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Ford har utviklet emoji-jakke for syklister

Med stadig flere syklister på europeiske veier er det viktigere enn noensinne
at bilistene vet hva syklisten har planlagt. Nå har Ford utviklet en emoji-jakke
som også sier noe om hvordan syklisten føler seg.

Ifølge en EU-rapport omkommer 2000 syklister i trafikken i Europa hvert år. I
2018 mistet ifølge Statistisk Sentralbyrå 7 syklister eller passasjerer på sykkel
i Norge livet i trafikken. Hele 410 ble skadet.

Den nye jakken skal gjøre det enklere for syklistene å kommunisere med
bilister og andre trafikanter. Ved hjelp av skiftende emoji-tegn på jakkens
rygg kan andre trafikanter se hvordan syklisten har det og hvilke retningsvalg

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/statistics/dacota/bfs20xx_cyclists.pdf


denne har tenkt til å forta seg.

Her kan du kjøpe tilbehør til din Ford

Foreløpig ikke til salgs

Emoji-jakken, som foreløpig er en prototype - og ikke til salgs, blir kontrollert
av syklisten fra en trådløs enhet som er montert på sykkelstyret.

Den har et LED-panel på ryggen hvor følgende emojier kan vises:
ὤ�ὡ�ὤ�⚠️⬅️➡️

– Kommunikasjon mellom trafikantene er helt avgjørende for
trafikksikkerheten. Med emoji-jakken bruker vi et språk som er universelt for
å unngå de mange konfliktene som i dag oppstår mellom bilførere og
syklister, sier Emmanuel Lubrani, ansvarlig for Ford Europas store kampanje,
Share The Road.

Etter at de første emojiene kom for over 20 år siden, har dette blitt beskrevet
som det første språket skapt i det digitale universet. Ifølge «Emoji Trend
Report» føler de fleste mennesker seg mer komfortable med å uttrykke
følelser med en emoji enn i en telefonsamtale.

Bedre kommunikasjon mellom syklister og bilister

Målet med kampanjen er å få bilister og syklister til bedre å dele veien
mellom seg og bedre kunne sette seg inn i den andres situasjon og adferd i
trafikkbildet.

– Emojier har blitt en helt integrert del av vår kommunikasjon og evne til å
uttrykke oss raskt. Denne jakken er utviklet i et partnerskap mellom oss og
Fords Share the Road-kampanjen og skal gjøre det lettere for syklister å
uttrykke sine følelser og forsterke den emosjonelle forbindelsen mellom dem
og andre trafikanter, sierProfessor, Department of Communication and
Cognition fra Tilburg Universitetet i Nederland, Dr. Neil Cohn PhD.

https://www.ford.no/kjoepe/ekstra/tilbehoer
https://www.wired.com/story/guide-emoji/
https://hyperallergic.com/509680/83-of-gen-z-phone-users-feel-more-comfortable-expressing-emotions-through-emojis/
https://hyperallergic.com/509680/83-of-gen-z-phone-users-feel-more-comfortable-expressing-emotions-through-emojis/


Se video på YouTube her

About Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) is a global company based in Dearborn, Michigan,
committed to helping build a better world, where every person is free to move
and pursue their dreams. The company’s Ford+ plan for growth and value creation
combines existing strengths, new capabilities and always-on relationships with
customers to enrich experiences for customers and deepen their loyalty. Ford
develops and delivers innovative, must-have Ford trucks, sport utility vehicles,
commercial vans and cars and Lincoln luxury vehicles, along with connected
services. The company does that through three customer-centered business
segments: Ford Blue, engineering iconic gas-powered and hybrid vehicles; Ford
Model e, inventing breakthrough EVs along with embedded software that defines
exceptional digital experiences for all customers; and Ford Pro, helping
commercial customers transform and expand their businesses with vehicles and
services tailored to their needs. Additionally, Ford is pursuing mobility solutions
through Ford Next, and provides financial services through Ford Motor Credit
Company. Ford employs about 174,000 people worldwide. More information
about the company and its products and services is available at
corporate.ford.com.

Ford, a global American brand woven into the fabric of Europe for more than 100
years, is committed to freedom of movement that goes hand-in-hand with looking
after the planet and each other. The company’s Ford+ plan, with Model e, Ford
Pro and the Ford Blue business units is accelerating its European transformation
to an all-electric and carbon neutral future by 2035. The company is driving

https://www.youtube.com/watch?v=g756nqX-jUU


forward with bold, new EVs, each one designed with European drivers in mind
and innovating with services to help people connect, communities grow, and
businesses thrive. Selling and servicing Ford vehicles in 50 individual European
markets, operations also include the Ford Motor Credit Company, Ford Customer
Service Division and 14 manufacturing facilities (eight wholly owned and six
unconsolidated joint venture facilities) with four centres based in Cologne,
Germany; Valencia, Spain and at our joint venture in Craiova, Romania and
Kocaeli, Türkiye. Ford employs approximately 34,000 people at its wholly owned
facilities and consolidated joint ventures and approximately 56,000 people
including unconsolidated businesses across Europe. More information about the
company, its products and Ford Credit is available at corporate.ford.com.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og
deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den
første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C.
Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til
Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt
engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk
ambassadør i Washington.

All informasjon i denne pressemeldingen er gjeldende for det tidspunktet den er
publisert på. Informasjonen kan, i likhet med spesifikasjoner og funksjoner i
pressemeldingen, endres over tid, og variere fra marked til marked. Ford Motor
Norge forplikter seg ikke til å oppdatere denne type utsagn i den enkelte
pressemelding.
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