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ABSTRACT

Cars are becoming increasingly automated and expected to become 

fully autonomous in the near future. How will this affect the car and 

its position of a symbol of freedom? This thesis investigates how an 

autonomous vehicle can evolve this symbolic value and be adapted 

to the use case of an explorative road trip.

Based on learnings from travellers and experts the starting point has 

been the positive experience of a road trip in a conventional vehicle. 

The target has been to enhance the current experience and create 

an even more spontaneous and explorative atmosphere with the 

help of a future scenario and emerging technology.

This project gives an example of an interface that supports and en-

courages spontaneity which lets the travellers direct and control the 

vehicle intuitively in order to explore and enjoy what they find during 

their journey. Furthermore it extends the travel experience beyond 

what a road trip has been by connecting travellers to locals.
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INTRODukTION

Bilen har sedan dess introduktion för över hundra år sedan 

varit en tydlig symbol för frihet. Möjligheten att ta sig var 

som helst, när och hur som helst är något helt unikt som 

bilen möjliggör. Dessa egenskaper demonstreras väl i en 

roadtrip - en resa med vagt definierade mål, öppna för 

spontant påkomna stopp och oväntade upplevelser - ett se-

mesteralternativ som länge varit populärt hos unga som vill 

ut och upptäcka liksom familjer som åtnjuter friheten och 

flexibiliteten.

Autonoma fordon är på väg att introduceras och förväntas 

bli ett revolutionerande och viktigt inslag i våra liv inom de 

kommande årtiondena. Transport- och fordonsindustrin för-

väntas ställas på sin ända, biltillverkarna har redan börjat 

introducera funktioner för att automatisera körningen och 

vid varje bilmässa presenteras nya koncept för den auto-

noma framtiden. Med detta kommer bilens funktioner och 

användningsområden att omdefinieras och det är ovisst hur 

dess identitet kommer utvecklas eller revolutioneras.

För att undersöka hur autonoma fordon kan bibehålla bilens 

unika frihetskänsla kommer jag i detta projekt arbeta med 

det autonomt fordonets upplevelse och hur den kan anpas-

sas för att användas under en roadtrip.

Möjligheten att ta sig var som helst, när 

och hur som helst är något unikt som 

bilen möjliggör - hur kan ett autonomt 

fordon bevara och utveckla denna frihet?
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PERSONLIGT MÅL
Jag har sedan barnsben haft ett stort intresse och passion 

för bilar. Denna passion fick mig att påbörja mina studier 

inom design och har under de senaste åren blandats med 

en fascination för user-centered design och teknik. Dessa 

intresseområden sammanfaller i ämnet autonoma fordon 

och dess användarupplevelse. 

Detta examensarbete är en möjlighet för mig att utforska 

detta område och skapa mig en förståelse för de utmaning-

ar och möjligheter ämnet presenterar. Nyfiken kring hur au-

tonoma fordons upplevelse kan anpassas och nyanseras 

på nya vis jämfört med dess manuella föregångare ger jag 

mig i detta projekt i kast med att skapa en vision anpassad 

för ett specifikt användningsområde.

Medveten om de enorma resurser som tillämpas i en ordina-

rie utvecklingsprocess av fordon och att min tid endast ger 

mig möjligheten att vidröra ytan av ämnets många områden 

har jag valt att avgränsa mitt fokus till fordonets interiöra 

upplevelse och interaktion. Min förhoppning är att projektet 

skall vidga min förståelse för de utmaningarna som vanligen 

tacklas av en bredd av expertiser för att förbereda mig för 

att framöver arbeta med olika typer av projekt rörande au-

tonoma fordon.

MÅLSÄTTNING
Mitt mål är att skapa en upplevelse passande den 

bredd av användare är intresserade av roadtrips och 

den variation av scenarier som kan uppstå under en 

sådan resa. Jag kommer undersöka på vilka sätt den-

na typ av roadtrips genomförs, vad olika resenärer har 

för mål och fokus och sedan söka ”minsta gemensam-

ma nämnare”. På samma sätt som ratt och pedaler i 

dagens bilar möjliggöra för resenärerna att styra sin 

egen upplevelse är målet att min lösning skall vara 

universell och anpassningsbar till användarnas prefe-

renser.

Målsättningen för den upplevelse det autonoma for-

donet skapar skall bygga på de egenskaper resenä-

rer idag uppskattar med roadtrips. Dessa egenskaper 

vill jag vidareutveckla och para med nya fördelar som 

den autonoma tekniken möjliggör. Min upplevelse bör 

även ta hänsyn till det framtida kontext fordonet kom-

mer existera i samt kommande trender för resor.  

AVGRÄNSNINGAR
Mitt projekt kommer fokusera på den typ av roadtrips 

som genomförs under en eller ett par veckors tid, i 

formen av en semester, och med ett mål att upptäcka 

nya platser och upplevelser. Resan genomförs av en 

mindre grupp resenärer som får plats i ett fordon (4 

platser) och innan avfärd känner varandra.

Upplevelsen inne i fordonet under resan kommer att 

stå i fokus; hur resenärerna interagerar med fordonet 

och hur fordonet på olika vis kan möjliggöra en positiv 

reseupplevelse. För att ändå kunna skapa en holistisk 

berättelse kommer jag reflektera kring hur mina lös-

ningar och det framtida scenariot kan påverka även 

upplevelsen innan och efter resan tar plats. 

Fordonets interiör, var denna interaktion och upple-

velse kommer ta plats, kommer vara i utkanten av mitt 

projekt. Den kommer behöva visualiseras för att ge 

mitt koncept en kontext, men kommer hamna i andra 

hand och agera ”white space” - ej på djupet utfors-

kas, utvecklas eller utformas. Denna typ av begränsat 

fokus är än större applicerat på fordonets exteriör vil-

ken inte alls kommer utformas och förväntas stanna 

vid ”en låda med fönster på hjul”.
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WORkSHOPS MED RESENÄRER
Målet med mitt arbete är att bevara och bygga vida-

re på den positiva känslan av en roadtrip. Mot denna 

bakgrund lade jag mycket vikt vid att förstå vad rese-

närer uppskattar med roadtrips så som de ser ut idag. 

För att bygga denna förståelse genomförde jag i bör-

jan av mitt examensprojekt intervjuer och diskussio-

ner i ett workshop-format med individer och grupper 

intresserade eller erfarna av roadtrips.

Jag lade mycket tid för att få till ett upplägg som möj-

liggjorde för mig att extrahera så mycket information 

som möjligt. Nedan beskrivs upplägget i punktform:  

 - Intro - Workshopen påbörjas med diskus-

sion av olika genomförda resor, för att väcka 

minnen till liv markerades den övergripande 

rutten och minnesvärda stopp ut på enkar-

ta. En specifik resa valdes ut som fokus för 

workshopen.

 - Diskussion - Utifrån förberedda kort disku-

teras olika aspekter och faktorer av resan, 

exempelvis: musik i bilen, upplevelser utan-

för bilen och körning. 

 - Card sort - De diskuterade korten rangord-

nas på en skala över vilken aspekt som varit 

viktigare för resan. Detta leder till intressanta 

diskussioner då de får sätta upplevelser i re-

lation till varandra.

 - Drömresa - Med fokus på en framtida road-

trip till valfri destination bad jag den intervju-

ade att igen sortera korten, denna gång ef-

ter vad de tror och hoppas blir de viktigaste 

faktorerna.

 - Idéer kring gränssnitt - Avslutningsvis pre-

senterade jag konceptuella gränssnitt för 

autonoma fordon i form av Conversation 

Starters. För- och nackdelar diskuterades 

fritt och utifrån de viktigaste faktorer för en 

roadtrip.

Det faktum att många uppskattar att prata om sina re-

sor underlättade mycket och var en insikt i sig. Bland 

de många saker jag lärde mig var hur bilen påverkar 

resan. Många anser att det är trevligt att färdas och 

umgås i bilen, men det inte vad gör en roadtrip speci-

ell. Upplevelserna utanför bilen ansågs ofta vara den 

viktigaste aspekten, men även där påverkade bilen 

ändå positivt då den möjliggör för gruppen att ta sig 

dit den vill, fri från tid och planering. En annan aspekt 

som belystes var att inte bara vad man upplever, utan 

också hur man får reda på upplevelsen påverkar. Ett 

exempel var hur ett gatukök i en främmande stad kun-

de anses vara en tråkig nödlösning om man hittat den 

själv, men oerhört spännande ifall man blivit tipsad av 

en karaktäristik lokalinvånare.

Vidare fick jag höra många intressanta berättelser 

från de intervjuade och att många av de bästa upp-

levelserna är sådana som inte kan planeras i förväg. 

En oväntad fest på en strand tillsammans med loka-

linvånare, en liten loppis längs en landsväg samt till 

och med en jordbävning vilken förstörde vägar och 

omkullkastade hela resplanen hörde alla till olika per-

soners bästa minnen. Inga av dessa minnen ansåg de 

intervjuade skulle ha upplevts på samma vis, eller ens 

överhuvudtaget, ifall ett annat transportmedel nytt-

jats.

En generell slutsats jag drog var att spontanitet och 

planlöst i allmänhet uppskattades samt att eventuella 

förslag från fordonet mycket gärna får ta hänsyn till 

vilka som sitter i fordonet och deras preferenser.

Uppe: Resenärer i diskussion under workshop

Nere: Card sort-övning kring en reseupplevelser

RESEARCH
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INTERVJuER MED EXPERTER
För att få ytterligare perspektiv på vad resande, upp-

täckande och äventyr kan innebära kontaktade jag 

två personer med större erfarenhet och en mer pro-

fessionell inställning till dessa ämnen. Med målsätt-

ningen att förstå hur dessa resonerar kring planering, 

förväntningar och vad som gör verkligen gör en resa 

eller ett äventyr riktigt minnesvärt genomförde jag 

video- och telefonintervjuer med Lina Hallebratt och 

Ella Rustad.

Lina Hallebratt har stor erfarenhet av äventyr från 

resor och utmaningar över stora delar av världen. 

Hon har genomfört långa cykelturer, kajakpaddlingar 

och vandringar vilket givit henne utmärkelsen ”Årets 

kvinnliga äventyrare 2015”. Hon är inte en professio-

nell äventyrare utan finansierar sina egna resor och 

ser det som sin föredragna form av semester.

Ella Rustad arbetar som resesäljare på Kenzan Tours, 

ett företag som specialiserat sig på chartrade grupp-

resor med äventyrsinslag. Hon har lång erfarenhet av 

branschen och bokar varje år många resor för främst 

familjer och grupper av vuxna vänner till olika platser 

i Centralamerika och Afrika.

Mina ostrukturerade intervjuer med dessa experter 

gav mig insikter kring hur förberedelser och förvänt-

ningar kraftigt påverkar reseupplevelsen. I samstäm-

mighet med vad jag lärt mig vid mina workshops fick 

jag höra att inte destinationer utan människorna man 

möter och stunder med gruppen är vad som ofta ska-

par de starkaste minnena. Både Lina och Ella beskrev 

också att tidsscheman kan vara anledning till oro och 

en mindre lyckad semesterupplevelse. Dessa sätter 

press på att hålla sig till en plan där avsteg från denna 

blir lätta att upptäcka och ofta upplevs negativa.

Min egen slutsats efter samtalen var att en mindre 

tydlig, eller åtminstone mer flexibel, planering kan av-

styra problem. Förändringar i tid eller plats spelar då 

inte lika stor roll och skapar heller inte oro hos rese-

närerna.

Intervju med Lina Hallebratt över videolänk Utdrag ur en av WGSN:s trendrapporter

@nikkibrand

“Travel is about people, not places. So why is it always the same oldsights that seem to be monopolising our itineraries and consuming ourtrips?” – Alain de Botton
 
If we’re being honest, we often travel to a destination without talking tothose who live there, to those who really know the place. We visit, weexplore, we see this or that, we eat, we drink – and then we come home.But who is it we converse with? Apart from the concierge, of course. For agrowing number of travellers, this skim-the-surface approach is notenough. For this new type of traveller, getting to know people’s storiesmeans just as much as visiting that must-see tourist attraction. 

The Adventure issue of Huck Magazine touches upon this new type oftravel. Huck's editors give it a name, too: anthropological adventure. In thisissue, they speak with Andrew Forsthoefel, a man who travelled acrossAmerica to hear and learn other people’s stories. While travelling, herecorded 85 hours of his conversations and made a podcast to rememberthem by. “The walk became a classroom for me. And everyone I metbecame teachers, instructing me with their own stories and hard-earnedlife lessons. I wanted to celebrate these people by taking the time to listento them with genuine curiosity and reverence,” he says. 
This trend – anthropological travel – is about those faces we meet alongthe way. The desire to travel is bound up not only with the promise andpossibility of the place, but with its people too. 

Think Tank > Consumer > Lifestyle Futures

RESETRENDER
Viktigt för mig i detta projekt var att skapa något som 

kändes tilltalande och relevant för fler än personer 

i en väldigt smal och unik målgrupp. För att ändå få 

projektet att passa in i den framtid jag designar för, 

tittade jag på vilka trender som finns i resebranschen 

idag och förväntas utvecklas framåt. Nedan presente-

rar jag två (av ett större antal funna trender) vilka varit 

relevanta för mitt arbete.

Information om dessa trender är främst hämtade ur 

följande trendrapporter: ”Thoughtful Travel: Travel 

from a new perspective and see the world different-

ly” (WGSN, 2016) samt ”The Future of Travel” (WGSN, 

2015)

”People, not places”

Fler resenärer intresserar sig för att komma utanför 

charterbubblan och se den verkliga kulturen på deras 

destination. Detta genom att komma i kontakt med 

personerna som är bofasta och bekanta med staden 

man besöker och inte hålla konversationer med en-

dast inom den egna gruppen och med eventuell ho-

tell- och servicepersonal. Denna trend knyter an till 

vad vissa anser vara den viktigaste anledningen till re-

sande, att vidga sina vyer och lära sig mer om världen.

Ett annat bevis för denna trend är Airbnb’s relativt ny-

ligen introducerade koncept Airbnb Trips där de, på 

liknande vis som förmedlar boenden, förmedlar gui-

dade upplevelser från lokalbefolkning till besökande 

turister (Statt, 2016). Detta koncept möjliggör för vem 

som helst att bli guide, och vilket resesällskap som 

helst att träffa  och ta del av denne guides kunskap, 

erfarenheter och tips.

”Going rouge, ditching the guidebook”

En alternativ vinkel på detta med att nå utanför den 

trygga, hel-planerande chartersemestern är att helt 

kasta bort guideboken och bege sig till en mindre 

känd destination. Här kan resenärer utforska tidiga-

re ovanliga områden för semestrande och finna nya 

exklusiva upplevelser. På denna typ av resa kanske 

infrastruktur och servicenätverk är vad många är vana 

vid på semestrar, men detta ses istället som en del av 

upplevelsen.
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FRAMTIDA SCENARIO
För att underlätta mitt arbete med ett projekt applicerbart i ett 

framtida scenario utarbetade jag en definition av denna framtid 

för att underlätta mitt arbete. Detta har fungerat som en fast punkt 

och ett ramverk för att sätta vissa restriktioner på frågor för mig 

att utvärdera under projektets gång.

Scenariot är baserat på information från en blandning av källor 

under en längre period, idéer jag uppmärksammat genom mitt 

intresse för ämnet från biltillverkare och forskningsstudier. Må-

let har varit att sammanfatta branschens gemensamma prognos, 

punkter som återkommit i projekt från flera olika företag har där-

för värderats högre. Jag har medvetet undvikit att definiera mitt 

scenario med hjälp av ett årtal och istället av de tekniska, sociala 

och infrastrukturella förändringar som skett. 

Autonoma fordon

Fullkomligt autonoma fordon i enhetlighet med nivå 5 på 

SAE-skalan (SAE, 2016) existerar och har blivit ett vanligt inslag i 

många personers vardag. Autonoma fordons eliminering av den 

mänskliga faktorn, vilken idag är den överlägset största orsaken 

till trafikolyckor (NHTSA, 2015), har lett en tryggare trafiksituation. 

Tillsammans med försvinnandet av ratt, pedaler och dedikerat fö-

rarsäte möjliggör denna utveckling nytänkande, mer flexibla inte-

riöra layouter i fordon.

Denna typ av teknik testas och tillämpas redan idag, exempelvis 

har företaget Waymo (tidigare en del av Google) utvecklat ett helt 

autonomt fordon som med hjälp av sensorer, kameror och av-

ancerad mjukvara kan transportera resenärer bland vanlig trafik 

(Halsey och Laris, 2016). 

Ägandemodeller

Dagens vanliga ägandesituation med en eller ett par fordon köp-

ta eller leasade av ett hushåll för att tillgodose sina transportbe-

hov har i mitt scenario förändrats. Istället är det vanligare att inte 

äga fordon utan nyttja tjänster (så kallad Mobility as a Service, 

MaaS) för att genomföra sina resor. Detta möjliggör att anpassa 

sitt val av fordon och transportmetod efter varje unikt tillfälles för-

utsättningar.

Denna förändring kan man se tendenser till redan 

idag, framförallt i större städer där välutvecklade ’car 

sharing-program’ finns tillgängliga vilka möjliggör 

transport ”on demand”. Även tjänster för delade cyk-

lar är allt vanligare inslag i storstäder och nyttjas flitigt 

av lokalinvånare. Dels för dess många fördelar gente-

mot, men också tillsammans med, andra transportsätt 

(Durkin, 2017).

Lagar & infrastruktur

Tillsammans med utveckling av autonoma fordon har 

relaterad infrastruktur i mitt scenario runtomkring ut-

vecklas för att möjliggöra, förenkla och maximalt nytt-

ja introduktionen autonoma fordon kan innebära. 

Tekniken för autonoma fordon utvecklas för att vara 

kompatibel med existerande infrastruktur men det 

finns fördelar att utveckla övrig infrastruktur för auto-

noma fordons utökade möjligheter. Även lagstiftning 

kan behöva uppdateras, något som redan idag reger-

ingar i exempelvis Sverige (Näringslivsdepartementet, 

2015). Städer kommer kunna konstrueras annorlunda 

då mindre yta behövs vara dedikerad åt parkering, 

något som idag kan uppta upp till en tredje del av ytan 

(Keefe, n.d.). På vissa platser planeras till och med par-

keringsgarage redan idag för att kunna konverteras 

tillbaka till bostad- eller kontorsytor (Marshall, 2016).

Smart cities

Smart cities är idén om att framtidens städer kom-

mer bli mer upp- och sammankopplade där stadens 

system delar information för att hantera och förbättra 

tjänsters effektivitet och kvalitet. I mitt scenario har 

dessa idéer börjat implementerats och lett till förbätt-

rade trafikflöden, mer effektivt utnyttjad kollektivtrafik 

och mer tillgänglig data för tjänster, företag och privat-

personer att nyttja.

Här kan uppkopplade och autonoma fordon bidra 

med att samla data för att förbättra trafikflöden och 

stadsmiljöer. Detta kan gälla allt ifrån att kartlägga 

flaskhalsar i infrastruktur till att notera problem med 

trafikljus eller bidra med live-data från en prekär situa-

tion så som en trafikolycka (Shanahan, 2016). Ett auto-

nomt fordon kan också ta del av delad information för 

att förbättra sin egen prestation i form av att förutspå 

trafikflöden eller känna till vägarbeten och anpassa 

sina vägval.

Fordonsutveckling

Tidigare förklarad förändring kring hur ägande och 

nyttjande av fordon ser ut har förändrat situationen 

för utvecklingen av fordon för bruk av privatpersoner. 

Då inte ett fordon längre behöver täcka ett hushålls 

alla användningsområden utan kan nyttjas för dess 

primära syfte av olika användare varje dag, kan for-

don utvecklas med specifika användningsområden 

som syfte, exempelvis långdistansresor, samåkning 

eller (som i fallet med detta projekt) upptäcktsresor 

(Silver, 2017).

”…consumers will buy a service 

like using an Uber today, but 

with a wider range of vehicle 

configurations to suit different 

types of travel – family 

outings, long-distance sleeper 

travel, or shared commutes.” - 

Stan Boland, CEO of FiveAI
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Sammankopplade tjänster

De nya mobilitets-tjänster som förväntas dyka upp 

tros även integreras tätare med varandra, något som 

bland annat beskrivs i en forskningsrapport från Delo-

itte (Corwin et al., 2016) vilken varit en viktig källa i 

detta kartläggande arbete. Användaren kan då nyttja 

en ”huvudtjänst” för att söka reda på en transportlös-

ning för varje specifikt scenario, vilken kan kombine-

rar flera typer av färdmedel så som cykel, traditionell 

kollektivtrafik och/eller ride sharing och betalas från 

samma konto eller prenumeration.

Användares inställning

I och med ovan nämnda förändringar kommer även 

användarnas uppfattning och förväntningar föränd-

ras. Då det inte längre är ett krav att styra sin egen bil 

fram och tillbaka till arbetet, utan man kan spendera 

sin tid i ett delat eller privat fordon på annat, kommer 

självklart det bidra till att man i även i andra samman-

hang har en annorlunda inställning till exempelvis bil-

körning. 

Troligt är också att det kommer bli mindre vanligt att 

ta körkort då användare ändå kan ta sig dit de vill med 

samma frihet och till liknande kostnad som om man 

idag kan göra med bil och körkort.

Digitala identiteter

Privatpersoner nyttjar i en allt mer omfattande ut-

sträckning en övergripande digital identitet för att 

koppla upp sig till olika typer av uppkopplade tjäns-

ter. Denna sammankoppling och datainsamling leder 

till en noggrann kartläggning av varje individ vilken 

kan nyttjas för att mer exakt känna personens prefe-

renser och erbjuda personligt anpassade tjänster och 

förslag. 

Globala inloggningar likt dessa existerar redan idag 

från exempelvis Google och Facebook. De erbjuder 

sina användare att använda sina konto som identifi-

kation hos andra tjänster. Detta leder till en smidiga-

re upplevelse för användaren och mer ackumulerad 

data för företagen.

Tjänste- och delningsekonomin

Trenden vi ser redan idag med att köpa tjänster för att 

lösa problem istället för att investera i produkter har 

vuxit sig ännu starkare. Detta minimerar behovet av 

att äga dyra produkter med krav på underhåll etc. Till-

sammans med denna utveckling har även delnings-

ekonomin blivit ett etablerat system för att tillgodose 

behov av tjänster och produkter. Denna trend har vux-

it sig stark redan idag, främst i rese- och transport-

branschen genom företag så som Uber och Airbnb.

Kommentarer från resenärer och slutsatser

Post-its sorterade under research
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AuTONOMA kONCEPT
Många biltillverkare förbereder sig för den komman-

de introduktionen av autonoma fordon genom att pre-

sentera koncept för hur de anser och tror att detta 

kan prägla våra framtida fordon. Även nya företag ger 

sig in i denna branschen, teknik- och konsultföretag 

arbetar med att utveckla tekniska lösningar och infra-

strukturella problem. Ett initialt arbete jag utförde var 

en grafisk kartläggning av autonoma fordonskoncept 

presenterade de senaste åren av företag intressera-

de av att ge sig in på spelplanen.

De flesta, för att inte säga alla, av de analyserade kon-

cepten behandlar främst A till B-transport, exempel-

vis fram och tillbaka till arbete eller andra vardagliga 

sysslor. Vissa inkluderar lägen eller funktioner för ak-

tiv körning ifall föraren stöter på en inspirerande väg, 

dessa lägen har i flera exempel inslag av Augmented 

Reality. 

Dessa prioriteringar är inte oväntade då vardags-

transport är det primära användningsområdet för bilar 

samt att många biltillverkare traditionellt marknadsfört 

sina fordon genom dess inspirerande köregenska-

per. Min åsikt är dock att dessa koncept inte täcker 

hela det spektrum av situationer som dagens bilar 

används till. Ännu mer snäva i sitt fokus upplever jag 

dessa då man tar hänsyn tillkommande generationer 

vilka växer upp i en värld där autonoma fordon blivit 

praxis, inte skaffar körkort och därför inte heller blir 

introducerade till konceptet körglädje. 

I fallet med vardagstransport tror jag att en helt bort-

kopplad upplevelse, likt automatiska privatchaufförer, 

kan täcka våra behov. Jag tror dock att det finns fler 

anledningar till att hålla i ratten än den sensuella upp-

levelse bilfantaster beskriver körglädje som. I pedaler 

och ratt finns nämligen frihet och kontroll, egenskaper 

som väcker spontanitet och upptäckaranda på ett vis 

inte en digital chaufför gör. 

Här ser jag utmaningen och möjligheter med mitt pro-

jekt; hur kan jag para fördelarna av autonoma fordons 

säkerhet och bekvämlighet med den traditionella fri-

heten och kontrollen, utan att det innebär konstant 

vakande och ansvar så som ratt och pedaler kräver?

STATISTIk 
Att resa och upptäcka nya platser med bil är, och har 

länge varit, ett populärt semesteralternativ. Detta görs 

oftast antingen med egen bil utifrån det egna hemmet 

eller med hyrbil som hämtas ut på en utvalda destina-

tion. Mina efterforskningar fick mig att inse att denna 

del av hyrbilsmarknaden var större än jag trott och att 

biluthyrningsföretagens inköp av fordon under 2016 

utgjorde runt 10% av den totala bilförsäljningen i USA 

(se bilaga Uträkningar / Hyrbilar i USA). 

Hyrbilar utnyttjas såklart i många för många olika än-

damål men siffror från 2012 pekar på att gruppen av 

fritids- och ledighetsuthyrningar från flygplatser (Air-

port Leisure segment) står för den största enskilda käl-

la av biluthyrningsföretagens omsättning (Shankman, 

2013). Detta leder mig till att tro att biltillverkande fö-

retag i framtiden, liksom idag, kommer vara måna om 

att täcka uthyrningsföretagens krav. Med möjligheten 

att utveckla mer anpassade fordon är det inte otro-

ligt att fordon anpassande för bilburna semesterresor 

kommer efterfrågas

DESIGNMÅL

Efter avslutad research sammanfattade vad jag lärt mig och for-

mulerade designmål för mitt projekt. Dessa uppkom ur en kom-

bination av mina egna förväntningar, intryck från mina workshops 

med användare och lärdomar från övrig research.

Mitt fordons gränssnitt och upplevelse skall… 

 - vara öppen för olika användare och kunna formas av 

dess förväntningar 

 - passa eller kunna anpassas till de många olika scena-

rier, situationer och stämningar som utspelar sig under 

en resa

 - inte erbjuda någon friktion för att ta och genomföra 

spontana beslut längs vägen 

 - uppmuntra och underlätta utforskande av nya områden

PASSIVE ACTIVE DRIVING

TRADITIONAL

CONCEPTuAL

VOLVO /  CONCEPT 26

RELAX + CREATE MODE

FuLLT AuTONOM kÖRNING PÅ VISSA 
STRÄCkOR

BASERAT PÅ kONVENTIONELLT FORDON

2015

2014

IDEO /  FuTuRE OF 
AuTOMOBILTY PT.  1

FLEXIBEL INTERIÖR

HuB FÖR EMAIL / PRODukTIVITET

ANPASSAR RuTT EFTER kALENDER & 
STRESSNIVÅ

2016

N ISSAN IDS

TVÅ LÄGEN  PILOTED DRIVE & 
MANuELL kÖRNING

ROTERAR SÄTEN FÖR SOCIAL 

AuGMENTED REALITY FÖR 
uPPGRADERAD kÖRGLÄDJE

BMW NEXT100

AuTONOM OCH MANuELL

RATTEN FÖRSVINNER VID AuTONOM 
kÖRNING

VID AkTIV kÖRNING FÖRMEDLAR 
FORDONET INFORMATION TILL FÖRARE

2016

2014

WAYMO /  GOOGLE

ANPASSAT FÖR kORTARE TRANSPORTER

INGET INTERFACE I FORDONET

AVSkALAD  TVÅ SÄTEN, INGEN RATT

FuLLT AuTONOM, INGEN MÖJLIGHET 
ATT INGRIPA SOM RESENÄR

2015

MERCEDES F  015

FOkuS PÅ ATT BLI kÖRD

LOuNGE LIkNANDE INTERIÖR

”THIRD LIVING SPACE”

kOMMuNIkATION MED FOTGÄNGARE

Analys av presenterade autonoma koncept

Urklipp ur bilaga ”Autonoma koncept”
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METOD

PERSONAS
För att bearbeta den information jag hämtat under mina intervjuer analy-

serade jag och kvantifierade de intervjuades egenskaper på egenskaps-

skalor. För att komma ifrån de specifika personligheter mina intervjuer fått 

mig att lära känna och baka in övrig research jag genomfört skapade jag 

nya abstrakta och något förenklade personas. Dessa beskrev jag i fritext 

och placerade ut på samma egenskapsskalor som de intervjuade, på så 

sätt kunde jag relatera deras egenskaper till vad jag lärt mig från mina 

workshops. Mina personas presenteras sammanfattat nedan.

Kompisgänget som är ute efter att skapa minnen

Denna grupp är vilken som kopplar starkast till många av de åsikter jag fick 

höra under mina workshops.  De är spontana i sin reseplanering, med en 

grundplan uppgjord innan av färd men är bekväma, och förväntar sig att 

avvika från denna då de får nya idéer längs vägen. Fokus ligger på att ha 

en minnesvärd och trevlig semester som gärna får vara prydd med lustiga 

händelser och spontana aktiviteter.

Den enskilde kulturäventyraren

Denna individ, eller mindre grupp, fokuserar på att utforska den kultur som 

finns i de städer som besöks. Hen vill nå ut och knyta kontakt med de 

som bor där (till skillnad från tidigare grupp vilken prioriterar upplevelser i 

gruppen) och hoppas på att komma tillbaka från sin resa med många nya 

erfarenheter och kanske ha ”funnit sig själv”. 

Familjesemestern med lärande som mål

Denna grupp består av en familj med två föräldrar och ett par yngre barn. 

De har valt att åka på en roadtrip för att utforska nya platser och länder och 

uppskattar friheten i att kunna planera och förändra sin tid så som passar 

dag för dag. Innan resan påbörjas har gruppen planerat nogräknat vilka 

städer och sevärdheter de vill hinna med att besöka, en del av resans syftet 

är att låta de yngre barnen se och lära sig om kända platser. 

SCENARION
Under min research analyserade jag många rese-

dagböcker och berättelser jag kunde finna på in-

ternet för att skapa mig en förståelse för de många 

olika scenarier en roadtrip kan innehålla. Jag nytt-

jade också de konversationskort jag gjort för min 

workshop med resenärer. Denna lista av varierade 

situationer nyttjade jag för att skapa underlag till 

mina brainstorms.

IDÉGENERERING
Vid ett par tillfällen under projektet har jag arrang-

erat mer eller mindre strukturerade brainstorm-ses-

sioner. Dessa har i vissa fall genomfört i ensamhet 

för att tömma mig själv på idéer, tillsammans med 

klasskamrater men oftare med designers och ut-

vecklare från min samarbetspartner The Techno 

Creatives. 

Vid de mer strukturerade tillfällena har dessa ses-

sioner utgått från så kallade ”How might we-frågor” 

(IDEO.org, 2015) jag formulerat i förväg med ut-

gångspunkt i de personas och scenario jag tidigare 

skapat och identifierat.

AA

”I want to the most true experiences 

before I (possibly) begin a more ordi-

nary life”

INFO

Independent, avoiding the static of an 

“ordinary life”

REASONS TO GO

See the real world (”Anthropological 

adventurer”), explore and fi nd herself

SPECIAL INTERESTS

Charity, sour-dough bread baking

Anna Adventurer

SS

”What’s that? I don’t know! Let’s go!”

INFO

Spontaneous and enjoys most expe-

riences, as long as they are shared 

with friends, online and IRL.

REASONS TO GO

Have a pleasure-fi lled vacation with 

friends, food, drinks, memories

SPECIAL INTERESTS

Technology, sharing through social 

media

Sara Sponti-social

F
IC

T
IV

E
 P

E
R

S
O

N
A

S

SPONTANEOuS DETOuRS

SPONTANEOuS STOPS

ENJOY THE ROAD

SOCIAL MEDIA uSER

INDEPENDENT

ACTIVE ACTIVITIESPASSIVE ACTIVITIES

BIG CITIESSMALL PLACES

RK

RK

RK

RK

RK

RK

RK

AB

AB

AB

AB

AB

AB

AB

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

FF

FF

FF

FF

FF

FF

FF

FF

“The roadtrip gives us fl exibility and 

freedom to see things in our own 

pace.”

INFO

Family father, travels with husband 

and two kids

REASONS TO GO

Educate himself and his kids, dis-

tance from everyday life

SPECIAL INTERESTS

History, foreign food cultures

Freddie + Family

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

Dokument för egenskapsbedömning av intervjuade och fiktiva personas
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PROTOTYPER
Kontinuerligt under projektets gång så har jag under-

sökt och utvärderat mina idéer med hjälp av någon 

typ av visualisering eller prototyp. Detta har hjälpt mig 

kommunicera och få feedback på mina förslag på ett 

mer direkt sätt. Utformningen av dessa prototyper 

har varierat beroende på vilken typ av funktion eller 

förslag jag behövt utvärdera. Största delarna av pro-

jektet fokuserar på utformning av digitala gränssnitt 

varför också största delen av den formgivande och 

visualiserande processen skett digital, främst i pro-

gramvarorna Sketch, Principle och Keynote.

Förslag kring informationspresentation skissades ofta 

upp digitalt och skrevs ut på papper för att få en käns-

la av hur storlek och betraktningsvinklar påverkade 

möjligheten att utläsa informationen. Vissa interaktiva 

gränssnittselement visualiserade jag genom enklare 

scenarion och animationer vilket gav en djupare för-

ståelse för hur de resonerade med användare. Den 

mer originella typen av informationspresentation som 

sker på fordonets glasytor utforskade jag genom att 

skapa 360-graders panoraman av interiören.

För att utforska hur fordonets interiöra layout skulle 

fungera gällande sittpositioner, insteg och interakti-

va ytor monterade jag samman ett rum med diverse 

utplacerade möbler. Jag bjöd sedan in klasskamrater 

att iscensätta deras in- och ursteg samt ergonomi vid 

interaktion i fordonet för att analysera layoutens funk-

tionalitet.

Ovan: How might we-frågor inför brainstorms

Vänster: Utsnitt av 360-panorama presenterande interiör och gränssnitt

Nedan: Blandade idéer efter en brainstorm-session
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INTERIÖR LAYOuT
Autonoma fordon beskrivs ofta som fordon där ansvaret för kör-

ningen tas ifrån föraren och lämnas över till fordonet och dess 

teknik. För att uppmuntra till upptäckande ville jag i detta projekt 

utmana detta och i kontrast med den beskrivningen att känslan 

av kontroll, och därmed även ansvaret, förflyttas från föraren till 

hela gruppen i fordonet. 

Mitt mål var att skapa en mer social miljö där uppdelningen mel-

lan fram- och baksäte skulle bli mindre tydlig och förenkla kom-

munikation mellan alla resenärer. Av praktiska skäl, så som att 

motverka åksjuka och tillåta resenärerna att ha sin egen privata 

sfär, behöll jag den traditionella layouten om fyra platser i två ra-

der, alla med en gemensam riktning framåt i fordonet. 

Jag utforskade att ha ett central bord för att åstadkomma denna 

social stämning vilken även kan nyttjas som ett interaktivt element 

i interiören. Den interaktiva ytans interface baserades på hur digi-

tala kartor navigeras på andra existerande touch-styrda enheter 

(smartphones och surfplattor). Andra möjligheter jag utvärderade 

inkluderade att personerna i fordonet nyttjade sina egen privata 

enheter eller förlitade sig mer på andra typer av interface, så som 

röststyrning. Då idén med ett skärmbaserat interface föll väl ut, 

följde mitt designmål kring en okomplicerad användarupplevelse 

samt bidrog till en socialare och mer demokratisk miljö beslutade 

jag mig för att fortsätta med denna lösning som grundpelare.

Min interiöra layout presenterade även vissa utmaningar. Med 

möjligheten att interagera vid en gemensam skärm från fordonets 

alla platser behövde gränssnitt anpassas. Detta blev tydligt då 

jag genomförde ett fullskaligt test av min interiöra layout. Gräns-

snittet är därför baserat på kartvyer vilka är möjliga att läsa från 

alla håll. Mer detaljerad, textbaserad, information öppnas upp och 

kONCEPT
uTVECkLING

Autonoma fordon förklaras ofta genom att ansvaret 

för körningen flyttats från föraren till fordonet 

och dess teknik. Kan istället ansvaret flyttas från 

föraren till hela gruppen av resenärer i fordonet?

riktas mot den användaren som tryckt för att framkalla 

informationen. Detta möjliggörs av sensorer som lä-

ser av passagernas position och rörelser.

Jag fann min inspiration till denna lösning i sällskaps-

spel med spelplan och pjäser vilka ofta har spelande 

placerade på alla dess sidor. Då en fråga eller infor-

mation skall läsas upp lyfter en person ett kort ur en 

gemensam hög och läser innehållet högt för resten 

av gruppen. Att hantera situationen i mitt interface på 

liknande vis löser problemet så att ingen behöver läsa 

text upp-och-ner vilket även gynnar gemenskapen i 

fordonet.

Digital skiss av interiör layout
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uTFORSkA & uPPLEVA
En viktig del av roadtrips är utforskandet av nya plat-

ser. Målet med fordonets gränssnitt skall vara att för-

enkla och uppmuntra till denna typ av utforskande. 

Utgångspunkten var den bordsliknande ytan centralt 

i fordonet vilken jag testade ett flertal olika varianter 

av gränssnitt ovanpå kartorna. Dessa inkluderade au-

tomatiskt genererade dagsturer som presenteras till 

resenärerna, sätt att komma i kontakt med lokalinvå-

nare och sätt att gör de mängder av data kring se-

värdheter mer abstrakt och mer lättsmält. Jag utfors-

kade kollage som för att presentera stadens aktuella 

händelser samt så kallade ”heatmaps” över städers 

områdens olika ”täthet” av sevärdheter.

Dessa idéer utvärderades genom illustrationer pre-

senterade för klasskamrater och potentiella använda-

re. Detta utvecklade mina koncept i en iterativ pro-

cess. Vissa av kommentarerna jag mottog var en skön 

känsla av lättnad av att få färdiga dagsturer presen-

terade för sig medan kollagen kunde bli för plottriga 

och svåra att utläsa. 

I slutändan valde jag att lämna konceptet kring pla-

nerade föreslagna rutter då det motsatte sig min idé 

om en spontan och utforskande resa. Istället arbetade 

jag vidare med idén med kollage och heatmaps som 

beskrivning av olika delar av städer men med juste-

ringar för att göra de enklare att förstå och reduce-

ra mängden bilder och information som presenteras 

samtidigt. 

Detta sätt att visualisera information presenterar vil-

ka områden av intressanta sevärdheter, restauranger 

eller evenemang som finns i städer med stora utbud. 

Denna förenkling kan hjälpa användarna att få en 

översikt som underlättar utforskande och förståelse. 

En utmaning då man besöker en ny stad kan vara att 

kvällstid känna till vilka områden som är passande 

och intressanta att besöka. Heatmaps som visualisera 

rörelser och aktivitet i staden tillsammans med kolla-

ge skapade av uppladdningar till sociala medier un-

derlättar att hitta rätt områden.

Projicerad information

Då jag sökte lösningar för att upptäcka och utforska 

platser via den centrala skärmen dök en tanke upp 

om att resenärerna med hjälp av riktningar och på sig 

sätt söka sig fram i staden. Istället för att definiera ett 

exakt slutmål skulle resenärerna välja vilken riktning 

de vill färdas baserat på beskrivningar av närliggan-

de områdens karaktär. Idén kom från hur upplevelsen 

av att utforska en stad förändras då någon i gruppen 

känner till stadens områden och kan tipsa om vartåt 

man skall bege sig för att uppleva en viss del av sta-

dens atomsfär eller kultur.

Den idén var svårt att implementera på skärmytan, 

men att presentera den likt kompassnålar i glasru-

torna var en möjlighet jag insåg. På så vis erbjuds 

konstant tillgänglig information som inte är behöver 

vara störande och låter resenärerna bedöma en de-

stinations relevans främst via deras synintryck och 

inte stirra sig blind på recensioner och information på 

skärmen.

Idén kring hur interface kunde fungera, med pilar 

vilka uppdateras då fordonet rör sig eller roterar vi-

sualiserades och utvärderades med hjälp av enkla 

pappersmodeller. Senare skapade jag även virtuella 

scenarier för att kunna animera gränssnittet och testa 

idén mot fler olika användare.

Mina tidigare uppsatta designmål utmanade mig att 

skapa ett interface mellan fordon och resenärer som 

reducerade, eller helt eliminerade, tröskeln för använ-

darna att genomföra spontana beslut. Jag utforska-

de hur min centrala informationsyta kunde underlätta 

denna typ av beslut utan större framgång. Då jag vi-

Ovan: Illustration av gränssnitt med föreslagna dagsturer

Nedan: Mock-up av interiört utrymme med möbler och tejp
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sualiserat konceptet med projicerade ”kompassnå-

lar”, insåg jag att detta interface även var mycket väl 

lämpat för denna typ av interaktion. Ett kort röstkom-

mando tillsammans med en gest åt det håll man vill 

svänga kan uppfattas av fordonets mikrofoner och 

sensorer (samma sensor som läser av vem runt bor-

det som tryckt på det gemensamma gränssnittet) för 

att låta resenärerna på ett direkt sätt styra fordonet.

Kontrollera färden

För att nå en nivå av upplevde kontroll och frihet i 

likhet med ett manuellt fordon undersöktes hur ett 

gränssnitt för att (utöver att bestämma destination och 

rutten till destination) även på vilket sätt körningen 

genomförs. Eftersom fordonet är fullkomligt autonomt 

och har det yttersta ansvaret för resenärernas säker-

het kan inte gränssnittet direkt påverka framfarten 

och bör därför heller inte antyda detta. 

Bland de utvärderade lösningarna var röststyrning 

och valbara körlägen, men i slutändan fastande jag 

för ett mer analogt gränssnitt. Fordonets färd och has-

tighet styrs med ett vred, liknande vad som ofta an-

vänds för att justera volymen på en stereo, placerat 

på den centrala ytan. Fördelarna med denna lösning 

är en intuitiv och steglös interaktion utan definierade 

max- och minivärden. Vredet har också en skön refe-

rens till den reflexmässiga rörelsen att höja volymen 

då en bra låt dyker upp på radion. 

Utöver fordonets hastighet påverkas också den infor-

mation som presenteras på den centrala ytan och i 

fönstren då vredet roteras. En motsols rotation sänker 

hastigheten och antyder att resenärerna är intresse-

rade av upplevelsen utanför eller i närheten av fordo-

net. Därför presenteras också information om stopp 

som ligger närmare fordonet, till exempel platser att 

stanna och ta ett fotografi ifall fordonet befinner sig 

på en fin landsväg. Vice versa, ifall vredet vrids meds-

ols höjs hastigheten inom lagliga och lämpliga nivåer 

och information om platser längre bort och inom ett 

större område presenteras.

Ytterligare en möjlighet med denna lösning, då vre-

det är tänkt att vara möjligt att flytta runt, är att ge ett 

större ansvar till någon av i fordonet. Önskas en jämlik 

situation placeras vredet så det är lättåtkomligt för alla 

i fordonet.

YTTERLIGARE FuNkTIONER
Ride sharing

Tack vare nya uppkopplade system (beskrivna under 

Research / Framtida scenario) där invånare i städer 

kan nå flera transporttjänster genom en tjänsteportal 

kan även detta fordon bli en del av en stads trans-

portnät och öppnas upp för samåkning. Detta är en 

intressant möjlighet för ett fordon som uppmuntrar till 

upptäckande då få sätt är lika effektiva för att utforska 

en ny stad som att träffa lokalbefolkningen. 

Då resenärerna i fordonet beslutat sig färdas mot en 

specifik destination kan de ta emot förfrågningar av 

personer intresserad av att resa till samma eller en 

närliggande plats. Dessa förfrågningar kan för rese-

närer intresserade av att lära sig mer om staden eller 

få tips på nya upplevelser vara mycket attraktiva och 

besvaras genom gränssnittet på den centrala skär-

men.

Integration av andra tjänster

Detta projekt har ett tydligt fokus på upplevelsen i for-

donet, denna skulle dock skulle främjas av att kopplas 

samman med resenärernas konton för kringliggande 

tjänster. På så sätt kan fordonet känna till ifall en ny 

hotellbokning gjorts, var det ligger och föreslå rutter 

och upplevelser som gör att resenärerna hinner fram 

till denna destination. Liknande extraktion av infor-

mation är något Google redan gör genom att hämta 

bokningar och resplaner ur användares e-post och 

placera i dess kalendrar. 

Kontextuellt anpassade förslag

De förslag som presenteras på den centrala infor-

mationsytan och projiceras i fönstren sorteras, likt i 

många andra tjänster, ut baserat på de resande och 

dess preferenser. Grundläggande data kan hämtas i 

förväg från resenärens digitala profiler. Fordonets in-

ternetuppkoppling kan också nyttjas för att sortera ut 

restauranger eller boenden som är fullbokade eller 

stängda. Utöver detta kan dock ett modernt fordons 

inbyggda teknik ge möjligheten att analysera kontex-

ten och ytterligare anpassa förslag.

Genom att känna till fordonet position och rutt kan för-

slag anpassas beroende på specificerad destination, 

hur lång tid det är kvar dit och när gruppen senast 

stannade. Sensorer och mikrofoner i kupén som nytt-

jas för att med gest- och röststyrning dirigera fordonet 

kan också läsa av stämningen i fordonet, vilken typ 

av destinationer som diskuteras och vad resenärer-

na tittar på utanför bilen. Genom att vara hörsam mot 

dessa mer subtila kontextuella förändringar kan man 

förslag anpassas på ett mer sofistikerat vis än vad som 

annars är möjligt. Till exempel kan fordonet undvika, 

alternativt mer aktivt, föreslå en nöjespark vid sidan 

av den aktuella rutten, beroende på om resenärerna 

håller på att slumra till eller aktivt söker ett äventyr.

Uppskattade platser presenteras som förslag

En annan möjlighet med denna typ av teknik som hör-

sammar och analyserar situationen i fordonet är att 

automatiskt spara platser som kommenterats i posi-

tiva ordalag då de passeras. Dessa kan presenteras 

igen tillsammans med en sparad bild och/eller citat 

då kontext och konversationer i fordonet föreslår att 

resenärerna letar efter en liknande upplevelse. 

Sortera vad som visas genom filter

Ett automatiserat filter som grund för sortering av för-

slag kan underlätta för resenärerna, men att förlita 

sig helt åt en sådan lösning blir begränsande. Många 

gånger kan inte (åtminstone dagens) system lista ut 

vad man söker och manuell filtrering krävs. Här skulle 

det kunna lämpa sig med ett röststyrt gränssnitt vil-

ken låter resenärerna i fria ordalag beskriva vad de är 

intresserade av. Med språkförståelse (Natural Langua-

ge Processing) och ständigt växande informationsda-

tabaser kan förslag sorteras med uttryck så som: ”vi 

letar efter ett ställe längs vägen som serverar någon 

asiatisk mat”, ”var i staden kan vi hitta lyxigare restau-

ranger” eller ”var finns närmsta toalett?”.

Möjligheter genom att utvidga scenariot

Under projektet har jag kontinuerligt reflekterat kring 

hur fordonet och dess lösningar passar in i använda-

rens totala upplevelse och vad som skulle kunna för-

bättras genom en mer sammankopplad upplevelse. 

Bokning av tjänsten och användarnas reseplanering 

är ett par av de processer jag undersökt. Ifall dessa 

vore anslutna till fordonets databas skulle information 

om resenärernas planerad rutt och intressepunkter 

kunna samlas i ett tidigare skede. Här skulle även de-

lar av fordonets gränssnitt kunna introduceras för an-

vändarna för att förenkla för resenärerna då de sätter 

sig i fordonet.

Även upplevelsen efter resans avslut skulle kunna 

utvecklas. För att underlätta för resenärerna att dela 

med sig, visa upp och återuppleva minnen från resan 

skulle fordonet kunna samla in och organisera fo-

tografier och andra typer av minnen. Det autonoma 

fordonets kameror vilka kan fånga traditionella foto-

grafier och 360-graders panoraman skulle kunna ak-

tiveras då någon i fordonet uttrycker sig exalterat om 

vad som passeras. All insamlade media från fordonet 

och dess resenärer skulle sedan kunna presenteras 
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i en automatiskt sammanställd resedagbok, skapad 

av en tjänst sammankopplad med fordonet. Dessa 

och liknande funderingar har påverkat mitt projekts 

lösningar men presenteras inte som en del av slutre-

sultat.

GRAFISk DESIGN
För att redovisa de interaktiva gränssnitt och lösningar 

projektet presenterar krävdes visualisering av dessa, 

något som då de gäller skärmbaserade oundvikligen 

kräver någon typ av grafisk formgivning. Dessa har i 

likhet med den interiöra formgivningen icke varit ett 

primärt fokus för arbetet utan hanterats med målet att 

presentera idéer utan att på egen hand dra för stor 

uppmärksamhet. 

Det grafiska gränssnitt som definierar den centrala 

skärmen är av ovan nämnda, samt funktionella skäl, 

främst baserat på kartbilder. Information som presen-

teras utöver kartor är inspirerade av gränssnitt som 

återfinns i appar och operativsystem för smartphones 

och surfplattor. Specifika informationspunkter presen-

teras i ett avskalat kort-liknande format vilka särskiljs 

från omgivningen genom simulerade djupskillnader, 

visualiserade av skuggor under eller ovan elementen. 

Ett mer unikt element i mitt gränssnitt är de heatmaps 

vilka presenterar information om täthet av olika typer 

av sevärdheter och upplevelser i en stad. Återigen är 

inspiration hämtad från kända gränssnitt, i detta fall 

värmekartor många känner igen från värmekame-

ra-bilder, för att utan grundläggande förklaring ändå 

kunna förmedla konceptet. Ett beslut som genomförts 

med kosmetisk anledning är dock en ”pixel-ifiering” 

av dessa heatmaps med målet att få information att 

visuellt passa bättre in i de rutiga mönster som ofta 

återfinns i en stadskartas kvarter och gator.

Dessa delar av gränssnittet är visuellt särskilda, ett ak-

tivt beslut för att definiera de olika typerna av beslut 

de möjliggör. Elementen med tydligt presenterad och 

avgränsad information i form av kort är hanteras på ett 

liknande sätt som andra digitala kartor och navigerar 

också på traditionellt vis mot en specifik destination. 

Det mer nytänkande konceptet, de så kallade heat-

maps, med luddiga och semi-transparenta moln som 

bakgrund till knappar och text är visuellt annorlunda 

eftersom denna information möjliggör navigation på 

ett mer organiskt vis, resenärens anger en riktning 

mot ett område med möjligen att definiera sitt val vi-

dare då de närmar sig.

Gränssnittens färgval med skarpa och kontrasterande 

kulörer är genomfört med målet att tydliggöra olika ty-

per av information, dock utan att ett tydligt system för 

hur olika kategorier bör representeras. Bristen på ef-

tertanke kring detta är återigen med anledning av de 

avgränsningar jag varit tvungen att göra på grund av 

projekts tidsomfång med fokus på funktion och kon-

cept framför formgivning och framställande av någon 

specifik fysisk eller digital del.

TEkNISkA LÖSNINGAR
Tekniken för autonoma fordon är i utveckling och en 

förutsättning för mitt koncept men även vissa funktio-

ner i gränssnittet kräver speciell teknik. Nedan pre-

senteras referenser till vissa av de nytänkande lös-

ningar som mitt koncept nyttjar. 

För att avläsa resenärernas position och rörelser i 

fordonet, och möjliggöra geststyrning samt automa-

tiskt roterande delarna i gränssnittet, skulle ett relativt 

kostnadseffektivt systemet med kamera och djupsen-

sor användas. Ett exempel på produkter med denna 

teknik är Microsofts Kinect-produkter.

Teknik för att avläsa stämningen och kontexten i for-

donet baseras också på analys från kameror i kupén. 

Redan idag observerar vissa moderna fordon sina fö-

rare för att analysera var hon tittar och hennes nivå 

av uppmärksamhet, ett exempel är Cadillacs system 

SuperCruise. Även Autoliv har i sitt koncept LIV till-

lämpat denna typ av övervakning för att presentera 

relevanta varningar och information till föraren. Detta 

skulle kunna vidareutvecklas med hjälp av ytterligare 

analyserande mjukvara. Microsoft har utvecklat och 

publicerat ett API för att avläsa ansiktsuttryck under 

namnet Microsoft Cognitive Services vilken skulle 

kunna användas för att analysera stämningen inne i 

fordonet.

Illustration av Microsoft Cognitive Services API kapacitet att avläsa ansiktsuttryckVänster: Gränssnitt för att ange riktning utan specifik destination

Höger: Kort-liknande presentation av information om intressepunkt
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RESuLTAT

Resultatet är ett koncept för ett autonomt fordons interiöra upp-

levelse och gränssnitt utformat med målsättningen att göra ro-

adtrips spännande, undersökande och spontana. Konceptet pre-

senterar information och förslag för att förenkla upptäckande av 

stora städer liksom små städer och hitta det mest intressanta med 

vad varje plats har att erbjuda.

Upplevelsen definieras av tre sammankopplade punkter i ett in-

teraktivt gränssnitt; en central interaktiv yta, projektioner på for-

donets rutor och ett vred för att kontrollera färdens hastighet. 

Den interaktiva ytan är placerad i mitten av BILEN för att skapa 

en social och demokratisk atmosfär. Detta gränssnitts är baserat 

på kartor och kända interaktionsmönster vilket gör det enkelt att 

navigera även för en förstagångsanvändare. Här kan fordonets 

destination och rutt planeras på ett enkelt och intuitivt vis. 

Fordonets olika gränssnitt presenterar information för att möjlig-

göra och uppmuntra till att utforska de platser och områden som 

besöks och passeras. Exempelvis kan en vacker eller intressant 

omväg presenteras genom en projektion i fordonets rutor vilken 

låter resenärerna göra en första bedömning av alternativet ba-

serat på vad de ser genom rutorna och om det lockar med röst 

och gester på ett enkelt förändra färdens riktning. Önskas mer 

information om omvägens fördelar och spännande stopp kan den 

interaktiva ytan centralt i fordonet användas.

Då resenärerna befinner sig på en plats de tycker är intressant 

eller vacker kan de enkelt med hjälp av fordonets vred justera 

hastigheten för att få mer tid till att njuta av upplevelsen. Detta 

intuitiva sätt att förändra upplevelsen för att ta in vad som är ut-

anför fordonet påverkar också sömlöst den information som pre-

senteras i övriga gränssnittet som fokuseras mot intressepunkter 

i närheten.

Det autonoma fordonet i stadsmiljö

Bild hämtad från den story som vid presentation förklarade resultatet
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Även den centrala interaktiva ytan är utformad för att uppmuntra 

och tillåta en upptäckande resa. Information om städers restau-

ranger, sevärdheter och social aktivitet presenteras med så kall-

lade heatmaps. Dessa ger en idé om hur olika områden i en stad 

skiljer sig åt och gör det enkelt att välja ett område att färdas mot 

utan att ha beslutat sig för exakt destination.

Förslagen och informationen som presenteras anpassas efter 

vilka som sitter i fordonet, deras diskussioner och stämningen i 

fordonet. De förslag som presenteras på skärmen och projiceras i 

rutorna kan enkelt justeras med hjälp av filter resenärerna skapar 

med röststyrning.

För att verkligen nå ut till en stad och dess invånare kan resenä-

rerna öppna upp och dela sitt fordon som en del av den lokala 

infrastrukturen. Detta är ett fantastiskt sätt att få ta del av tips och 

spännande upplevelser som annars är svåra att nå till som turist 

i en ny stad.

För att verkligen nå ut till en stad och dess invånare kan resenä-

rerna öppna upp och dela sitt fordon som en del av den lokala 

infrastrukturen. Detta är ett nytänkande sätt att tillåta resenärer 

att ta del av tips och spännande upplevelser rakt från de som 

vet väst, lokalinvånarna, något som annars är  svårt att finna som 

turist i en ny stad.

Överst: Justering av fordonets hastighetet påverkar presenterad information

Höger nedre: Heatmaps och kollage förenklar översikt av en stads intressepunkter

Vänster nedre: Gest- och röstkontroll möjliggör spontana riktningsförändringar
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Fordonets interiöra layout och placering av gränssnittselement

Bidrar till demokratisk atmosfär och social stämning
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uTRÄkNINGAR
Hyrbilar i USA

Enterprise, USAs största biluthyrningsföretag, hade 2016 en flot-

ta på ca 1,3 miljoner fordon (”2016 U.S. Car Rental Market”, n.d.). 

Dessa fordon äger Enterprise i snitt 13 månader (Maxfield, 2012), 

de köper således in ca 1,2 miljoner fordon per år. Andra, obe-

kräftad källor (Fransioli, 2014), hävdar att mer exklusiva biluthyr-

ningsföretag byter ut sina fordon så ofta som var sjätte månad. 

Totala hyrbilsflottan i USA är ungefär 2,3 miljoner fordon. Det är 

därför rimligt att anta mellan 1,5-2,5 miljoner fordon årligen köps 

av biluthyrningsföretag i USA. Detta kan jämföras med den totala 

bilförsäljning på 17.5 miljoner (LA Times & Associated Press, 2017) 

i USA under 2016. Drygt 10% av denna total sker således troligen 

direkt till biluthyrningsföretagen.

BILAGOR
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THE AuTONOMOuS ROAD TRIP

Cars are becoming increasingly automated and expected to beco-

me fully autonomous in the near future. How will this affect the car 

and its position of a symbol of freedom? This thesis investigates 

how an autonomous vehicle can evolve this symbolic value and be 

adapted to the use case of an explorative road trip.

Based on learnings from travellers and experts the starting point 

has been the positive experience of a road trip in a conventional 

vehicle. The target has been to enhance the current experience 

and create an even more spontaneous and explorative atmosp-

here with the help of a future scenario and emerging technology.

This project gives an example of an interface that supports and 

encourages spontaneity which lets the travellers direct and control 

the vehicle intuitively in order to explore and enjoy what they find 

during their journey. Furthermore it extends the travel experience 

beyond what a road trip has been by connecting travellers to locals.
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