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SAMMANFATTNING

Rapporten redogör för ett examensarbete i industridesign på kandidatnivå – Mittuniversitetet.
Projektet innefattar att ta fram en hållare för Ipad Air med funktionsknappar för styrning av
Väderstads applikation via bluetooth.
Designarbetet innefattar research, användaretester, kreativt arbete med idégenerering, visualiseringar och fysisk modell. Designen är gjord för att vara hållfast och tålig för miljön den utsätts för.
Den är även ergonomisk, flexibel och användarvänlig. Den nya designen återspeglar Väderstads
varumärke och kärnvärden.
Övriga aktörer i projektet är Prodelox AB som hjälpt till med konstruktionsfrågor och handledning.
Projektet inleds med en research-fas som innefattar insamlande av information och tester. Det följs
av en kreativ fas med idéframtagning. I presentationsfasen tas det fram CAID-visualiseringar, en
fysisk presentationsmodell samt rapport.
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1.1 BAKGRUND

1. INLEDNING

Väderstad introducerade sitt nya styrsystem som kommunicerar med en iPad på
Agritechnika 2013. För att iPad:en ska fungera bra i traktorhytten och underlätta för
användaren behövs en hållare som klarar av den skakiga miljön.
En första iPad-hållare finns framtagen tillsammans med en underleverantör, men
denna lämnar en del att önska i fråga om utseende och formgivning för att vara en
tilltalande lösning för kunden. Denna kommer verka som första generationen, i väntan
på att en bättre hållare utvecklas.
För att fortsätta vara en leverantör till VVABs kunder i premiumsegmentet måste en ny
tilltalande hållare tas fram, som gör att kunden uppfattar ett mervärde för produkten.

9

INLEDNING
1.2. FÖRETAGSPRESENTATION

1.2.1 FÖRETAGET
Väderstad-verken AB (Väderstad) utvecklar odlingsmetoder och producerar såmaskiner, kultivatorer, harvar
och vältar anpassade för varierande klimatzoner, från
australienska sandjordar till lerjordar i norden.
En stor del av utprovningen av nya maskiner görs i nära
samarbete med lantbrukare på gårdar runt om i världen.
Väderstad har 1000 medarbetare och omsatte 2.2 miljarder 2013. Huvudkontoret ligger placerat i Väderstad
utanför Mjölby där även tillverkning sker. [1]
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Utsäde [2]
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INLEDNING

1.2.2 AFFÄRSIDÈ
Väderstad förser det moderna jordbruket
med högeffektiva maskiner och metoder. [3]

1.2.3 PRODUKTER

Jordbearbetning [2]

Sådd [2]

Precisionssådd [2]

E-services [2]

HISTORIA
1.2.4 HISTORIA
Historian börjar med Rune Stark 1962. Han tröttnade på
dåtidens sladdar som tillverkades i trä och fick renoveras
varje år. Hans nya unika idé att göra dem i metall blev
startskottet för Väderstads tillverkning. Hans motto
“ta till så det håller” genomsyrar företaget än idag. [4]

Runes första sladd i metall [9]
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1.3 UPPDRAGET

1.3.1 PROBLEMBESKRIVNING
Ipad-hållaren ska ha en tilltalande design som återspeglar Väderstads kärnvärden. Den ska även klara
miljön som den utsätts för och förenkla kontrollen av
Väderstads styrsystem.

1.3.2 UPPGIFTSBESKRIVNING
Uppdraget är att ta fram ett en ny hållare som ger ett modernt intryck och
som inbjuder till att användas. Hållaren ska vara ergonomiskt riktig och
kunna användas av de flesta vuxna människor. Stor vikt bör läggas vid att
få hållaren att kännas robust och harmoniera med en Väderstadmaskin.
Under drift kan det svårt för kunden att trycka på iPad:ens touch-skärm
med precision så de kommandon som kunden använder ofta bör kontrolleras av, mekaniska knappar. Som utgångsläge bör den nya hållaren konstrueras med samma antal funktionsknappar som generation 1.
Hållaren ska utvecklas för iPad Air och kunna monteras på ett standard
RAM-fäste via en platta med hålbild. Elektriskt interface mot iPad och
traktor ska vara samma princip som generation 1.

1.3.3 UTMANINGAR
Generation 1 har en del att önska för vidare utveckling
till en ny hållare. Att kombinera ett modernt estetiskt
och tilltalande uttryck med Väderstads kärnvärden,
samt bibehålla god funktion. Det är önskvärt att
utveckla produkten och hitta nya möjligheter från ett
designperspektiv.

12
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1.4 UPPLÄGG
1.4.1 VISION
Ipadhållaren kommer användas av samtliga
användare med Väderstads styrsystem och
ger en markant effektiviserad agronomisk
produktion i hela världen.

1.4.2 MÅLSÄTTNING
Att få fram en presentationsmodell och ritningar
som kan tas vidare för produktion samt inspirera för
nya innovativa lösningar från ett designperspektiv
som kan användas i framtida produkter.

1.4.3 FÖRVÄNTAT RESULTAT
Driva ett designprojekt genom att använda designmetodiken
för att utveckla en ny produkt. Presentera ett genomarbetat
resultat för uppdragsgivare och examinatorer med en rapport
och fysisk modell.
1.4.4 ANVÄNDNING AV RESULTAT
Resultatet av projektet kommer förvaltas av Väderstad
för utveckling av en ny produkt. Moment i examensarbetet är förberedande så att produkten kan tillverkas.
Presentationsmodell och rapport kommer vara underlag
för tillverkning. Projektresultatet kommer vara tillgängligt för exponering och kommunikation – internt och
externt inom Väderstad.

13

2 METOD
2.1 PROJEKTET

Designarbetet genomfördes i projektform med
utredning, planering och genomförande.

2.2 UTREDNING

Projektets innehåll utreddes i början av projektet
där det bestämdes vad som skulle göras i samråd
med handledare och Väderstad.

2.3 PLANERING

Projektbeskrivning upprättades med information om projektets
olika delar samt en tidsplan med alla moment i designarbetet.

2.4 GENOMFÖRANDE

Projektet genomfördes med designmetodikens olika
steg: Analytisk fas, kreativ fas och presentations fas.
Varje moment presenterades för Väderstad enligt
projektplaneringen.

14
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FEB
(se bilaga A)

2.5 TIDSPLAN

MAR

APR

MAJ

LEVERANS
PLANERING

ANALYSERING

DESIGN

Riktlinjer för projektet och
informationsinsamling

Analyser, intervjuer,
reserach och tester

Kreativa metoder, skisser,
modeller och verifiering
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3.1 DAGENS LÖSNING

3. KARTLÄGGNING

Ipad-lösningen kommunicerar med styrsystemet
där man kan göra olika inställningar via Ipaden.
Kontrollen med knappar har Bluetooth-gränssnitt
och behöver ingen kabel till Ipaden.

3.1.1 KONTROLLEN
På framsidan finns det fyra stycken knappar för att ändra
värden på olika inställningar. Den nedre knappen används mest
och den vänstra har ingen funktion idag. På baksidan finns
fyra stycken knappar som används vid dubbelkommando. Man
håller nere en knapp på baksidan och trycker samtidigt med
tummen på framsidan för att välja kommandoinställningar.

3.1.2 RAM-FÄSTE
Hållaren är fastskruvad på ett standard
fäste av märket RAM Mount. Hålbilden
är standard och det finns många olika
tillbehör och fästanordningar. I detta
fall har man valt en lösning med sugfötter på fönsterrutan. RAM består av
en rörlig kulled som gör att man kan
vrida Ipaden i olika riktningar

Fästet på baksidan
3.1.3 MONTERING
I dagens lösning tar man i och ur Ipaden vid
användning. Föraren får själv montera sladden och eventuellt ta bort sitt skyddskal vilket
kan skapa irritation om det behövs göras ofta.

Montering av Ipad
Moment testas i förarmiljön
16
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3.2 TESTKÖRNING

Vid testkörning i Väderstad provades arbetsmomenten. Detta dokumenterades med foto och film för att
analyseras. Upplevelsen gav en djupare förståelse av
arbetsmiljön och produktens begränsningar.

Testkörning med Tempo F i Väderstad
17

4. DESIGNRAMAR
4.1 KRAVSPECIFIKATION

SKA-KRAV
Ipadhållaren ska vara anpassad för Ipad Air.
Kommunicera Väderstads identitet och kärnvärden på ett
tydligt och modernt sätt.
Vara tålig för en tuff arbetsmiljö och samtidigt passa in i
traktorns förarmiljö.
Fungera med RAM-standardfäste.
Vara anpassad för målgruppens behov.
Enkla, ergonomiska och anpassade styrkontroller.
Kognitivt enkel för användaren.
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BÖR-KRAV
Vara väderbeständig. Tåla vatten och smuts.
Kunna manövreras med handskar.
Kunna tas bort från fästet.
Flexibel placering i förarmiljön.
Alternativa stöd och upphängningar.
Beakta miljöaspekterna.
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4.2.1 LINJER
Alla moduler på maskinen harmonierar och har en
gemensam svepande linjer för exklusivt och elegant
utseende. Maskinen ska utstråla riktning och rörelse
med centrerad tyngdpunkt.[5]

DESIGNRAMAR

5
VVAB
GUIDELINES
(DGL)
4.2DESIGN
DESIGN
GUIDELINES

(DGI)

Raka linjer undviks och detaljerna
avslutas med en radie.[5]

Den vänstra har rörelse och riktning.[5]

Den högra bilden uppfattas som lättare och snabbare.[5]

4.2.2 ITENSITETSGRAD
Väderstads produkter har olika itensitetsgrad beroende på vilket
uttryck de ska förmedla. [5]
Itensitetsgrad 1 - smidig
Itensitetsgrad 2 - sportig
Itensitetsgrad 3 - kraftfull
Ipad-hållaren ska förmedla alla dessa tre då den ska vara smidig,
se sportig ut och vara robust för att hålla i omgivningen.

Bilden visar Tempo F med itensitetsgrad 2. [2]
19

5 ANALYSMETODER

5.1 FÖRETAGSANALYS

UTVECKLING
Man jobbar ständigt med nya innovationer för
att leda utvecklingen på marknaden. Man har
exempelvis såmaskiner som kan köras dubbelt så
snabbt som sina konkurrenter. Man arbetar för att
öka produktiviteteten för VVAB och bönder. [6]

KÄRNVÄRDEN OCH VÄRDEGRUND
Väderstad arbetar efter dessa värdeord:
Pålitlig - Tillgänglig - Nyskapande - Tydlig - Enkelhet
Värdegrunden är: Kunden främst, Allt är möjligt,
Alla vill och kan växa och Respekt för individen. [7]

THE VÄDERSTAD WAY

KOMMUNIKATION
Väderstad har god kommunikation mellan personal och ledning, där man arbetar med förbättringsförslag, idéframtagning och processer. [7]
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MJUKA VÄRDEN
Väderstad är ett familjeföretag och det finns en
stolthet över varumärket både bland anställda och
bland kunderna. Man vill ha kvar produktionen i
Sverige och tillverkningen är lokaliserad i Väderstad. “The Väderstad Way” innefattar företagskulturen som vilar på Värdegrund och kärnvärden. [7]
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ANALYSMETODER

5.2.1 MARKNAD
Sverige
Europa
Ryssland
Nordamerika
Canada
Australien

5.2 MARKNADSANALYS

Nya zeeland
Egypten
Sudan
Saudiarabien
Västafrika
Sydafrika [8]

5.2.2 PRODUKTGRUPPER
En resarch genomfördes för att ta reda på vad
som finns på marknaden. Dessa produkter
sorterades i fem huvudsakliga kategorier.

Bilhållare [9]

Traktorlösningar [11]

Avlastande [10]

Vattentäta [12]

Stöttåliga [13]
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ANALYSMETODER

5.3 MÅLGRUPPSANALYS

IDENTIFIERING

FÖRARE
Oftast man. Kan vara yngre och anställd av lantbruket.
Trivs oftast med “bondelivstilen” och har stor vana
med maskiner och teknik. Är både rörliga och stillasittande i arbetet beroende på arbetsuppgifter.
INKÖPARE
Är oftast man. De flesta bönder äger sin gård och driver lantbruket. Bonden kan vara uppväxt på gården och ärvt den från
sina föräldrar. Medelåldern är ca 56 år [14] och de är väl bekanta med Väderstads produkter.
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ANALYSMETODER

5.4 INTERVJUER

“

“ Kanske att man tar lös den ur hållaren och bär den som vanligt?
“Väderskyddad och vattentät är nästan ett måste, annars tror
jag inte den håller så länge. Med tanke på att det är ganska hård
omgivning.”
”Om jag skulle sitta i en traktor så skulle jag önska att den satt
fast bra så den inte skramlar.”
”Det beror ju på om man ska flytta den mellan olika traktorer eller
vad man ska använda den till.
Jag tycker det är bättre om skalet sitter fast hela tiden. men den
skulle nog bara användas till arbetet”

5.4.1 INTERVJUPERSONER
Det genomfördes ett antal intervjuer med bönder, dels genom
släkt och vänner men även via sociala medier. Flera bönder
på webplatsen Bondeliv ställde upp och svarade på frågor
(Se bilaga B). Det kom fram att det finns två huvudkategorier
av lantbruk: odling och djurhållning. Behoven skiftade en
del vilken är intressant för en fortsatt utveckling av produkten. Det kom exempelvis fram behov av en Ipad-lösning för
mjölkbönder.
23

ANALYSMETODER

5.5 PERSONA

PERSON 2
Bengt Andersson är 55 år och har jobbat som
odlande bonde hela sitt liv. Bengt har problem
med händerna som har slitits ut efter alla år. Bengt
har ett par traktorer och en hel del verktyg. Han
jobbar ofta ensam på åkrarna och har inte så stort
behov av social gemenskap på fritiden. Bengt
använder datorn för bokföring och det nödvändiga
för företaget. Han önskar ibland att det var enklare
för småföretagare och bönder att sköta det administrativa, så att han kunde ta det lugnt på kvällen
efter en lång dag ute på åkern.

5.5.1 KARAKTÄRER
Varje persona är baserade på intervjumaterial.

24

PERSON 1
Eva-Karin Larsson är 34 år och jobbar på mjölkgård. Hon har haft
problem med ryggen eftersom arbetet ibland kan vara tungt, men
hon trivs med det flexibla arbetet På fritiden är hon tillsammans
med familjen, tittar på film och surfar på nätet. Hon ser många
saker som kan förbättras på jobbet, men vet inte hur hon ska
kunna ta sina idéer vidare.

PERSON 3
Jens Nilsson 26 år är dräng och jobbar på en stor gård utanför
Uppsala. Han jobbar mestadels med att köra traktorer på åkrarna.
Gården har stora nya maskiner och den senaste utrustningen. Han
trivs bra eftersom han får mycket frihet under ansvar, men kan
sakna människor att prata med under dagarna. Hans största önskan är att träffa någon och bilda familj, men känner att han inte
har tid och ork efter de långa arbetsdagarna.
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ANALYSMETODER

5.6.1 INNEHÅLL
Marknadsundersökningen (Se bilaga C) bestod av 12
frågor och besvarades av 28 bönder. Frågorna behandlade: kännedom om Väderstad, beteende och användande
av surfplatta samt önskemål.

5.6 KVANTITATIV
MARKNADSUNDERSÖKNING
9% Använder surfplattan
endast i arbetet.
91% Använder surfplattan
på fritiden

1
2
3
4
5
6
Diagram på hur viktigt det är att surfplattan är
skyddad för utomhusbruk.

5.6.3 ÖNSKEMÅL
På frågan: “-Hur viktigt är det att surfplattan är
skyddad för utomhusbruk?” var det övervägande många som tyckte det var viktigt till mycket
viktigt. (Skalan är 1-6 där 6 är mycket viktigt.)

5.6.2 ANVÄNDARBETEENDE
En fråga löd “-använder du surfplattan på
fritiden?” Frågan ställdes för att ta reda på hur
bönderna använder Ipaden dagligen. Mina misstankar var att man väljer att använda den även i
hemmet eftersom inköpskostnaden är relativt stor.
Dessutom är många bönder egenföretagare där
arbete och hem är en otydlig gräns.

Diagram som visar hur många som
använder durfplattan på fritiden.
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ANALYSMETODER

ORGANSIKT

5.7 DESIGNMATRIS

“FEMININT”

5.7.1 POSITIONERING
Eftersom målgruppen kan vara yngre
förare kan Ipad-hållaren hjälpa till att ta
marknadsandelar på en mer extrem och
organisk position gentemot konkurenterna.

ISO-BUS

IPAD-HÅLLAREN?

AMAZONE
TRADITIONELLT

EXTREMT

“ÄLDRE”

“YNGRE”

VÄDERSTAD
AGRISEM
HORSCH
TUME

5.7.2 FORMSPRÅK MOT MÅLGRUPP
Matrisen jämför formspråket symetrisk mot organiskt. Man
kan även lägga in faktorer som maskulint och feminint samt
målgrupp yngre och äldre. Dessa får man ta med en “nypa
salt” eftersom tyckande om form är helt individuellt. Branschen är dock mansdominerad [15] och lantbruksmaskiner
har generellt ett symetriskt formspråk, vilket man bör beakta.
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SYMETRISKT
“MASKULINT”
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5.8 FUNKTIONSANALYS

HUVUDFUNKTION
Huvudfunktionen är “medge manövrering av
styrsystem”. Funktionsanalysen visar att med
en flexiblel lösning kan man tillgodose flest
funktioner.

FUNKTION
Medge
Underlätta
Medge
Signalera
Underlätta
Förmedla
Uttrycka
Medge
Förenkla
Förbättra
Frigöra
Innesluta
Beakta
Gestalta
Uttrycka
Förbättra

ANMÄRKNING KLASS
manövrering
arbetssituation
upphängning
funktion
grepp
identitet
kvalité
kontroll
hantering
ergonomi
ledbarhet
förvaring
placering
tillförlitlighet
enkelhet
styrka

av styrsystem

av Ipad

HF
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Ö

Begränsa
Förhindra
Medge
Förbättra
Tåla
Tåla
Förhindra
Underlätta
Begränsa
Reducera
Avge
Ge
Underlätta
Motstå
Vara

vibrationer
tryck
rotation
information
klimat
vatten
kyla
transport
underhåll
energi
ljud
livslängd
återvinning
korrosion
löstagbar

till Ipad+styrsystem

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
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5.9 AKTIVITETSANALYS

I TRAKTOR
1 Manövrera fordonet
2 Kontrollera inställningar
3 Ändra inställningar
4 Prata i mobiltelefon
5 Dricka
6 Äta
7 Anteckna i journaler
8 Ta av skor/kläder
9 Ändra solskydd
10 Ändra fordonsinställningar
11 Koppla in Ipad i hållaren

OFTA

4
5

5

1

3

2

11

4

1

INNAN KÖRNING
1 Bära Ipad
2 Ta med journaler
3 Ta med mat/dryck
4 Ta med kläder
5 Övrigt arbete på gården

2
1

6

2
3

3
4

8

1
2

7

OVIKTIGT

VIKTIGT

5

UTANFÖR TRAKTOR
1 Kontrollera inställningar
2 Ändra inställningar
3 Ta bort smuts/skräp
4 Ta på skor/kläder
5 Rensa åker på sten/skräp

3
4

6

5
10

9

EFTER KÖRNING
1 Koppla ur Ipad ur hållaren
2 Bära Ipad
3 Ta med journaler
4 Ta med mat/dryck
5 Ta med kläder
6 Övrigt arbete på gården

SÄLLAN
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6.1.1 FÄRGVAL
Ipad-hållaren ska utstråla kvalité vilket kan förstärkas med matt “soft touch”-yta
på de svarta detaljerna. Röda blanka delar refererar till VVABs maskiner och ger
ett sportigt intryck. Grått och vitt är lämpliga komplementfärger.

KREATIVA METODER

6 KREATIVA METODER

6.1 IMAGEBOARD

[16]

[19]

[17]

[20]

[18]

[21]
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KREATIVA METODER

6.2 BRAINSTORM

I början av projektet genomfördes en brainstorming där
ord associerade till lantbruk och Väderstad placerades på
en whiteboard (Se bilaga D). Orden sorterades sedan i en
matris efter idéhöjd och kommerciellt värde. Därefter kunde
man urskilja ett mönster där orden listades under 17 olika
teman.
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6.2.1 TEMAN:
Framtiden
Design
Användning
Förarmiljö
Underhållning

Föraren
Kyla
Dygnet
Yttre påverkan
Förväntningar
Miljö

Hållaren
Ljud
Väder
Mobilitet
Arbetsplats
System
Brainstorm-lappar

6.2.2 UTVÄRDERING
Man kunde efter brainstormen se att produkten har
stor potential att utvecklas till nya produkter och tjänster inom lantbruk. Mobilitet, ny teknik och miljön var
något som värderades i den nya designen.
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6.2.3 KOMMENTARER

Framtiden

Yttre påverkan

Design

Förväntningar

Ipad-hållaren kommer kanske inte behövas i framtiden, om traktorerna blir förarlösa.
Eller kommer de styras via en Ipad?

VVAB står för fart och är branschens Ferrari. Det ska återspeglas i designen. Att den är
sportig kanske bryter förutfattade meningar om lantbruktshjälpmedel.

Användning

Det ska vara robust i utformningen. Kanske kan den fästas på balkar. Eller så finns det
redan fästen på balken. Grova händer och handskar ska kunna använda hållaren. Kan den
hängas på kroppen. Tas med som en väska?

Förarmiljö

Förarmiljön är ett mobilt kontor som kan vara mycket mer. Djur, barn kan vara medpassagerare.

Underhållning

Det kommer utsättas för smutsig miljö. Tätningar i öppningarna är bra. Materialet ska hålla en längre
tid. Material som klarar olja och vatten

Bönderna har förväntningar på hur inredningen och produkter ska se ut. Bondekulturen?

Miljö

Miljötänk går i hand med VVAB filosofi. Solpanel som laddare? Göra en ekostrategisk analys.

Hållaren

Hållaren som klarar skakig färd. Utjämnande arm, packningar, fjädrar? Kan den fästas direkt på
handen? Hur laddas den? Var finns kabeln?

Ljud

Kan den styras med rösten. Kan man höra inställningarna så att man slipper titta på skärmen? Vart
finns headsetet?

Ipaden kan användas till underhållning av olika slag. Spel som är relaterade till arbetet är
en twist. Facebookuppdateringar och annat socialt kan vara viktigt om arbetet är ensamt.
Ipadhållaren kanske ska vara användbar som spelkontroll. Speciellt för barn som medpassagerare.

Väder

Föraren

Ipaden kanske inte ska sitta fast i hållaren hela tiden? Iphone är lättare att ta med sig och kan innehålla samma app.

Bonden är vem som helst och det bör tas med i beräkningen. Bonden är ofta egenföretagare och sköter många saker “ute på fältet”.

Kyla

Ipadhållaren kommer även användas på vintern då det är kallt. Bonden har handskar och
det kanske finns fler funktioner som värme att ta med i beräkningen.

Dygnet

Kan man påverkas av ljuset eller skapa ljus på morgonen. Är ljusreflektioner ett problem
i skärmen?

Väderleksrapport som varnar om regn under färd. GPS skickar information till App.

Mobilitet

Arbetsplats

Ska den varna när man arbetat för länge i sträck? Kan man lägga upp scheman och instämpling?

System

Systemet kan innefatta massa information och kommunikation. Rapporter och automatisk statistik.
Kommunikation med andra som använder samma system. Servicekontakt direkt med VVAB. Kanske
med foto? Se hur mycket pengar man tjänar under pågående arbete.
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6
STATIONER

6.3 WORKSHOP

DISKUTERA HUR MAN
KAN FÖRBÄTTRA
BONDENS VARDAG

6.3.1 SYFTE
Att på ett kreativt sätt få fram nya tankar
kring projektet. Ledordet var “kreativitet
före kvalité och kvantitet” så att deltagarna
kunde släppa mer på de egna kraven.

MODELLBYGGE
IPAD-STÄLL

STATIONER

TA FRAM EN
STYRKONTROLL
I LERA
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SKISSNING PÅ
IPAD-SKAL EFTER
VÄDERSTADS
VÄRDEORD

6.3.2 KREATIVA LÖSNINGAR
Resultatet från workshopen kom fram till många
kreativa lösningar som exempel såddtävlingar mot
andra bönder, fjärrkontroll som kan användas som
spelkontroll och överföring av styrsystemet till Iphone
med en sveprörelse.

Workshop på Mittuniversitetet
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6
6.4.1 FORM OCH FUNKTION
Designen ska vara modern och praktisk. Skisser på röda linjer med en riktning och bra grepp för händerna togs fram.
Tanken med en lös fjärrkontroll skulle lösa många problem
med uppdateringar och flexibilitet och är nytänkande.

6.4 IDÈSKISSER

Skissförslag på fjärrkontroll

[22]

6.4.2 FJÄRRKONTROLL
Efter avstämning på Väderstad fortsatte jag att undersöka lösningar
på marknaden. En del kan monteras på ratten eller väderskydHISTORIA
das. Fördelarna med en lös modul blir att man slipper tillverka en
ny vid nästa Ipad-generation. Den kan även monteras i traktorhytten där bonden önskar, vilket ökar ergonomi och säkerhet. Med en
anpassad lösning för Iphone kan bonden styra programmet med
handskar utanför traktorn.

Fjärrkontroll för placering på ratt
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6.4.3 SKALET

6.4.4 BAKSIDAN
Skalets baksida har mest designfrihet och kan uttrycka
värdeord som: modern, sportig, stabilt och robust. Skalets
baksida kommer i vissa fall synas utåt genom traktorn och
det är en marknadsfördel att ha ett unikt utseende.

Skisser på baksidan
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Skiss på baksidan med “V”-form.

6.4.5 MARKNADSUNDERSÖKNING
Många olika förslag på baksidan skissades i 2d och 3d.
En liten marknadsundersökning [Se bilaga E) genomfördes
på siten Bondeliv och mot bönder på Facebook. Skiss nr 1 var
mest populär eftersom den utstrålade att den var mest praktisk och robust samt kommunicerade med logotypens linjer.
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6

6.5 LERMODELLER

6.5.1 DESIGNLERA
13 st fjärrkontroller togs fram i designlera, för att testa
ergonomin. De varierade mycket i storlek och form
eftersom en större spridning i början är önskvärt. På
det sättet kan man finna nya kreativa designlösningar.

6.5.2 ANVÄNDARTEST
Sex stycken testpersoner (tre kvinnor och tre män) provade
greppvänligheten och gav kommentarer om vad de tyckte
mer eller mindre om. Var det en punkt som skavde eller
känndes bra, markerades den med ett nummer och skrevs
ner på ett papper. Detta gjorde att man effektivt kom fram
till önskvärd ergonomi och funktionalitet till nästa steg.

Lermodeller
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6.6 TESTRIGG

6.6.1 TRAKTORMILJÖ
För att enkelt testa ergonomiska lösningar på
en fjärrkontroll, byggdes en testrigg som efterliknade förarmiljön i traktorn. Tre stycken kvinnor och tre stycken män ingick i testgruppen
med varierande handstorlekar.

Testning mot en Ipad-yta

6.6.2 PLACERINGAR
Alla fjärrkontroller testades i olika moment där de placerades på Ipad, grepp med och utan handske, placering
på ratt och under skakning. Fjärrkontrollerna betygsattes
sedan av testpersonerna i varje delmoment (Se bilaga F).
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Användartest av olika modeller i testrigg
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6.6.4 POÄNGVÄRDERING
Efter användartestet fick personerna placera fjärrkontrollen i förhållande till övriga, där den de tyckte bäst
om läggs längst till höger. På det sättet får man en mer
rättvis bedömning av helheten.

6.6.3 TESTRESULTAT

Tabell 1
Testperson

Användartest+
vald ordning
Modellnr:

Modellerna får poäng efter bedömningen i användartestet där bästa poängen är 7. Samma sak
gäller den allmänna bedömningen av helheten, där
den modellen som placerats längst till höger får
högsta poäng. Man ser exempelvis att den första
testpersonen har gjort samma helhetsbedömning
som den gav i betyg under användartestet. Poängen
från båda bedömningarna summeras och resultatet
visar att modell nr 4 får bäst resultat.

Modell 2

Modell 3

Modell 4

Modell 5

Modell 6

Modell 7

1

6235174

5

2

3

7

4

1

6

1

6235174

5

2

3

7

4

1

6

2

7215436

3

2

6

5

4

7

1

2

7132456

3

4

7

6

5

1

2

3

7264351

7

2

5

4

6

3

1

3

2763415

2

1

7

5

3

4

6

4

4627153

5

3

7

1

6

2

4

4

4672513

5

7

3

6

2

4

1

5

7623145

5

3

4

6

7

2

1

5

7416235

7

6

2

4

1

5

3

47

32

47

51

42

30

31

Placering

1

2

3

4

5

6

Vinnare:

4

1,3

5

2

7

6

Summa poäng

6.6.5 TESTVINNARE
Med de samlade poängen vann kontroll nr 4 följt av modell
nr 1 och 3. Testvinnaren påminner om en datamus i utfomningen. Sammantaget fick de enkla formerna bättre betyg
mycket pågrund av deras enkelhet och lätthet att placera.

Modell 1

7 stycken modeller testades
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7 UTVECKLING

7.1.1 SMAL KONTROLL
Det togs fram en ny design med
en fasning på baksidan. På det sättet kan
bredden minskas och samtidigt inneha tillräcklig volym för att få ett bra grepp.

Grepp på en ny modell

Den vinnande testmodellen
38

7.1 FÖRBÄTTRINGAR
De kontroller som fick bäst resultat analyserades och togs
vidare till en ny modell med det bästa från alla. Under
testningen får man många kommentrarer som ger bra
information om saker man kan ta vidare.
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7.1.2 FUNKTIONER
Det skissades på knapparnas placering
och en fasning för att kunna montera
fjärrkontrollen på en ratt.

Placering för knappar bak

Fasning för rattmontering

Placering på knappar fram

Monterad på rattdel

Monterad på styrstång
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7.1.3 FÖRENKLAD MODELL
Eftersom det är svårt att använda en fjärrkontroll på en traktor-ratt då
servostyrningen gör att ratten aldrig kommer i samma läge valde jag
att inte gå vidare med den idén. Jag vill även att fjärrkontrollen skulle
fungera estetiskt tillsammans med skalet och vara lätt att tillverka.
Den ska även vara tillräckligt liten för att passa ihop med Iphone i
framtiden och passa många händer. Användartesterna bekräftade
dessutom att de enkla raka modellerna var att föredra. Jag tog med de
bästa tankarna med lutning för tummen, extra volym för handloven
samt upphöjd baksida med lutande knappar till en ny modell.

Sidvy med upphöjning för handlov
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Baksida med tre stycken knappar

Framsida på förenklad modell
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7.2 TEST PÅ ARBETSPLATS

7.2.1 ERGONOMI
De tre sista modellerna (testvinnaren, den
smala fjärrkontrollen och den förenklade
modellen) testades i en förarmiljö för att
se om de fungerade ergonomiskt.
Test med förenklad modell

Tester med “testvinnaren”

7.2.2 ANDRA PLACERINGAR
Vid testningen provades olika placeringar av både Ipad och fjärrkontroll. Om Ipaden sitter placerad framför föraren kan fjärrkontrollen
finnas på ratten eller där bonden väljer, exempelvis joystick. Efter
brainstorm och workshop så kom det fram ideén att Ipaden skulle
fungera som solskydd. Placeras den framför föraren på glasrutan kan
detta fungera. Fjärrkontroll-lösningen gör att det blir mer flexibelt
och bonden kan hitta egna lösningar.
Test med olika placeringar av Ipad och fjärrkontroll
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7.2.3 UPPHÄNGNING UTANFÖR
Eftersom skalet och fjärrkontrollen är löstagbara kan man hitta placeringar för dem utanför på maskinen. En standardupphängning i stål
som kan svetsas fast på Väderstads maskin gör att Ipaden kan hängas
upp under arbetet utanför. Bonden kan då hänga upp sin Ipad på
såmaskinen, ta med fjärrkontrollen och göra inställningar på utsädet.
Eftersom det ofta är leriga åkrar, finns behovet att hänga ifrån sig
Ipaden på en bra plats. Upphängningen på Väderstadsmaskinen kan
bli ett uppskattat mervärde för Väderstads kunder.

Ipad provas för upphängning

7.2.4 LÖSA MODULER
Möjligheten att använda enheten utanför förarhytten gör att man
kan göra inställningar med arbetshandskar. Fjärrkontrollen ger ett
mervärde förutom att hålla handen på plats i den skakiga miljön.
Fjärrkontrollen blir något “man tar med sig” en “kompis” som hjälper
till med arbetet. Fjärrkontrollen är dessutom lättare att väderskydda
med gummipackningar vilket kan göra den helt vattentät. Om applikationen och kontrollen ger ifrån sig ljudsignaler, behöver man inte
alltid titta på skärmen för att veta när inställningar har tryckts in.
Detta är även en fördel under körning, i mörker eller när Ipaden är
upphängd på såmaskinen.

Ipaden och fjärrkontroll utomhus
42
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7.3 GYLLENE SNITTET

Skalets utformning togs vidare utifrån skisserna där linjer och fasningar organiserades utefter gyllene snittet och
logotypens linjer. Samband och upprepningar användes för
att skapa harmoni.

Skiss med gyllene
snittet i designen
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7.4 CAID-ARBETE

7.4.1 IPAD CASE DGI
Till hjälp för att designa skalet med rätt placering på knappar och övrig information använders Apple Ipad Air Case Design Guidelines.
Även en Ipad Air togs fram efter GDIs mallar.

7.4.2 SKALETS UTFORMNING
Flera steg skissades i CAID för att hitta nya
lösningar och varianter på utformning.

Bild från Rhinoceros 3D V.5
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7.5 SKISSER FJÄRRKONTROLL

Skisser på framsidan

7.5.1 SKISSER MED SKAL
Det skissades fram många olika förslag på den estetiska utformningen på fjärrkontrollen. Vinklar, linjer,
fasningar ska flyta in med skalets design, men även
fungera fristående. Utmaningen var även att få formen att fungera på både baksida och framsida tillsammans med skalet, samtidigt som ergonomin behålls.
Skisser på baksidan
7.5.2 KNAPPARNAS UTFORMNING
Skissförslag på knappar som återkopplar till Väderstads V-form där tummen får god rörlighet i sidled
på de tre översta knapparna. Den undre knappen
är större eftersom den används mest. Eftersom
knapparna återkopplar till Väderstad behövs ingen
logotyp som konkurerar med en logotyp på skalets
framsida.
Skisser på knappar
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7.6 FUNKTIONSSKISSER

7.6.1 ANSLUTNINGAR
Fjärrkontrollen måste fästas vid skalet på ett sätt som är lätt att ta
bort. Samtidigt ska den sitta fast ordentligt och hålla för påfrestningar.
Det ska även finnas möjlighet att ladda batterierna via skalet för att
slippa extra sladdar. Lösningen som valdes är en fasning som går i skalets delningslinje. Detta gör tillverkningen möjlig i plastformsprutning.

7.6.2 UPPHÄNGNINGAR
Upphängning gentemot RAM-fästet löses med en “V-format
metallram. V-formen fungear som styrning och ger bra stöd
mot plasten. Laddkontakt kan fästas på ramens ovansida, så
slipper man en extra laddkontakt på skalet. Laddningen sker
när skalet sitter fast i “V-fästet”.
Pennskisser på funktioner
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7.7.1 EKOSTRATEGI
Enligt Apple Ipad Air Case Design Guidelines skall
skalets materialval följa de miljövänliga reglerna som
anges. Det är även att föredra ekostrategiska val genom
hela designen. Vissa kompromisser får göras om det
förbättrar funktionen eller går emot kravspecifikationen.

7.7 MATERIALVAL

God återvinningskompatibelitet
PC

SAN
x

ABS
x

PC
x

PMMA
x

PET
x
[23]

7.7.2 PLASTVAL
PC- Polycarbonat är stöttåligt men har nackdelen att bli repig. Om
ytan ändå skall soft touch behandlas kan detta vara ett bra alternativ. PC har används som mobilskal bland annat av Apple och
har bra återvinningskompatibelitet med andra plaster men detta
kompremissas med ytbehandling. [24]
PP - Polypropen är ett vanligt alternativ för skal eftersom det är
tåligt och billigt. Det har sämre kompatibelitet med övriga plaster i
återvinning. [23]

7.7.3 VIBRATIONSDÄMPANDE MATERIAL
Sorbathane är en polymer som har mycket god vibrationsdämpande kvalité. [25] Denna kan användas mellan stativet och RAMfästet. Den har sämre återvinningsmöjligheter men ger andra
fördelar.
7.7.4 UPPHÄNGNING
Upphängningen kan vara i stål för hög hållfasthet. Andra fördelar är att den inte behöver formsprutas och kan tillverkas lokalt i Väderstad.

Upphängning i metall
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8 MODELLBYGGE

8.1 MONTERING
Delarna 3d-printades och efterbehandlades för att passa
tillsammans med Ipad Air. Ytan spacklades och slipades
inför lackning. Stativet svetsades för att få högre hållfasthet.

Slipning av modell
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Spackling
EXAMENSARBETE INDUSTRIDESIGN

NICKLAS EKSTRAND

MITTUNIVERSITETET 2014

MODELLBYGGE

8.2 LACKNING
Lacken är mattsvart för att den bäst simulera soft-touchplast. Plastidip används på gummigreppen för att få rätt
taktil känsla.

Lackning
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9 RESULTAT

9.1 FRAMSIDA
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Resultat framsida
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RESULTAT

Djup chamfer som solskydd

V-formad front knapp

Hål för startknapp enl. DGI

Fasningar för enhetlig form

Logotyp på framsidan

Resultat framsida
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RESULTAT

9.2 BAKSIDA
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Resultat baksida
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RESULTAT

Formhändelser som reflekterar ljuset

Tre knappar enl. DGI

Logotyp för plastinpräntning

Gummigrepp för enhetlig form

Rödlackerade detaljer

Resultat baksida
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RESULTAT

9.3 FJÄRRKONTROLL

Fas för isättning

Kontaktanslutning
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Fjärrkontrollens framsida
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RESULTAT

Kant skyddar knapparna och ger ergonomi

Fjärrkontrollens baksida
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RESULTAT
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Knapptryckning med tummen

9.3.1 TUMMRÖRELSE
Eftersom tummen har en sadelled [26] som
rör sig enklast i sidled, placerades tre knappar bredvid varanda för snabb åtkomst.
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RESULTAT

Fasning för i- och urtagning av fjärrkontroll

Isättning av fjärrkontroll
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RESULTAT

9.4 SOLSKYDD

Plats för valfri storlek på solskydd
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Isättning av solskydd
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RESULTAT

Linjer som forsätter från baksidan

Monterat solskydd från framsidan
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RESULTAT

9.5 UPPHÄNGNING

Hål för infästning
Rak kant för bra stöd

RAM-hålbild

60

Isättning av upphängning på baksidan
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RESULTAT

Isättning av upphängning på framsidan
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RESULTAT

Knäppfäste

Lös/ fastmonterad kontakt

Rödlackad stål

Sorbathane
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Upphängningens delar
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RESULTAT

Alla delar monterade
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RESULTAT

9.6 INSIDA

Kontakt

Fäste

Kontakt
Koppling
Kontakt
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Insida med kontakter och sladdar
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RESULTAT

Upphängning

9.6.1 Stöd på insidan
För att förenkla formsprutningen
(utan rörliga verktyg) av skalet leds
upphängningen på skalets ribbor och
Ipadens baksida.

Upphängning mot Ipad
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10 PRESENTATIONSMODELL

Presentationsmodell
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PRESENTATIONSMODELL

Modell monterad på RAM-fäste

Baksida på modell

Gummigrepp

Knappar på fjärrkontroll
67

PRESENTATIONSMODELL

Presentationsmodell
68
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11 REFLEKTION AV RESULTAT

11.1 BEHOV
Väderstad önskade en hållare som hade modern
design, utstrålade Väderstads varumärke och
klarade kraven. Efter brainstorm, intervjuer och
marknadsundersökning hittade jag även behoven
med mer flexibla lösningar.

11.2 METOD
Den flexibla modullösningen och det fasta skalet
verifierades sedan med marknadsundersökning,
workshop, tester, modeller, skisser och CAID.

VÄDERSTAD IPAD-HÅLLARE
11.3 FÖRDELAR
Ett skal som alltid sitter på kommer marknadsföra
Väderstad under och efter arbetet och även på
platser utanför åkrarna. Produkten kommer ge
mervärde och öka Väderstads image till kunderna.
Risken med dagens lösning är att den skapar irretation i längden och blir dålig marknadsföring.
Fjärrkontrollen ger dessutom bättre ergonomi och
förenklar arbetet utomhus.

11.4 KOSTNAD OCH KONKURRENS
Med ett skal anpassat för bönder kan Väderstad nå
nya målgrupper, exempelvis bönder med djurhållning. Varumärket kan få fäste hos bönder som har både
djurhållning och odling, men inte valt Väderstads
produkter idag. Designlösningen kommer vara dyrare i
uppstartskostnad, men lönar sig i längden då den inte
behöver uppdateras helt för nästa Ipad-generation.
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DISKUSSION

Sammantaget har det varit ett roligt projekt att arbeta med. När jag första gången hörde att jag skulle designa en Ipad-hållare trodde jag något helt annat än vad
slutresultatet sedan blev. När jag gick in i första fasen så tvingade jag mig att tänka
fritt och nya lösningar kom då mycket enklare. Det har varit roligt att få sätta sig in
i lantbruksvärlden, då jag inte har någon anknytning till den annars. Jag har lärt
mig oerhört mycket om både Väderstad och lantbruk i övrigt och har kommit till nya
insikter och sett många problem som kan lösas med design i framtiden. Mitt mål har
varit att visa bredden i designmetodiken och att man med hjälp av den kan komma
fram till andra kreativa lösningar.
Jag vet att det finns saker som behöver justeras innan tillverkning men jag är nöjd
med projektets helhet och hoppas att uppdragsgivarna väljer att gå vidare med
produkten till nästa steg.
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BILAGA A

Januari

Aktiviteter
Uppstartsmöte
Projektbeskrivning

Vecka 5
24 25 26 27 28 29 30 31 1 2

Mars

Februari
Vecka 6

Vecka 7

Vecka 8

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Månadsmöte VVAB
Avstämningsmöte Prodelox - Per

avstämning Per
avstämning Johannes

Vecka 10

Vecka 11

Vecka 12

April
Vecka 13

Vecka 14

Vecka 15

Maj

Vecka 16

Vecka 17

Vecka 18

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4

Projektdetaljer
Rapport

Avstämningsmöte Prodelox - Johannes
Avstämningsmöte MIUN - Per.S

Vecka 9

VVAB avstämning

avstämning Per
avstämning Johannes
avstämning Johannes
avstämning Johannes
MIUN avstämning

avstämning Per
avstämning Johannes
avstämning Johannes

VVAB avstämning

avstämning Per
avstämning Johannes

VVAB avstämning

avstämning Per
avstämning Johannesavstämning Johannes
avstämning Johannes

avstämning Per
avstämning Johannes

Vecka 19

Vecka 20

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

avstämning Per
avstämning Johannes avstämning Johannes

Vecka 21

Vecka 22

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

avstämning Per
avstämning Per
avstämning Johannes
avstämning Johannes

28

29

VVAB leverans

Block 1 - Researchfas
Marknadsanalys

Företagsanalys VVAB
Konkurenter
Semeotisk analys
Intervjuer

Dokumentera - Foto
Dokumentera - Film
Marknadsundersökning kvalitativ

Marknadsundersökning kvantitativ
Målgruppsanalys
Aktivitetsanalys
Funktionsanalys
Kravspeciﬁkation

Block 2 - Kreativ fas
Brainstorming
Imageboard
Snabbmodellering

Workshop - Upplevelse prototyping
Skissning 2D
Skissning 3D
Testmodell
Användartester
Utvärdering av koncept
Förﬁnade idéskisser
Persona
Storytelling
Delredovisning

Block 3 - Genomförande fas
Konceptval
Presentationsmodell
CAID
CAD ritning
Presentationsbilder
Poster
Presentation

Brainstorm 1 Prodelox
Imageboard för att komma överrens med VVAB

Brainstorm Miun 1

Idésortering Prodelox
Snabbmodellering

Workshop
Skissning 2D

Persona
Storytelling

Skissning 3D
Testmodell
Användartester

Utvärdering av koncept
Förﬁnade idéskisser

Delredovisning

Konceptval
CAID

Modellbygge
CAD-ritning

Presentationsbilder
Presentation

Poster

Block 4 - Presentationsfas
Presentation VVAB
Presentation MIUN
Inlämning rapport

72

Rapportinlämning
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BILAGA B

Intervjufrågor!
Vilken typ av jordbruk jobbar du med?!

!
Använder du såmaskiner i ditt arbete?!
!
Äger du surfplatta typ Ipad?!
!
!
!

Om du har en: Använder du den i ditt arbete och/eller på fritiden?!
Använder du den tillsammans med mobiltelefon?!

!
Om du har eller skulle ha en Ipad:!
!

!
Finns det något område i ditt arbete som den kan komma till nytta?!
!
Vilka funktioner skulle underlätta ditt arbete?!
!
Hur vill du bära Ipaden under arbetet, in och ur traktorn?!
!
Måste Ipaden vara väderskyddad om du ska använda den dagligen i arbetet?!
!
Vad skulle du önska av en Ipad skal och Ipad -hållare i traktorn?! !
!
Vad anser du om att ha Ipaden fastmonterad i traktorn?!
!
Är det lämpligt att det är en ﬂexibel lösning som går att ﬂytta?!
!
Måste Ipad gå att ta bort och ur själva skalet?!
!
!
Använder du arbetshandskar under arbetsdagen?!

!

Vad tror du om att ha en fjärrkontroll som styr olika funktioner på Ipaden?!
Och vad skulle du önska av en sådan i såfall? Är det lämpligt att kunna montera den på
ratten eller kanske handleden?!
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Publish analytics
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5%
18%
5%
0%
9%
0%
0%
0%
0%

1
4
1
0
2
0
0
0
0

Ipad Air
Samsung
ASUS
Sony
Denver
HP
Fujitsu
Microsoft
Övrigt

Använder du surfplattan i ditt arbete?

64%

14
Ipad

Vilket märke på surfplatta har du?

Användning av surfplatta

Har du en surfplatta?

Summary

View all responses

28 responses

82%
18%

23
5

Ja
Nej

Edit this form

Nicklas Ekstrand
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75

91%
9%

21
2

Ja
Nej

43%

10

Nej

32%
55%

7
12

Vanligtvis
Mycket ofta

24%
48%
29%

5
10
6

Inte ofta
Vanligtvis
Mycket ofta

Appar [Vad använder du surfplattan till och hur ofta?]

14%

3
Inte ofta

Surfa på nätet [Vad använder du surfplattan till och hur ofta?]

Använder du surfplattan på fritiden?

57%

13

Ja
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55%
20%

11
4

Vanligtvis
Mycket ofta

45%
18%

10
4

Vanligtvis
Mycket ofta

5%
5%

1
1

Vanligtvis
Mycket ofta

Önskemål på en surfplatta

90%

19
Inte ofta

Ringer [Vad använder du surfplattan till och hur ofta?]

36%

8

Inte ofta

Kommunikation (SMS, Skype, chatt etc) [Vad använder du surfplattan till och
hur ofta?]

25%

5

Inte ofta

Underhållning [Vad använder du surfplattan till och hur ofta?]
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Att

Inte för hal, stöttålig/damm/vatten

Större minne

att det ska vara lätt o enkelt att få ner programmen
en beräkningsapp

Mycket tydlig och enkel app för

tidraportteringsprogram när man kår åt andra bönder som även kan samarbeta

Att den sitter fast ordentligt.

4%
19%
22%
52%

1
5
6
14

3
4
5
6

skule haft den i traktorn med mig om

0%

0
2

Samma som ovan, smidig för att

Bra och säker montering som stå

på t.ex såmaskin. Kunna se hur mycket gödsel man sprider per ha osv. Bra ifall det även

Kunna koppla upp den till givarn

Att man kan se skärmen utan att det blänker, samtidigt
som den såklart ska vara skyddad mot väta och damm

inte ramlar ner och inte vibrerar.

En ordentlig hållare/stag som

Att den alltid har tillgång till internet, med tanke på att man arbetar

Att den tål damm/stötar

på platser ganska långt bort från civilisationen ganska ofta.

stötar och vibrationer

kvar oavsett vibrationer/slag

Väl synlig och att den sitter

hade vart bra att kunna koppla in sladdar å grejer så man kan skriva

fästet

ut från surfplattan hur mycket man kört. typ som ett kvitto.

göra anteckningar i.

ej.... känns inte viktigt att ha den i traktorn...

vet

Ett vinklingsbart fäste
som sitter bra även under ojämna förhållanden och lätt kan flyttas mellan maskiner.

jag köpt en platta av ett dyrare märke men det kanske redan fins

jag hade fått tag i ett bra och stabilt fäste som man kan fästa rejält i traktorn och då hade

Att den är skyddad

Om surfplattan finns i traktorn, vad är viktigt för dig?

4%

1
1

Hur viktigt är det att surfplattan är skyddad för utomhusbruk?

med fakureringsprogramet på datorn

växtodling

ut/hektar och av vad för något får man knappa in.

som hjälper sånna som har svårt med matte att räkna ut hur mycket man ska lägga

synken som vi har på pcn -ihopkopplat från lagård/data även till ipaden!

som finns till vms/ robotar till surfplattan... vissa har vi fått hjälp med, men vill gärna ha

olika arbetsmoment

Tidsrapportering/tidsredovisning när man utför vissa jobb, gärna med möjlighet till att spara

problem med tillväxten.

vägning av kalvar; hur många % den vuxit per dag/vecka. Bra för att hitta och åtgärda

Ska vara lätt att ändra hur mycket pulver/liter mjölk osv. En smidig app för att följa upp

kunna räkna ut en pulvermjölks blandning. Inräknat ev. Sötmjölk, antal kalvar till olika givor.

Tidrapportering, fakturering ( har redan)

Att med eller utan extern antenn får GPS/spårutrustning med

noggrannhet för spruta/gödningsspridare.

vilket arbete som är utfört

Ett enkelt arbetsorder program och fakturering. Även ett bra system att kunna rapportera in

Är det någon funktion/app du önskar på en surfplatta?

BILAGA D
BILAGA E
Brainstorming 11/2 2014 Prodelox
Framtiden
! Framkant i utvecklingen
! Hur ser framtia jordbruk ut?
! Förarlösa
! Robotar !
! Kommentarer:
! Ipad-hållaren kommer kanske inte behövas i framtiden,
om traktorerna blir förarlösa. Eller kommer
! de styras via en Ipad?
Design
! Ferrari
! Hitech-känsla
! Snygg
! Fart
! Coolhetsfaktor
! Kommentarer:
! VVAB står för fart och är branschens Ferrari. Det ska
återspeglas i designen. Att den är cool kanske
! bryter förutfattade meningar om lantbruktshjälpmedel.
Användning
! Hängslen
! Stöttålig
! Handskar
! Stötskydd
! Robust
! Balk
! Bondehänder
! Kommentarer:
! Det ska vara robust i utformningen. Kanske kan den
fästas på balkar. Eller så finns det redan fästen
! på balken. Grova händer och handskar ska kunna
använda hållaren. Kan den hängas på kroppen.
! Tas med som en väska?
Förarmiljö
! Pärm
! Djur
! Barn
! Hund
! Penna
! Mobilt kontor
! Kommentarer:
! Förarmiljön är ett mobilt kontor som kan vara mycket
mer. Djur, barn kan vara medpassagerare.
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Underhållning
! Handkontroller - spel
! Fåra
! Snabbast sådd
! Jobbspel
! Traktorpulling
! Musik Radio
! Frö
! Facebook
! Appspel
! Highscore mot andra bönder
! Film
! TV
! Kommentarer:
! Ipaden kan användas till underhållning av olika slag. Spel
som är relaterade till !arbetet är en twist.
! Facebookuppdateringar och annat socialt kan vara viktigt
om arbetet är ensamt. Ipadhållaren
! kanske ska vara användbar som spelkontroll. Speciellt för
barn som medpassagerare. !
Vem kör maskinerna?
! Bonde
! Man
! Kvinna
! Ung
! Egenföretagare
! Fördomar
! Kommentarer:
! Bonden är vem som helst och det bör tas med i beräkningen. Bonden är ofta egenföretagare och
! sköter många saker ”on the road”.
Vinter
! Stövlar
! Handskar
! Keps
! Mycket kläder
! Kyla
! Värme element
! Varma material
! Kommentarer:
! Ipadhållaren kommer även användas på vintern då det är
kallt. Bonden har handskar och det kanske
! finns fler funktioner som värme att ta med i beräkningen.

Dygnet
! Ljusreflektioner (i skärm)
! Ficklampa
! Wake up light
! Trött
! Ljus
! Sol
! Morgon
! Kväll
! Mörker
! Kommentarer:
! Kan man påverkas av ljuset eller skapa ljus på morgonen. Är ljusreflektioner ett !problem i skärmen?
Yttre påverkan
! Gödsel
! Gummi
! Olja
! Vatten
! Gammal
! Silikon
! Vattentät
! Smutsig miljö
! Sten / grus
! Damm
! Skitig
! Jord !
! Kommentarer:
! Det kommer utsättas för smutsig miljö. Tätningar i
öppningarna är bra. Materialet ska hålla en längre
! tid. Material som klarar olja och vatten !
Förväntningar
! Traktor
! John Deere
! Traktorinredning
! Hur mycket får det kosta
! Måste vara enkelt och hållbart
! Inte så noga med hur det ser ut, bara det håller
! Kommentarer:
! Bönderna har förväntningar på hur inredningen och
produkter ska se ut. Bondekulturen?
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BILAGA F
Miljö
! Miljövänliga material
! Blad
! Gröda
! Växter
! Ekostrategi
! Miljötänk
! Sådd
! Solpanel
! Kommentarer:
! MiljötänkgårihandmedVVABfilosofi.Solpanelsomladda
re?Göraen!ekostrategiskanalys.
Hållaren
! Skruv
! Vridbar
! Kabel
! Induktion
! Laddare
! Kontrollera Ljusnivåer i - utanför traktorn
! Handskar
! Handhållare
! Skumpigt
! Säkerhet
! Hållare både för Iphone och Ipad
! Kommentarer:
! Hållaren som klarar skakig färd. Utjämnande arm,
packningar, fjädrar? Kan den !fästas direkt på
! handen? Hur laddas den? Var finns kabeln?
Ljud
! Ljudstyrning
! Röststyrning
! Buller
! Stötar
! Hörlurar
! Headset
! Kommentarer:
! Kan den styras med rösten. Kan man höra inställningarna så att man slipper titta på skärmen? Vart
! finns headsetet?

Väder
! Regn
! Väderleksrapport
! Fanatiska över vädret
! Foto
! Kallt och blött
! Regnvarnare
! Kommentarer:
! Väderleksrapport som varnar om regn under färd. GPS
talar om vart man är. !
Mobilitet
! Går den att använda någon annan stans
! Utanför traktorn
! Kontoret
! Under sitsen
! I låda
! Internet
! Iphone
! Kommentarer:
! Ipaden kanske inte ska sitta fast i hållaren hela tiden?
Iphone är lättare att ta med sig och kan
! innehålla samma app.
Arbetsplats
! Kafferast
! Anteckningar
! Arbetstid
! Körschema
! Instämpling
! Timer!
! Säkerhet
! Kommentarer:
! Ska den varna när man arbetat för länge i sträck? Kan man
lägga upp scheman och instämpling?
System
! Rapport
! Statistik
! Iphone
! Telefon
! Lättanvänd

! Kommunicera med andra- famillj och system
! Automatisering
! VVAB service
! Foto
! GPS
! Väderprognos
! Tjäna pengar, spara pengar counter - skörd, sådd
! Kommentarer:
! Systemet kan innefatta massa information och kommunikation. Rapporter och automatisk statistik.
! Kommunikation med andra som använder samma system. Servicekontakt direkt med VVAB. Kanske
! med foto? Se hur mycket pengar man tjänar ”on the
move”. !

79

BILAGA E

80

EXAMENSARBETE INDUSTRIDESIGN

NICKLAS EKSTRAND

MITTUNIVERSITETET 2014

BILAGA F

81

82

EXAMENSARBETE INDUSTRIDESIGN

NICKLAS EKSTRAND

MITTUNIVERSITETET 2014

83

84

EXAMENSARBETE INDUSTRIDESIGN

NICKLAS EKSTRAND

MITTUNIVERSITETET 2014

Nicklas Ekstrand
www.nicklasekstrand.com

85

