
igerade med hjälp av en visuell display, taktil display och både och. Jan Van Erp ville 
undersöka om arbetsbördan minskade med hjälp av en taktil display. Resultatet från 
studien visade positivt resultat, den mentala ansträngningen minskade och ingen försäm-
rad prestation skede vid ökad arbetsbelastning med en taktil display jämfört med enbart 
visuell. “These are the first indications that using the tactile modality in automobiles may 
improve the quality and safety of the man-machine-interface” (Van Erp, J, 2004. 4. Dis-
cussion and conclusions).

Birgitta Thorslund (2014) Linköpings Universitet undersökte hur hörselskadade påverkas 
i trafiken. Två tester genomfördes där försökspersoner med och utan hörselskada navig-
erade i ett fordon både i stadstrafik och efter landsväg. Första testet gjordes i simulator 
och det andra med en bil i riktig miljö. Det framgick att taktila signaler kopplade till bilens 
GPS:s var effektiva för att informera om körriktningar (höger vänster). När den taktila in-
formationen var aktiverad så tittade försökspersonerna 7% mindre på GPS:en, de kände 
sig nöjdare över deras insats att framföra bilen och upplevde större säkerhet och bättre 
komfort. (Thorslund, Peters, Herbert mfl. 2013) Flera av försökspersonerna hade frågat 
om det gick att köpa denna teknik när testet var över.

Christopher Palm (2014) har undersökt intuitiva gränssnitt för helikopterförare. Palm 
ville ta reda på om det gick att minska den kognitiva belastningen och förbättra piloters 
förmåga att navigera i dålig sikt genom taktila displayer. Kognitiv överbelastning sker då 
en människa försöker utföra två eller fler uppgifter samtidigt (Palm, C 2014) och studien 
tog bland annat upp Wickens Multiple Resources Theory (MRT) som är en model för hur 
människans informationsbearbetning går till och hur överbelastning ska kunna minskas 
och undvikas. Denna model indikerar att varken visuell, auditiv eller taktil perception 
använder sig av samma typer av resurser (Palm, C 2014). Resultatet visade att skill-
naderna är ungefär densamma mellan visuell och taktil display. Men resultatet ses som 
positivt.

Men utgångspunkt i diskutionen från VTI undersöktes en studie som inte behandlade 
haptik, utan ljud för att påkalla förarens uppmärksamhet. I samarbete med VTI och Sca-
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nia har Johan Fagerlönn vid Interaktiva Institutet i Piteå undersökt accepterande av ljud 
som varnar eller ger information hos lastbilsförare. Han testade ljud som har en mening 
(ljudikoner), musikaliska ljud och talmeddelanden för att se vilket som var lättast att lära 
sig, om det gav önskad effekt och vilket som var minst/mest irriterande. Samt vilken ef-
fekt det hade på körningen. Inledningsvis fick förarna välja situationer som de tyckte var 
relevanta att ge auditiv feedback på. De utvalda situationerna var: byte av fil, kollision, 
halkig vägbana, cyklist och trafikstopp. (Fagerlönn, J 2011) Resultated av studien visade 
att två situationer hade hög acceptans, ljudikoner för “byte av fil” och “cyklist” eftersom 
de ansågs vara mest relevanta. Fagerlönn (2011) skriver även att ljudikoner fungerar 
effektivt ur varningssynpunkt och att förarna initialt visar hög acceptans.

ANVÄNDARE
Både informella intervjuer/diskussioner samt egna observationer genomfördes. Använ-
dare jämför ofta med vad som redan finns på marknaden och det i sin tur gynnar de mest 
etablerade och ser inte till nya innovationer (Krippendorf 2006 sid. 19). Innovationer jag 
som designer letar efter och vill skapa, min handledare underströk även detta. Det mest 
väsentliga var att träffa och se människor i yrket för att kunna bilda sig en generell up-
pfattning om hur yrket ser ut samt vilka attityder som finns i branchen och hur det skulle 
kunna påverka funktionen på konceptet och formgivningen av stolen. 

ANVÄNDARE 1: JOHAN PETERSSON

Den första observationen skedde med Johan som kör långtradare för fjärrtransporter 

Johan Petersson, lastning av virke Vaggeryd, Jönköpings län.

Erik, upphämtning av sopor i centrala Umeå.



14

i södra Sverige4. Johan tyckte yrket var fritt och rogivande eftersom han fick sköta sig 
själv till största del. Hans lastbil var modern och hade bland annat tippsläp som gör det 
möjlig att sitta kvar i lastbilen under avlastning. Därför behövde han sällan stiga in och 
ut ur lastbilen under en arbetsdag. Under arbetspasset gjordes tre stopp för lastning och 
lossning, I samband med dessa tog Johan paus för fika och lunch. Han planerade sin 
körning noggrant för att effektivisera sin arbetsdag.

ANVÄNDARE 2: ERIK

Den andra observationen skedde med Erik som kör sopbil i centrala Umeå5. Denna ob-
servation ägde rum under hösten år 2014 och var en introduktion till ett examensarbete 
som inte blev av, därför vet jag bara förnamnet på föraren. Eriks vardag var till stor del 
lik Johans med tidiga morgnar och lång körtid. Det fanns en stor skillnad, under Eriks 
arbetspass gjordes totalt 81 stop där han var tvungen att stiga ut ur lastbilen, hitta rätt 
bland flertalet nycklar och låsa upp soprum för att rulla sopkärlen till lastbilens lyft för 
tömning. Yrket är fysiskt påfrestande och förslitningsskador vanliga (TYA projekt, 2013) 
eftersom det bland annat förekommer kärl som väger uppemot 165kg. Antalet nycklar 
och det faktum att varje dag hade en speciell rutt satte stora krav på föraren, det var my-
cket att memorera och hålla redan på utöver det redan fysiska arbetet. 

ANVÄNDARE 3 & 4: LENNY & KIM

Ett samtal med en erfaren förare (Lenny) och en nyexaminerad ung förare (Kim) gjordes 
på Elmblads Åkeri, Kalmar6. Ett sätt att undersöka olika generationers syn på yrket som 
helhet och teknik och arbetssätt i synnerhet. Detta var ett informellt möte där förarna inte 
visste att jag skulle komma, därför uppgavs bara förnamn. Jag besökte dem på deras ar-
bete och det var svårt att diskutera under en längre tid men det gav en realistisk bild av 
hur deras arbete ser ut. Först diskuterades hur de ser på sitt yrke rent generellt. Vad de 
upplever som positivt respektive negativt. Sedan berättade jag om mitt projekt och olika 
idéer för att få deras synpunkter (Bilaga 3). 

SYNPUNKTER FRÅN VOLVO
Resultatet från researchen sammanställdes och skickades till ansvarig handledare på 
Volvo, i detta fall Rikard Orell. För att få kommentarer och feedback för att säkerställa 
projektets riktning (Bilaga 4).

4 Observation Johan Petersson, Elmblads Åkeri Kalmar 2014-05-05

5 Observation Erik, Ragnsells Umeå 2014-11-03

6 Diskussion med Lenny och Kim, Elmblads Åkeri Kalmar 2015-02-25
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SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION

De strukturförändrande textilerna som låg till grund för idén om att minska skadorna vid 
kollision var inte tillräckligt utvecklade för att fungera i praktiken och avfärdades. Textilier 
som mäter kroppsfunktioner finns i sportkläder (Ralph Lauren, 2014) men utvecklades 
inte eftersom inget av resterande researcharbete pekade på att det var relevant. På 
grund av projektets problemformulering var en lastbilsstol med massage inte tillräckligt 
att gå vidare med även om Tomas, utbildaren vid Yrkesakademin uttryckte en önskan om 
det (Bilaga 1), de visade sig även att det inte existerade någon haptisk vibrerande textil. 
Jag hade ett öppet förhållningssätt till researchen och det var medvetet att ha en bred 
målsättning för att inte begränsa mig och låta något gå förlorat. Även om mycket inte 
utvecklades uppkom nya idéer/koncept under researchen och här följer en förklaring av 
varje koncept idé och vilket som togs vidare. 

1. FÄRGFÖRÄNDRANDE TEXTIL

Från mötet med Nils-Krister från textilhögskolan och med utgångspunkt i ett examen-
sarbete om trötthet hos yrkesförare (Kisand 2011) föddes idén om att göra en stol i 
färgförändrande textil för att öka förarens medvetande. Idéen går dock emot projektets 
designproblem och forskningen av Thorslund och Van Erp som visar på att förarens 
visuella perception redan är överbelastad. Den har samtidigt ingen taktil eller haptisk 
anknytning och utvecklades därför inte (Thorslund, 2014) (Erp, 2004). 
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2. SKYDDANDE SÄTE

Under brainstormingen tidigare på skolan uppkomm en idé om ett uppblåsbart säte med 
cykelhjälmen Hövding som grund (http://www.hovding.se). Vid kollision och då lastbilen 
stjälper blåses stolen upp och skapar en skyddande airbag runt föraren med syfte att öka 
säkerheten. Konceptet ökar visserligen säkerheten vid en direkt olycka men hjälper inte 
föraren under färd. Det visade sig inte heller vara ett stort problem (Bilaga 1). 

3. ÅTERGIVANDE SÄTE 

Med utgångspunkt i syftet och målsättningen och med inspiration från simulatorer disku-
terades med VTI möjligheterna att öka vägkontakten med ett återgivande säte. Konceptet 
är tänkt att genom positionsförändringar och trögheter tack vare den sfäriska infästnin-
gen förstärka körupplevelsen, bland annat vid halt och fast vägunderlag samt vid svajig 
framfart orsakat av kraftig vind. Det framgick att den mesta informationen från vägunder-
lag och lastbilens framfart återges via lastbilens ratt. Det bekräftades även av Tomas, ut-
bildaren vid Yrkesakademin och i samtalen med användarna och på grund av det valdes 
bort (Bilaga 1 & 2).

4. FLEXIBELT SÄTE

Under samma möte diskuterades även ett flexibelt säte. Med inspiration från diskus-
sionen med dynamiska säten (Bilaga 2) är denna idé uppbyggd av sektioner som ober-
oende av varandra kan ändra position för att genom tryck informera föraren. De indiv-
iduella sektionerna gör det även möjligt att regelbundet ändra körställning under färd 
och därmed skapa en bättre arbetsmiljö. Anledningen till att denna idé inte togs vidare 
beror främst på att det verkar onödigt komplicerat att informera via tryck eftersom forsk-
ningsstudierna från researchen använt sig av informerande vibrationer. Det skapar också 
otydligthet när det informativa sker på samma sätt som positionsändringarna. 
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VALT KONCEPT 

VIBRO/AUDITIVT SÄTE

Det valda konceptet är ett resultat av forskningen från researchen och är den idé som 
möttes av flest positiva reaktioner i samtalen med användarna och passar bäst in på 
projektets problemformulering. Konceptet kombinerar informativa vibrationer i stolens 
sittdel kopplade till lastbilens GPS, med varnande vibrationer tillsammans med ljudikoner 
i stolens ovandel, kopplade till lastbilens varingssystem. För att skapa tydlighet är tanken 
att ljudikonerna och vibrationsplaceringen ska skilja det informativa från det varnande 
baserat på diskussionen med VTI (Bilaga 2). Vibrationerna sker med tractorer (vibre-
rande motorer) inbyggda i stolen.

Som jag ser det fungerar den informerande och varnande funktionen i stolen som ett 
hjälpmedel till föraren och ersätter inte någon funktion/varningssignal. Eftersom den 
visuella displayen i GPS:en fortfarande behövs och att det kan finnas förare och situa-
tioner där vibrationer som informationsdisplay inte är önskvärda, och är därför en funk-
tion föraren väljer att aktivera. Det varnande systemet som alltid är aktivt är inte direkt 
nödvändigt för att framföra lastbilen men kan öka medvetenheten och mitt resultat ser 
jag som positivt eftersom det avlastar föraren kognitivt och skapar därmed en tryggare 
arbetsmiljö som en del av projektets syfte. Kopplat till användarna skulle det kunna 
minska Eriks belastning för de flertalet rutterna som memorerades, för Johan skulle det 
främst skapa en större trygghet vid filbyte på motorväg

De informerande vibrationerna kopplade till lastbilens GPS gav mig idéen till att även 
informera vid fartkameror eftersom användarna uttyckte en önskan om det (Bilaga 3). 
Vid för hög hastighet i närhet av fartkamera uppstår ett pulserande vibrationsmönster 
från knä till bak som övergår i fast vibrerande mönster för att sedan upphöra när rätt 
hastighet är uppnått. På så sätt slipper föraren visuella och auditiva varningar och kan 
koncentrera sig på körningen. 
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Skiss
INLEDNING
Då researchen var avslutad och konceptet valt så blev nästa steg skissprocessen. Även 
om skissen förekommit under researchen har den inte varit det primära. I början hand-
lade det om att konkretisera och strukturera i ett myller av ny kunskap, ett verktyg för 
mig själv att kunna begrunda och analysera mina idéer. (Birgerstam s.24, 2000) Den 
skissprocess som följer i detta avsnitt är mer av ett utforskande även om skissprocesser-
na i sig är lika handlar den senare i större utsräckning om produktens formgivning. Vad 
den ska säga betraktaren, i detta fallet yrkesföraren. Skissen är därför ett bra sätt för att 
snabbt kunna hitta och undersöka olika uttryck.

“I början av skissprocessen saknas ett precist avgränsat och klart formulerat mål 
eller någon i förväg given förebild. Det finns inte mycket att utgå ifrån. Eller det kan-
ske finns alltför mycket information i ett kaos utan någon tydlig utgångspunkt”. (Birg-
erstam s.41, 2000)

KÄRNVÄRDEN
Även att utgångspunkten i koncept och idé var tydlig har Volvo tre kärnvärden som jag 
behövde förhålla mig till. Det hjälpte mig även att begränsa skissprocessen i ett tidigt 
skede. De tre kärnvärdena är: 

KVALITÉ

Målsättningen är att erbjuda pålitliga produkter och tjänster. Kunden står i fokus och 
ligger till grund för allt Volvo gör, från produktutveckling till kundsupport. De strävar efter 
att bli ledande till antalet nöjda kunder. Till grund för detta ligger de anställdas kunskap 
och engagemang i kombination med en väl fungerande processkultur. 
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SÄKERHET

Volvo har ett flertal banbrytande säkerhetslösningar på marknaden och de har har gjort 
Volvo världsledande inom bilsäkerhet. Idag omfattar säkerheten mer än bara transporten. 
Interaktionen mellan förare och andra under arbete samt operatörer ska vara en del av 
deras säkerhetskoncept. 

MILJÖOMSORG

Volvo strävar efter att göra en så liten miljöpåverkan som möjligt. Med särskilt fokus på 
användningen av deras produkter. De har som mål att rankas som världsledande i deras 
branch inom miljöomsorg. För att nå detta har dem en helhetssyn med kontinuerlig för-
bättring, teknisk utveckling och effektivt resursutnyttjande. (Volvo, 2015)

För att bättre förstå deras kärnvärden och hur de kan hjälpa mitt skissande valde jag ut 
bilder som jag ansåg representerade dessa genom färg, form, textur och även känsla. 
Bilderna fungerade som en inspiration och gav samtidigt en tydligare grund.  

UTFORSKANDE SKISSFAS
För att inte låsa mig använde jag mig inledningsvis av ett flyktigt medium, i mitt fall 
flytande tusch och aquarelle. Det förekom också skiss med kulspetspenna men i mindre 
utsträckning och på ett friare sätt än vad jag normalt skissar. Ett sätt att försöka undvi-
ka att fastna i gamla mönster och förhoppningsvis upptäcka “happy accidents” (Sjölén & 
Macdonald s10 2011). 

INTUITIVA SKISSEN

Bilderna ovan är från den intuitiva skissen. Med utgångspunkt i tre bilder fick jag inspi-
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ration, de tre valda bilderna visade på olika element av funktionen jag ville framhäva. 
Bland annat tydliga nackstöd med omslutande form och ryggstöd med tydligt markerade 
fält. Den mellersta inspirationsbildens ryggstöd skulle på ett tydligt sätt kunna visa på 
en vibrerande funktion dock fick jag ta i beaktning att stolen bör ha en viss volym för att 
inte se obekväm ut. En sak var viktig, att inte låta nackstödet omsluta föraren för mycket 
(se översta inspirationsbilden) eftersom det skulle skymma sikten för föraren i lastbilen, 
vilket även påpekades av Rikard vid tidigare handledning (Bilaga 4).

SKALFORMEN

Här utgick jag från två bilder som jag hade valt ut till kärnvärdet säkerhet. Väskan val-
des för dess omslutande egenskap och stolen för dess överlappande material, ett sorts 
skyddande skal. Utöver det valdes även Volvo Cars konceptbil Estate av anledning att 
jag tyckte de hade lyckats förmedla kärnvärdena och designfilosofin på ett elegant och 
smakfullt sätt. En annan inspiration från konceptbilen var hur sätet var upphängt genom 
att fästa det på sidan ser det svävande och lätt ut, en tanke var att det även kan fungera 
i en lastbil. Där skulle utrymmet som skapas även kunna uttnyttjas till förvaring eftersom 
det ligger i huvudhöjd med föraren när dörren öppnas, idéen föddes från observationen 
med Johan. 

Säkerhetsbältet synliggjordes i denna skissfas för att förstärka känslan av säkerhet. 
Bältet skissades i en orange kulör då det är en kulör som ofta förekommer i säkerhets-
sammanhang, jag tänker bland annat på POC hjälmen, varselkläder och Estatekoncep-
tet (se inspirationsbilder). En annan del var justeringen av sätet, den solida skalformen 
visar inte på justeringsmöjligheter även om det skulle vara fysiskt möjligt. Därför delades 
formen mellan ryggstödet och sittdelen i denna skissfas för att möta Volvos designfilosofi 
(Bilaga 5).

TYDLIGGÖRA FUNKTION MED FORM

När jag skissade på skalformen blev det klart att funktionen hade uteblivit därför fok-
userades denna skissfas på stolens framsida. Skalformen och Estatekonceptet från 
föregående fas låg som grund i denna skissprocess dock tillkom Olivier Mourgues män-
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skliga stol (se bild nedan). I denna skissfas låg fokus framförallt på Estatekonceptets 
ovandel av sätet som hade vissa likheter med Volkswagens GTE säte med ett markant 
axelparti som var utgångspunkten i den intuitiva skissen. Det var denna del jag ville an-
vända mig av för att visa på den vibrerande funktionen genom en form som sträcker sig 
utåt och visar tydliga riktningar och en omslutande känsla. 

Under skissprocessen utvecklades delen där vibrationerna skulle ske. Axelpartiets 
omslutande form följde med ned till stolens sittyta likt Mourgues stol. Öron utvecklades 
för att visa på funktionen för ljudikonerna i kombination med stolens konvexa och konka-
va ytor och bidrog till att helheten fick ett mjukt och mänskligt drag över sig, något jag 
hade i åtanke under processsen ver förarnas kommentarer (Bilaga 3). Tanken med denna 
skissfas och utvecklingen av stolen var att förmedla en känsla av trygghet.

SYNPUNKTER FRÅN VOLVO
Efter de skissfaser jag nu i mitt arbete har presenterat valde jag att skicka det skissade 
materialet till ansvarig handledare på Volvo (Bilaga 5). Mest för att jag var vilsen och 
behövde vägledning. Det skissade materialet hade ingen tydlig struktur eller röd tråd, jag 
hade en flera “frågetecken” och jag tog kontakt för att skapa klarhet. Därför skickades 
allt skissat material, även det som i efterhand sorterats bort, och inte använts. Det var en 
medveten handling eftersom jag ville att min handledare skulle få ta del av det jag gjort, 
både mer och mindre relevant material då jag själv hade svårt att sortera. 

UTFORSKANDE SKISSFAS 2
Av synpunkterna från Volvo (Bilaga 5) och med de tidigare skisserna fortsatte nu den 
utforskande skissfasen. Det fanns delar från tidigare skisser som var bra men inget slut-
giltigt att ta vidare. Denna fas upplevde jag som en nystart, där kritiken hade skapat en 
klarhet över vad som behövde göras och vav fokus skulle ligga. 

TYDLIGGÖRA FUNKTION MED MATERIAL OCH FÖRENKLA

Denna fas grundar sig på delar från tidigare skisser. De vertikala grafiska elementen på 
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stolens rygg är hämtade från den intuitiva fasen och skalformen är förenklad samt en 
del av den auditiva funktionen. Förenkligen är ett resultat av handledningen (Bilaga 5) 
och stolen bidrar till en ökad rumslighet i hytten. Med inspiration i Volvos nuvarande stol 
gjordes mitt koncept nättare, stramare och de utstickande öronen tonades ned till den 
grad att nackstödet blev en integrerad del av stolsryggen. Detta skedde även med fälten 
där vibrationerna skulle ske jämfört med tidigare skisser. Något som gick i linje med 
designfilosofin. I denna fas hämtades inspiration från Koenigseggs senaste model, Agera 
One:1. De markerande läderdetaljerna i accentfärg som även kan ses i Volvos nuvarande 
stol låg till grund för utvecklingen av att visa den haptiska funktionen. I de första skisser-
na hade denna detalj en kraftig vinkel som gav stolen ett icke önskvärt aggresivt uttryck. 
Linjen gjordes därför mjukare och mer horisontell. För att ytterliggare visa på funktionen 
var tanken att ett taktilt material skulle appliceras i fältet som bildas (se gul markering) 
med utgångspunkt i taktila vägvisare för offentlig miljö. Utöver det skulle en inramande 
söm i samma accentfärg bidra ett förtydligande av funktionen, ett naturligt och enkelt 
sätt att visa på vibration då sömmen bildar ett upprepande mönster. Idén kommer från en 
ikon för mobiler som vibrerar med upprepande streck som omsluter produkten. 

För att bygga vidare på stolens lätta känsla designades armstöden så de följer skalets 
form för att sedan genom en vridning plana ut och skapa en behaglig yta att vila armen 
på. För att inte armstöden ska upplevas som obekväma trots sin tunna form diskuterades 
med bollplank i klassen att ett mjukare material skulle omsluta armstödet. Liknande 
stolens skyddande skal för att binda samman formelement och skapa en tydlig helhet. 
Utsidans hårdhet skapar en kontrast till sittdelen som genom växande ytor bildar en 
mjukhet. Och denna mjukhet bidrar till att skapa en dynamik i stolen samt att den inte 
ska upplevas alltför stram och därmed inte se inbjudande ut att sitta i. 

FÖRFINANDE SKISSFAS
Formkonceptet från föregående skissfas utvecklades och fick ett mjukare formspråk 
vilket gjorde att stolen upplevdes mindre strikt och inte i linje med designfilosofin. Därför 
gjordes nästa skiss stramare och högre vilket gav ett trovärdigare uttryck när stolen fick 
stoltare hållning. Volvo´s nuvarande stol användes som underlag i form av en CADutskrift 
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både för perspektivskissen och sidvyn för att placera armstöd och bältespunkter på rätt 
position. För att visa på kvalité skissades en logga på förvaringshyllan under stolen då 
den är i huvudhöjd när föraren stiger in i hytten. En grafisk detalj gjordes på den auditi-
va funktionen för att göra den tydligare. Det taktila materialet från föregående koncept 
förenklades och förstärktes genom att göra det omslutande och med en inramande linje.

Jag, min handledare och bollplank i klassen upplevde att den haptiska funktionen kändes 
påklistrad och kunde vara mer tydlig. Därför ändrades formen på stolsryggen och sittdel-
en för att skapa en bättre helhet och tydlighet. Genom en fördjupning blev fälten en del 
av stolen vilket ledde till att de syntes sämre och skulle ge sämre kontakt med föraren. 
Istället gjordes en förhöjning för att förbättra kontakten och samtidigt framhäva funk-
tionen. Stolens ytor mot föraren hade blivit slätare och upphöjningen bidrog till att öka 
känslan av sätets volym med förarnas kommentarer i åtanke utan att göra stolen större 
(Bilaga 3). Förhöjningarna löper ut mot sidorna för att visa på riktning och skapa ett 
grafiskt V för att koppla till formen på Volvos typsnitt och spegla deras ursprung (Volvos 
designfilosofi). Jag återgick till min research om smarta textilier och lät optiska fibrer 
(textil som avger ljus) omsluta det taktila materialet för att ytterliggare visa på funktion. 
Ljuset som den optiska fibern avger är tänkt att kommunicera den tekniska delen som 
sker i sätet medan den taktila ytan ska är tänkt att visa vad som kommer att ske (Norman 
2002 sid. 87). 

SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION 
Jag började att skissa med ett öppet förhållningssätt. Desto längre in i processen jag 
kom gjordes skisserna med större noggranhet eftersom jag, min handledare och boll-
plank i klassen kunde utvärdera skisserna bättre.
  
Skisserna från den intuitiva fasen användes knappt men var ett bra sätt att komma igång. 
Därefter skissades del för del, först skalformen med utgångspunkt i kärnvärdet säkerhet. 
Det följde med hela skissprocessen eftersom det signalerar en omslutande och säker 
känsla. Sedan skissades funktionen med form i två förslag, varav jag gick vidare med det 
ena. Dock med vissa ändringar eftersom det organiska, mänskliga uttrycket inte gick i 
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linje med designfilosofin. Samma gällde det industriella konceptet, som var allt för strikt. 

Den skissfas som följde kändes som en nystart. En förenkling skedde när stol och nack-
stöd blev en enhet och möte designfilosofin och kärnvärdena bättre än tidigare koncept. 
I samtal med bollplank från klassen behölls det taktila materialet när det verkade vara 
ett bra sätt att visa på vibrerande funktion. De haptiska fälten utvecklades för att skapa 
större tydlighet, och jag gick ifrån min idé med en inramande söm och lät det istället vara 
en kraftigare läderdetalj. Det resulterade i att den haptiska funktionen kändes påklistrad 
och jag gick tillbaka till det organiska konceptet för inspiration. Som ett resultat gjordes 
en förhöjning i sätet så den haptiska funktionen kom närmare föraren och skapade mer 
volym och läderdetaljen byttes ut mot en optisk fiber (smarta textiler). Det visade tydlig-
are på den tekniska funktionen i sätet och var dessutom i linje med målsättningen. 

Jag anser att stolens design förmedlar kärnvärdena säkerhet och kvalité genom sin 
formgivning. Kärnvärdet miljöomsorg är tänkt att vara närvarande genom ett helhetstänkt 
vid tillverkning med hänsyn till transporter och människor som arbetar med det, samt rätt 
material på rätt plats (Datschefski, 2001 sid 160). Att det inte blev en visuell del av de-
signen är för det riskerar att bli en “grön” produkt och tar fokus från projektets syfte. Säk-
erheten (bältet) lyftes fram för att det i viss mån hör ihop med det haptiska som också är 
en säkerhetsfunktion. 

I ett sätt att övertyga mig själv gjordes slutskissen med omsorg. Men var fortfarande en 
referens och inte det slutgiltiga. För att komma vidare valde jag att fortsätta i 3D efter-
som skisser kan vara missvisande. 
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Modell
GROV SKALMODELL
Med utgångspunkt i sidvyskissen och slutskissen påbörjades modellarbetet. För att inte 
tappa känslan i sidvyskissen klistrades den fast på ett grönskumsblock och fungerade 
som en grov ritning som jag sågade ut formen efter. När den mesta formen var utar-
betad forsatte formgivningen för hand. Ett litet podium byggdes för att få upp stolen och 
bli svävande som det var tänkt från början, och därmed kunde jag utvärdera med bättre 
precision.

För att kontrollera att känslan från orginalskisserna behölls, fotades modelen och ladd-
ades över till datorn. Skissen placerades “över” fotografiet och kunde utvärderas. I detta 
skede testades formen mot en användare. Stolens proportioner ändrades, ryggstödet fick 
en mer upprätt vinkel ooh kortades ner för att möta kroppens anatomi. Delar som inte 
blivit lösta genom skissen utvecklades på en intuitivt sätt i photoshop. Genom att “måla” 
över fotografiet och snabbt testa nya formelement. Ett exempel är den auditiva funk-
tionen; Stolens ovandel gjordes avsmalnande vilket gav ett tydligare nackstöd och den 
auditiva funktionen blev framträdande med sin volym och en distinkt linje blir tydligt från 
sidan. Högtalarna fick titta fram mot föraren men rundades av för att inte skymma sikten 
och hänga samman med formen på nackstödets ovandel.

SLUTMODELL 1:3
Den grova skalmodellen och skisserna låg som grund till slutmodellen. Jag valde att an-
vända samma material till slutmodellen som till skalmodellen eftersom det är fördelaktigt 
vid friformning. Innan arbetet påbörjades diskuterades valet av skala, tanken var att göra 
slutmodellen i halv skala men det fanns en viss risk att tolka modellen som en bilbarn-
stol och därför valdes skalan 1:3. En en-dimensionell pappmodell i fullskala gjordes av 
ryggstödet baserade på måtten från den grova skalmodellen för att kontrollera propor-
tionerna, som ett resultat gjordes nackstödet bredare eftersom det var i minsta laget. 



26

Säkerhetsbältet synliggjordes på stolens rygg för att passa in med sittdelen och därmed 
framhäva säkerheten yttertiggare. 

Arbetet började på samma sätt som för skalmodellen genom att skriva ut fotografier och 
klistra på grönskumsblocket som en mall att såga ut formen efter. Inledningsvis fotades 
modellen ofta för att kontrollera formen i datorn. När formarbetet i grönskumsmaterialet 
var klart så spacklades sätet, och ytan slipades för att definiera den slutgiltiga formen 
där jag började med podiet och arbetade mig uppåt. Mallar till den haptiska funktionen 
gjordes i papper som sedan för hand tillverkades i grönskum och limmades fast på stolen 
när formen var klar. 

PODIET

Parallellt med formarbetet av sätet byggdes ett podium för att bättre utvärdera helheten. 
Inspiration till podiet togs från dagens lastbilshytter där ”golvet” omsluter stolen. Men 
för att inte dölja konceptet höjdes stolen upp och dess formspråk fick stå som grund till 
formen av podiet för att skapa en bättre helhet vid uppvisande. En omslutande linje som 
sträcker sig från sätet och tonar ut på podiet designades för att rama in och upphöjnin-
gen bak på podiet är tänkt att skapa en naturlig spegel för att visa upp underdelen av 
konceptet när det väl är lackat. Fästet närmast stolens sittdel designades framåtlutad för 
att visa på en riktning framåt och stärka känslan av sätets sammanhang.   

FÄRG & SLUTFINISH

För att skapa den slutgiltiga ytan inför lackering grundades formen med en slipgrund 
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för att täcka sliprepor och porer. Med utgångspunkt i slutskissen samt för att skapa 
rumslighet i hytten (Bilaga 5) lackades skalformen och podiet i en vit pearl. Stolens 
sittdel målades i en mörk matt kulör som fick representera skinnklädsel och är tänkt att 
vara praktisk mot smutsiga arbetskläder. Den haptiska ytan gjordes också mörk, dock 
med en annan struktur för att skapa den mörkaste delen av sätet och göra den framträ-
dande. En inramande blå list tydliggör funktionen och representerar den optiska fibern. 

i

OPTISK FIBER

AUDITIV FUNKTION

VIBRATIONER

VIBRATIONER

Den blåa textilen fungerar 
som ram och framhäver 
funktionen visuellt. Den 
optiska fibern är invävd 
och förstärker funktionen 
i mörker och visar på en 
teknisk funktion i stolen.  

Varnande ljudikoner hörs 
från högtalarfunktionen 
placerade vid förarens 
huvud.  

Varnande vibrationer plac-
erade på ryggen för att ge 
“klapp på axeln effekt” i 
kombination med ljudikon-
er. Den taktila ytan visar 
på funktion. 

Informerande vibrationer 
på stolens sittdel kop-
plade till lastbilens GPS. 
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SAMMANFATTNING & REFLEKTION
Först gjordes en skalmodell för att testa formen som skissats men även för att utfors-
ka och lösa de formmöten som inte blivit synliggjorda genom skissen, främst bak- och 
högersidan av stolen. Att fota och kontrollera formen i datorn gav ett annat perspek-
tiv och var ett bra sätt att inte jobba för fort och ta bort för mycket material. Den grova 
skalmodellen fick sedan stå som grund till slutmodellen där inget utforskande ägde rum. 

Min målsättning att undersöka nya tekniker genom att aktivt informera föraren via smarta 
textiler eller stolens infästning gick inte som väntat. Det resulterade istället i att den 
optiska fibern visuellt fick informera stolens funktion. Jag anser att jag lyckats med pro-
jektets syfte i fråga om formen och dess uttryck i den meningen att alla val, former och 
strukturer kan motiveras. Förarnas åsikter har tagits i beaktande och designen strävar 
att förmedla funktion och komfort och samtidigt möta Volvos designfilosofi på ett adekvat 
sätt. Jag är dock medveten om att mina tankar kring stolens form och uttryck är subjek-
tiv och kan uppfattas olika beroende på vilken bakgrund, ålder och tidigare erfarenheter 
betraktaren har.  

ERIK
i

Ovan är ett flödesschema över hur systemet fungerar för Erik, som körde sopbil i stadsmiljö. Det varnande systemet ak-
tiveras när lastbilen startar och indikerar detta med en kort vibration. Medan det informativa kopplat till GPS:en är ett val 
föraren gör. I detta fall aktiverar Erik det informativa och knappar in rätt rutt för dagen på GPS:en och kan koncentrera sig 
på vägen.
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Bilaga 1
Kort sammanfattning av diskussionen med Tomas Larsson, Utbildare vid Svenska Yrke-
sakademin Nybro 2015-01-23

VILKA ÄR DEM STÖRSTA FARORNA UR FÖRARENS PERSPEKTIV?

Störst fokus ligger på att minska personskador. En lastbilsförare är relativt trygg men kan 
skapa stor skada mot andra. Lastbilsförare är inblandade i 50 % av alla dödsolyckor som 
sker men är sällan orsaken till olyckan enligt Tomas. 

Den kategori som välter mest med sina lastbilar är förare av timmerbilar, Dock är per-
sonskador ovanliga. Att de välter beror främst på att de kör på vägar med dålig bärighet 
i svår terräng. Många förare lagar lastbilarna själva pga höga självrisker vilket resulterar 
att olyckorna inte syns i statistiken. 

Enligt Tomas är största anledningen till olyckor stress och trötthet. Branschen är dålig på 
att planera och tar ej hänsyn till klimatet, samma körtid under sommar såväl som vinter. 
Reglerna kring körtid tycker han är väl tilltagna och i överkant, dagens 10 timmar är all-
deles för mycket. 

HUR FARLIGT ÄR PUNKTERING?

Vid punktering på något av framhjulen är risken för olycka nästan 100%. Ett ytterhjul på 
lastbil eller släpvagn märks knappt. Punktering på något av innerhjulen är farligare efter-
som det är svårare att upptäcka och kan orskaka brand. 

ÄR DET FARLIGT ATT KÖRA I KRAFTIG VIND OCH EKIPAGET SVAJAR?

Det kan kännas lite obehagligt och föraren styr ofta emot. Det känns tydligt i ratten. 

MASSAGE I STOLEN, SKULLE DET FÖRBÄTTRA STILLASITTANDET?

Han välkomnar alla sätt att göra tiden man sitter bättre och mer behaglig och förstår inte 
varför det inte är standard idag.

DAGENS VARNINGSSYSTEM

Många av systemen fungerar bra i teorin men dåligt i praktiken, till exempel kollissions-
varnande system som bromsar automatiskt. Ofta bromsar de vid ofarliga filbyten när en 
bil svänger in framför och slösar energi. GMC:s koncept trodde Tomas på men ansåg sig 
själv inte ha tillräckligt med information för att uttala sig. 
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Bilaga 2
Kort sammanfattning av diskussionen med bland annat forskningsledare Björn Peters på 
VTI, Linköping 2015-02-03

Den första frågeställningen som dök upp var om detta “system” ska ge info eller ge var-
ningar. Eftersom varningar kan “störa” föraren och upplevas som negativt och få mindre 
acceptans. En studie gjordes med haptiska varningar och upplevdes ändå som possitivt 
eftersom andra personer i fordonet inte märker då hen gör fel.

DYNAMISKT SÄTE

Vi kom in på förarkomfort och problemet med stillasittande. Att föraren lättare skulle kun-
na ändra sittställning. Personen som jobbat på Volvo tyckte att det var något som kunde 
utvecklas. I stadstrafik sitter föraren närmare och har en aktiv körställning i motsats till 
längre körningar där hen blir mer avslappnad. Det finns enligt honom system som “tightar 
upp” sätet inför en krock för att minska skaderisken. 

HASTIGHET

Björn tog också upp problemet med hastighet, missar föraren skylten kan det vara svårt 
att veta vilken hastighet som råder eftersom vägen inte indikerar det. Skulle det gå att 
lösa genom vibrationer via GPS, genom snabba eller långsamma vibrationer. Eller att när 
föraren kör för fort blir det obekvämt. 

HALT KONTRA FAST VÄGLAG

Enligt forskargruppen var det vanligast att återge vägytan via ratten eftersom det blir 
mest naturligt för föraren. Men en intressant punkt som kom upp var hur fordonet uppför 
sig i halt kontra fast vägunderlag. Han som jobbat på Volvo hade en idé om att förstärka 
dessa känslor. När föraren rycker i ratten på fast vägunderlag så blir det en kraftigt åter-
ställande av ratten vilket kännes i kroppen. I snömodd blir återställande långsamt. Det 
skulle vara intressant att utveckla detta eftersom det var min initiala ide. 

SPATIAL ORIENTERING

Spatial handlar om lokalisering i rummet. Vi diskuterade fordon som kör automatiskt och 
funderade hur en övergång från auto till föraren skulle kunna se ut. Enligt psykologen 
som deltog fanns det studier som pekade på att haptik var ett bra sätt att överföra denna 
information på. Han berättade att det fungerar bra att genom haptik i säten ge info om 
vad som händer runt fordonet, exempel bilar i döda vinkeln eller bilar bakom. 
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Bilaga 3
En sammanfattning av mötet med användarna Lenny och Kim som båda jobbar som yrk-
esförare men med olika lång erfarenhet av yrket.  

Det verkar vara ett generationsskifte på gång vilket ställer andra krav på yrket. Hos den 
äldre generationen kunde man ana en längtan tillbaka till en tid då tekniken var en-
klare, en tid utan datorer och elektronik. Den nya generationen verkar vara mer öppen 
för ny teknik och andra former av hjälpmedel eftersom de i större utsträckning har växt 
upp med detta i sin vardag. En större medvetenhet verkar också förekomma. Resultatet 
blir att den yngre generationen använder inställningsmöjligheter och justeringar på ett 
mer aktivt sätt för att anpassa arbetsplatsen efter sina behov. Ett sätt för dem själva att 
förbättra sin arbetsmiljö. Att göra det så intuitivt som möjligt kommer att vara av stor vikt 
även om ny teknik kan vara positivt hos den yngre generationen. Eftersom det redan 
finns flera system och funktioner att hålla reda på i dagsläget. 

Jag möttes av positiva reaktioner framförallt hos den yngre generationen när jag berätta-
de om mitt projekt i synnerhet den vibro/auditiva idén. Kim som ofta använde GPS skru-
vade ner volymen eftersom han upplvde rösten som irriterande efter en tids användning 
och kunde se värdet av att navigera via vibrationer. Både Kim och Lenny berättade att 
det var positivt att GPS:en informerade om fartkameror men att det kunde ibland uppfa-
ttas som irriterande med varnande pip. Även om jag inte fick synpunkter på förbättringar 
kring projektet, något som jag inte hade förväntat mig så upplevdes det possitivt att få 
den feedback jag fick, en känsla av att vara på väg i rätt riktning. Vad gällde utformnin-
gen av själva stolen var de flesta förare ganska överens om att den var trist. De hade 
gärna sett mer “skålade” säten då de nuvarande stolarna såg osköna ut i deras mening. 
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Bilaga 4
Mail till Rikard Orell, Den 19 januari 2015 14:47 skrev Karl Marteliusson

Hej Rikard!

Ursäkta att jag inte hört av mig, jag har haft fullt upp med researchen. Tänkte därför 
delge en liten lägesrapport och höra med dig, vad du tycker. Så att jag vet hur jag ska gå 
vidare.

DETTA HAR JAG GJORT: BESÖK

SVENSK YRKESAKADEMIN

Pratade med Tomas Larsson som är utbildare. Han gav sin input på projektet men fram-
för allt hänvisade han mig till Björn Peters på VTI. Vi diskuterade kring säkerhet och vad 
man ser som de största riskerna osv.

BJÖRN PETERS VTI, LINKÖPING 

Hade en Diskussion med 6-8 forskare på VTI. Vad jag borde tänka på, Vad dom ansåg 
viktigt, vilken forskning dem hade gjort. En viktig punkt från detta möte var huruvida mitt 
system ska ge information eller om det ska varna. Eftersom det ställer andra krav om det 
ska varna då man som förare lättare kan bli irriterad på systemet. Jag fick en del rapport-
er om ämnet som jag sedan läst. 

NILS-KRISTER PERSSON TEXTILHÖGSKOLAN, BORÅS

Vi diskuterade vad som går att göra med dagens teknik och mitt projekt. Nils-krister 
tror att fordonsindustrin är rätt bransch att tillämpa smarta textilier på. Dock så har inte 
utvecklingen kommit så långt som jag trodde och jag är osäker på om jag kommer att 
använda mig av smarta textilier i mitt projekt. Det fanns ännu inga haptiska textilier men 
Nils föreslog at jag skulle utveckla en. Hade inte tid påpekade jag.

: FORSKNING / UTVECKLING

HÖRSELSKADADE I TRAFIKEN, VTI

Rapport där man testat ett haptiskt säte för att informera föraren om att svänga. Mycket 
positivt resultat där personerna kände sig tryggare och upplevde det som mycket trevligt. 
Med eller utan hörselskada. 

INTUITIVA GRÄNSSNITT, PALM FOI

Navigation i helikopter med hjälp av haptiskt säte, också positivt. “Taktil feedback kan 
reducera sensorisk överbelastning och kan användas parallellt med auditiv och visuell 
input utan att överbelasta föraren.” 
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JAN VAN ERP 

I princip att taktil info är positivt. Vilka frekvenser som är bäst, mellanrummet mellan 
traktorerna, mycket tekniskt.

JOHAN FAGERLÖNN, INTERAKTIVA INSTITUTET

Undersöker effekten av ljudikoner. Förklarar att olyckor då man som förare byter fil och 
man “mosar” bilen i döda vinkeln är vanlig. Därför viktigt att kunna varna effektivt i de 
fallen. Ljudikoner är visat att det fungerar bra har stor acceptans. Tyckte jag också lät 
intressant. 

MIN SLUTSATS OCH FÖRSLAG
Enligt forskning är det positivt att använda sig av vibrationer för att ge information, ex-
empelvis vid navigering höger vänster. Samt att varna med ljud. Detta vet vi och är något 
jag vill arbeta vidare med. Eftersom jag inte ska uppfinna hjulet på nytt så ser jag det 
som ett naturligt steg att använda sig av forskning och designa stolen grundat på det. 
Det jag vill göra är att designa stolen så att den visuellt ser haptisk ut. Kanske använda 
sig av textilier som kan lysa för att indikera detta på något sätt. Eller genom mönster, 
textur och form. Man gör det haptiska och ljudikonerna till en “feature” helt enkelt. 

Den andra punkten är att tolka forskningen och designa vibrationsmönstret vid navi-
gation(att det kanske börjar svagt vid ryggraden där man är som känsligast och sedan 
skickas ut mot låret på den sida det gäller.). Jag tänker att det skulle även kunna varna 
då man kör för fort, (kanske ett rinnande vibrationsmönster från lår till bak. Ett snab-
bt pulserande om man kör mycket för fort och sedan avtar det när man sänker farten.) 
Sedan tänker jag att ljudikonerna ska varna vid farliga situationer så att dem är rele-
vanta när de väl sker. Att man som förare tar dem på allvar. Tillexempel vid filbyte eller 
högersväng och en cyklist kommer och kanske kombineras med vibrationer. Dock med 
en helt annan typ av vibration än som används vid navigation.
Jag bifogar en grov skiss på vad jag menar. Nackstödet är tänkt att skapa ett “rum” för 
föraren. Man brukar se detta på offentliga möbler. Var på möbelmässan nyligen och fick 
inspiration. Men det säger även betraktaren något. Jag tänker främst på om man ska 
jobba med ljudikoner, man skulle även kunna rikta ljudet bättre mot föraren och därmed 
jobba med relativt låg volym. Någon jag tror skulle öka acceptansen. Sen är mönstret ett 
exempel på hur man kan “visa” det haptiska. Kanske med ljus? Eller med Sömmar, mate-
rial?

Kort kan man säga att jag hade en massa idéer i början, sedan har jag valt bort en efter 
en eftersom min research fortlöpt och kvar är det mest (enligt mig) relevanta.

Jag vill gärna veta vad du tycker innan jag går vidare.



34

KOMMENTAR 
Den 17 februari 2015 13:56 skrev Rikard Orell

Hej Karl,
 
Ursäkta sent svar. Jag tycker att du har bra bredd på din research. Glöm inte att även få 
lite synpunkter från användare/förare. De har svårt att föreställa sig sådant som inte re-
dan finns men det kan ändå vara intressant att få deras input kring själva idén redan från 
början. Deras inställning kan ju påverka dina idéer kring utformningen.
 
Glöm inte häller att stolen är en del av ett större sammanhang; en förarplats, en del av 
hela inredningen, etc. Även om du begränsar ditt arbete till stolen så måste den ju funka 
i ett större sammanhang både funktionsmässigt och designmässigt.
 
Att fokusera på navigering och varning  när man oavsiktligt byter fil eller kör för fort låter 
vettigt. Vad gäller nackstödet så tänk på hur viktigt det är med sikt runt om lastbilen så 
att du inte begränsar det.
 
Är det något område där man jobbar med detta idag? Du nämnde helikoptrar.
 
Samla ditt researchmaterial i någon form av presentation som du sedan kan använda för 
att motivera dina koncept. Se till att dokumentera dina idéer med en skiss, även de du 
väljer bort, så att du kan berätta hur du har tänkt.
 
Hör av dig om jag kan hjälpa till med något mer. Du får gärna ringa mig också på 031 xxx 
xx xx, men jag har inte alltid möjlighet att svara. Lämna meddelande så ringer jag tillba-
ka.
 
Hälsningar
Rikard
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Bilaga 5
Mail till Rikard Orell, Den 10 mars 2015 10:09 skrev Karl Marteliusson

Hej Rikard!

Skulle behöva lite feedback angående formen. Har skissat en massa och känner att det 
är svårt att ta beslut. Jag får hela tiden nya idéer som jag måste testa. Jag bifogar en 
PDF, har markerat med gult det jag gillar mest. Det ser kanske lite rörigt ut, men det är 
lite rörigt för mig också. Hoppas du förstår iallafall. 

Tack på förhand

KOMMENTAR
den 16 mars 2015 15:10 skrev Rikard Orell

Hej Karl,
 
Skulle vilja se lite mer av dina funktionella idéer vad gäller feedback från stolen. Jag 
tycker att det är viktigt att formen kommunicerar funktion på något sätt. Om du ska ha 
områden som vibrerar t ex så kanske det ska synas. Du visar det på ett par skisser men 
det kan vara intressant att göra mer av det.
 
Jag tror också att stolen ska vara justebar, att man kan luta ryggen i förhållande till sit-
tdynan så även om jag gilla ”shell”-konceptet så får du visa hur man justerar den. Förar-
na kommer i många olika storlekar.

Blandande skisser. 

“skyddande skal”

omfamnande

stol är fäst baktill eller på sida vilket 
skapar ett förvaringsutrymme under 
stolen. Säkerhetsbältet fungerar som 
“spännband”

Den känns mjuk med de välvda ytorna 
och visar tydligt på funktion. Det blå fältet 
är vart vibrationerna kommer att ske. 
Man kan markerna detta genom färg eller 
struktur eller eventuellt en kontur för att 
framhäva detta. Det skulle bli det fortsat-
ta arbetet.

Form som känns mest intressant

olika idéer om hur man 
kan visa funktionen

synlig då man stiger in i lastbil

materialet “går in” i skalet för att visa 
att något tekniskt sker.

bältet en del av skalet, synligt vid 
påstigning
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Jag gillar den tunna känslan i de flesta av dina skisser. Det är bra om stolen bidrar till att 
öka känslan av rymd inne i hytten (den ska ju naturligtvis också se bekväm ut).
 
Volvo’s formspråk skall vara rent och ganska stramt. Det ska se funktionellt ut men också 
mänskligt, inte maskinlikt. Jag bifogar en kopia på Volvo’s Designfilosofi. Den är inte 
hemlig men jag är tacksam om du inte sprider den vidare.
 
Jag ska undersöka om vi kan skicka dig en CAD-fil på dagens stol. Jobbar du i CAD? I 
så fall vilket format?
 
Hälsningar
Rikard
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Robust väska https://www.behance.net/gallery/20529319/FLIR-Products-Strategy

Säkerhet alla utom säkerhets sele hämtade från pinterest Mars 2015
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Skalformen hämtade Mars 2015
Volvo Estate Concept http://www.volvocars.com/se/bilar/concept-cars/concept-estate#
Väska (se säkerhet)
Stol (se Säkerhet)
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Taktil struktur, tydlighet och funktion hämtade Mars 2015
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SID 23

Förfinande skissfas hämtade April 2015
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room-22.jpg
Tactile stud (se taktil struktur, tydlighet och funktion)


