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Sammanfattning 

Den här rapporten handlar om konceptuell framtagning av ett nytt ensitsigt hybridfordon på 
konceptuell nivå som ska vara snabbt och smidigt att framföra på vägarna. Fordonet är tänkt att i 
första hand användas som pendlingsfordon men ska kunna användas i andra sammanhang med. 
 
Under arbetet har projektgruppen fokuserat på tre större områden, den yttre formgivningen 
(karossen), hjulupphängningen och en ergonomiskt utformad inredning. Det gick dock inte bara att 
modellera dessa delar i 3D för att få fram ett trovärdigt fordon utan en mängd andra detaljer 
skapades för att ge en helhet och skapa ett slutligt trovärdigt fordon. 
 
Den yttre formgivningen börjar med idégenerering och skisser och slutar i en 3D-modell som 
renderats och visar upp hur fordonet kommer att se ut som färdig produkt. Formgivningen av 
karossen har fortgått under i princip hela arbetets gång då det hela tiden kommit förbättringar och 
nya lösningar som verkat intressanta. 
 
Hjulupphängningen börjar även den med idégenerering, research och skisser och slutar i en 
simulerad 3D-modell som sedan monteras fast på karossen för att ge en tydlig bild av hur fordonet 
kommer att bete sig vid användning. Simuleringen användes för att se om de lösningar som kom 
fram skulle fungera i verkligheten, att simulera lösningarna i Pro/Engineer gjorde att tid kunde 
sparas in och ett effektivare arbete utföras. 
 
Slutligen utformades inredningen efter fordonet men framförallt för att passa människan. 
Väsentliga mått och andra viktiga fakta hämtades med ergonomiprogrammet Jack, vilka kontroller 
som skulle finnas reddes ut och ratten blev det centrala i instrumentpanelen då de flesta funktioner 
sköts från denna. Instrument så som hastighetsmätare m.m. flyttades även de till ratten för att bli 
mer synliga. 
 
Gruppen har även utforskat andra intressanta detaljer, framför allt motorerna. Det som valdes till 
slutkonceptet var så kallade wheel engines. Dessa elmotorer sitter monterade innanför fälgarna och 
klarar även av att bromsa fordonet vilket gjorde att ett separat bromssystem blev överflödigt. 
Lösningen med wheel engines gav så många fördelar att det blev en självklar lösning. Fordonet var 
dock redan från början bestämt att vara ett hybridfordon och med endast elmotorer är inte detta 
uppfyllt, därför valdes att ha en mindre bensin-/etanoldriven motor som sköter laddning av 
batterierna vid behov, i och med detta blir det ett hybridfordon. 
 
 
 
 



 

Abstract 

This report covers the conceptual design of a new one person hybrid vehicle that is to be fast and 
convenient to drive on the roads. The vehicle is most of all supposed to be used as a commute 
vehicle but can also be used at other occasions as well. 
 
During the work with this project the group has focused on three larger areas, the outer design 
(body), wheel chassis and an ergonomically designed interior. The group was not able to just 
create these parts in 3D to get a trustworthy vehicle, hence number of other components and 
details were also created to get a better entirety. 
 
The outer design starts with idea generation and sketches and ends with a 3D model which is 
rendered to show how the final product is going to look. The design of the body has been going on 
during the entire work process due to new ideas and improvements that seemed interesting and had 
to be changed. 
 
The wheel chassis also started with idea generation, research and sketches. It ended up with a 
simulated 3D model which later on was mounted on the vehicle body to show how the vehicle is 
going to perform during usage. The simulation was used to see if the ideas that came up were 
going to work in reality. The simulation in Pro/Engineer made it possible to save a lot of time and 
make the work process more efficient.  
 
Finally the interior were designed inside the vehicle body but most importantly it was built and 
adjusted to the human body. Important measurements and facts were collected with the help of the 
ergonomic program Jack. Which controls that should be included was investigated and the steering 
wheel became the central part of the dashboard since the vital functions are controlled via this unit. 
The speedometer and likewise functions where also moved to the steering wheel to improve the 
visibility.  
 
The group was also set to explore other interesting details especially the engines. The engines that 
were chosen to the final concept where so called wheel engines. These engines are mounted inside 
the rims and can also handle the braking of the vehicle which makes a separate braking system 
unnecessary. The wheel engines had so many advantages that they became the obvious selection. 
But the vehicle was from the beginning set to be a hybrid and with only the wheel engines it was 
not. To make it hybrid, a second, smaller engine was put in, but only for recharging the batteries 
when needed. This engine is driven by gasoline or ethanol. 
 
 
 



 

Förord 

Denna rapport presenterar och beskriver ett examensarbete inom integrerad produktutveckling som 
utförts av tre designingenjörstudenter vid Högskolan i Skövde, åt företaget Visionstudios 
Stockholm AB. Designingenjörsutbildningen kombinerar produktutveckling och design med 
klassiska ingenjörsämnen och i examensarbetet praktiseras de kunskaper som erhållits under 
utbildningen. Det här projektet innehöll både användarcentrerad design, konstruktion och 
prototypframtagning. 
 
Alla bilder med referens har i denna rapport valts att kallas för ”bild” alla figurer och renderingar 
som projektgruppen själva har tagit fram kallas för ”figur”. Referenser till alla bilder hänvisas till 
referenslistan i slutet av rapporten. 
 
Utan allt stöd och hjälp, feedback och kritik projektgruppen fått under resans gång hade det varit 
svårt att uppnå ett så bra resultat. Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Christian Bergman 
och Magnus Andersson, vid Högskolan i Skövde. Tack till Berndt Alexandersson, vår 
industrihandledare vid Visionstudios Stockholm AB. Vi vill även tacka Johan Malmström, rektor 
på Formakademin i Lidköping för möjligheten till ett samarbete att ta fram en lermodellsprototyp, 
samt till Anjou Rydberg och Niclas Lundberg som genomförde modellbygget! Till slut vill vi även 
tacka Dan Högberg för värdefulla tips och material om datorstödd fordonsergonomi, Björn 
Kastenman för att ha hjälpt oss då vi haft CAD-relaterade problem och till slut vill vi tacka alla  
andra som vet med sig att de hjälpt oss att genomföra detta projekt! 
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1 Inledning 

Alla världens städer och samhällen är olika till sitt utseende och innehåll. Det är människorna som ger 
liv åt staden – de som bor inne i staden, de som bor utanför och rör sig i staden. Trots alla olikheter 
med världens städer har det flesta en sak gemensamt: En period på morgonen och på eftermiddagen då 
en stor mängd människor rör sig antingen ut eller in från staden. Följden av detta är ett problem som i 
princip aldrig slår fel; köer. Trafikproblem är ingen nyhet i storstäderna, ändå har inga tillräckligt bra 
lösningar tagits fram för att motverka detta.  
 
I Sverige har regeringens lösning på trafikproblemen varit biltullar (trängselskatt) och 
bensinskattshöjning. Undertonen i detta kan tänkas vara att bilisterna ska känna att det blir för dyrt att 
använda bilen och därmed lämna den hemma. Försöket med trängselskatt i Stockholm fungerade bra en 
period i början av försöket men med tiden sakta återgått och köerna är fortfarande ett problem.   

1.1 Examensarbetet 

Examensarbetet i integrerad produktutveckling är den viktigaste kursen, och ofta den allra sista kursen 
på designingenjörsprogrammet. Kursen går på C-nivå och omfattar 22.5 högskolepoäng. Under 15 
veckor ska studenterna i ett projekt tillsammans med ett företag tillämpa de kunskaper de har förvärvat 
under utbildningens gång. 

1.2 Uppdraget 

Uppdraget gick ut på att utifrån marknadssynpunkt ta fram koncept på ett fordon som är bekvämt och 
lätt att framföra i tät trafik, fordonet ska kännas attraktivt för målgruppen pendlande män och kvinnor 
25-50 år som bor i eller i anslutning till en storstad med trafikproblem. Fordonet ska ha någon form av 
integrerat bagageutrymme där ett bagage av storleken matkasse kan få plats. För att få reda på mer om 
målgruppen och deras vanor avser projektgruppen att skicka ut en enkät till personer som skulle kunna 
tänkas ingå i målgruppen.  
 
Ett önskemål från Visionstudios är att designen ska vara fri, nytänkande och okonventionell eftersom 
detta är en relativt ny kategori av fordon. Hänsyn till existerande delar bör inte tas i första hand men 
om redan befintliga delar kan tänkas passa in i designen bör dessa utvärderas och kontrolleras för 
inblandning i projektet. Fordonets inre och yttre mått ska anpassas efter människan och den miljö som 
fordonet förväntas framföras i. Drivkraften ska komma från en motor som klarar av att möta framtidens 
krav på miljövänlighet och dessutom leverera tillräckligt med kraft för att fordonet ska vara 
accelerationssnabbt och smidigt. Ett starkt önskemål från Visionstudios är att en hybridmotor (med 
elmotor) används, detta för att på lämpligast möjliga sätt möta miljökrav men också få den prestanda 
som efterfrågas. När ägaren till fordonet kommer hem ska denne bara behöva koppla in en sladd i ett 
vanligt 230 volts vägguttag. 
 
Utrymmet som föraren ska sitta i jämförs med en cockpit i ett flygplan. Ett lagom stort utrymme med 
smidiga funktioner och ett bra användargränssnitt, så som displayer, datorer etc. ska bidra till en trevlig 
resa. 

1.3 Företaget/uppdragsgivaren 

Företaget heter Visionstudios Stockholm AB. Visionstudios är ett företag som utvecklar allt från 
datorprogram till produkter. Den största kunden för tillfället är Transport Yrkesförarnas 
Arbetsmiljönämnd. 

1.4 Designingenjörsprogrammet 

Designingenjörsprogrammet är en treårig högskoleutbildning som startade vid Högskolan i Skövde 
hösten 1994. Utbildningen var den första i sitt slag och sedan starten har liknande utbildningar startats 
på andra högskolor. 
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Aktiv kreativ positiv. Detta är mottot på designingenjörsprogrammet. En designingenjör arbetar aktivt 
och kreativt med produktutveckling på konceptuell nivå och får tack vare utbildningens bredd lära sig 
både design, ergonomi och teknik. Designingenjörsstudenten introduceras tidigt i de kreativa metoder 
och tillvägagångssätt som produktutvecklingsprocessen består av och som sedan praktiseras i en rad 
olika projekt under utbildningens gång.  
 
Parallellt med designämnen läser studenten klassisk ingenjörsvetenskap såsom matematik, 
hållfasthetslära och materiallära. 

1.5 Målsättning 

Målet med detta examensarbete är att få fram material som Visionstudios kan använda som underlag 
för presentation av fordonet framförallt på internet för att se om intresse för ett sådant fordon finns och 
därigenom finna finansiärer. Om intresse finns och finansiär anmäler intresse kommer med största 
sannolikhet projektet fortsätta och arbetet mot en fungerande prototyp startas. 
 
Det önskade materialet består av virtuell 3D-modell med skisser invändigt och utvändigt som underlag 
för denna. 
3D-modellen ska illustrera upphängning, karossutformning samt instrument och inredning. Inredningen 
ska vara ergonomiskt utformad med möjlighet till de justeringar som behövs för att flertalet personer i 
målgruppen ska kunna framföra fordonet på ett bra sätt. 
 
Dessutom önskar Visionstudios en skalmodell av fordonet i lämpligt modellmaterial. 
 
Då arbetet överlämnas till Visionstudios kommer en hemsida för fordonet att skapas av Visionstudios 
där resultatmaterialet kommer att presenteras. 
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2 Förstudie 

För att lägga grunden och skapa bra förutsättningar för ett lyckat projekt gjordes en förstudie. 
Förstudien gick ut på att hitta och identifiera de önskemål och krav som ställs på fordonet. Denna 
bestod av att definiera och beskriva målgruppen, ge fordonet ett uttryck i form av en inspiration board 
där bilder från existerande fordon skapar en uppfattning om hur det nya fordonet kan komma att se ut 
samt att ta reda på vad det finns för liknande produkter på marknaden.  

2.1 Målgrupp 

Med begreppet målgrupp menas den grupp människor som förväntas vara potentiella köpare och 
användare av produkten. Ju mer ”nischad” en produkt är, desto mer begränsad blir den aktuella 
målgruppen. 
 
Det finns idag en begränsad variation av stadsfordon som attraherar olika målgrupper; kvinnor, män 
eller både och. Åldern är även något som skiljer målgrupperna från varandra. 
 
Ett av önskemålen från Visionstudios sida var att fordonet ska kännas attraktivt för målgruppen män 
och kvinnor 25-50 år. En potentiell användare ska således lika gärna kunna vara en fyrtioårig 
affärsman, som en trettioårig butiksanställd som dagligen pendlar till och från sitt arbete, bor strax 
utanför staden och inte gärna använder sig av kollektivtrafiken. 
 
Den tänkta användaren bor i eller utanför stadskärnan och rör sig genom köerna i rusningstrafik 
dagligen. Användaren föredrar att vara flexibel och vill inte vara låst vid kollektivtrafikens tider, vilka 
ofta kan innebära förseningar och inställda avgångar framför allt vid rusningstider. Användaren är 
medveten om de miljöproblem som stadstrafik kan innebära och föredrar därför ett fordon som är 
miljövänligt. Användaren vill framför allt spara tid i sitt pendlande men pengar spelar även in, därför 
ser sig användaren om efter ett pendlingsfordon som helst är befriat från eventuella skattebelastningar 
och trängselavgifter. Användaren gillar att framföra olika fordon och vill därför ha ett som bjuder på en 
rolig körupplevelse. 
 
Med en så pass bred målgrupp är det viktigt att formgivningen och utseendet på fordonet är flexibelt 
och inte allt för extremt. Ett sätt att fånga in hela spektrumet i den breda målgruppen kan vara att 
fordonet går att göra mer personlig. Till exempel att karosspaneler går att byta ut till andra färger, eller 
att fordonet vid beställning kan väljas med ett stort antal olika färger.  
  

2.2 Enkät om pendling, fordon och miljö 

För att få en bättre uppfattning av målgruppens pendlingsbeteenden, gjordes en e-post-baserad 
enkätundersökning där ett antal personer fick svara på frågor om pendling, fordon samt miljö. Enkäten 
skickades till en arbetsgrupp på Personskadereglering AB (PSR) i centrala Stockholm bestående av ca 
femton personer. Av dessa var tolv stycken intresserade av att svara på frågorna. Skälet till varför 
projektgruppen valde att ställa frågor till en grupp anställda på PSR är att det är ett väldigt centralt 
beläget kontor, många som bor utanför tullarna och de flesta är i åldrarna 25-65 år.  
 
De som svarade på enkäten var mellan 21 och 55 år gamla och bor i närliggande och kringliggande 
kommuner som Nacka, Sollentuna och Lidingö m fl. De flesta hade mellan 2 och 4 mil till sin 
arbetsplats. Av de tolv som deltog var fem stycken kvinnor och sju stycken män. Med hänsyn till detta 
torde deltagarna passa in tämligen bra i projektets målgrupp. 
 
På grund av tidsbrist och andra faktorer blev det en relativt liten och begränsad undersökning. Det 
skulle varit önskvärt med åtminstone 20 personer som svarade på frågorna. Projektgruppen är dock 
nöjda med resultatet och ser att resultatet kommer att kunna bidra till utvecklingen av fordonet. 
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Följande frågor ingick i enkäten: 
 

• Har du A eller B körkort eller har du både och? 
• Hur tar du dig till jobbet? Åker du med kollektivtrafik eller annat? 
• Hur långt är det till ditt arbete? 
• Fastnar du ofta i köer? 
• Hur lång är restiden till ditt arbete inklusive kötid? 
• Vad tycker du är svårast eller jobbigast med att köra i köer? 
• Skulle du föredra att ha en automatisk växellåda eller en manuell i ditt pendlingsfordon? 

(Ha i åtanke att du kommer gasa/bromsa en hel del under resorna.) 
• Vilka reglage tycker du är viktigt att ha på ratten: 
 Telefon, stereo, blinkers, helljus, tuta, gas och broms eller eget förslag? 
• Vilken information anser du vara viktigast att ha på instrumentpanelen när du kör? 

(Som t.ex., klocka, varvräknare, hastighet, vad ditt fordon förbrukar, GPS (var du befinner 
dig), avstånd till närliggande fordon, trafikinformation mm.) 

• Vad brukar du bära med dig mellan jobb och bostad dagligen? (i avseende på bagage) 
• Är det viktigt att ditt fordon är miljöklassat?  

(Om svaret är ja, beror detta på att du värnar om miljön eller att du vill dra nytta av de 
förmåner som ett miljöklassat fordon ger? T.ex. befriad från trängselavgift, parkeringsavgift 
etc.) 

• Tycker du det skulle vara viktigt att ditt tänkta framtida fordon slipper trängselavgifter? 
• Skulle du kunna tänka dig att köpa ett fordon speciellt för att pendla med, vad skulle du i så 

fall kunna tänka dig betala för detta fordon? 
• Om du skulle köpa ett sådant fordon, skulle det då vara viktigt för dig att kunna personifiera 

ditt fordon genom att exempelvis kunna byta ut detaljer som ändrar det visuella uttrycket? 
 
 
De erhållna svaren var av olika karaktär även om en majoritet av 
deltagarna hade liknande erfarenheter och åsikter. 
 
En sak som kan tydas av resultatet var att majoritet av de 
tillfrågade indikerade på en klar miljömedvetenhet och 75 procent 
av det tillfrågade ansåg att det var viktigt att ens pendlingsfordon 
är miljöklassat. En stor del av dessa 75% ansåg även att det är 
viktigt att fordonet är befriat från trängselavgifter. Detta öppnade 
för frågeställningen om denna miljömedvetenhet baseras på 
ekonomiska fördelar eller ett genuint ansvar för miljön.  
 
På en följdfråga i enkäten visade det sig att de flesta tog hänsyn 
till miljön i första hand och att avgiftsavdra och dylikt ansågs mer vara en bonus 
 
I enkäten ställdes även fråga om hur pass 
viktigt det är att kunna personifiera ens 
fordon genom att exempelvis kunna byta 
ut detaljer som ändrar det visuella 
intrycket.  
 
En klar majoritet ansåg att det inte var 
någon avgörande faktor vid val av 
pendlingsfordon, medan ett par personer 
ansåg att det var viktigt. 
 
Om frågan hade formulerats på ett annat 
sätt tror projektgruppen att resultatet varit 
mer jämnt. Om frågan istället varit: ”är 
det viktigt att ha stor valmöjlighet i 
avseende på färgval invändigt och utvändigt ?”  
så kanske fler hade svarat ja än på frågan om det var viktigt att kunna byta ut hela detaljer.  
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Diagram 2: Är det viktigt att visuellt kunna 
personifiera ditt fordon? 

Diagram 1: Är det viktigt att ditt 
fordon är miljöklassat? 
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Syftet med frågan var att undersöka hur pass viktigt det är med stor valmöjlighet vad gäller färgval 
exteriört och interiört, och möjligheten till flertalet olika färgkombinationer snarare än att kunna byta ut 
hela plastdetaljer.  
 
Anledningen till att projektgruppen valde att göra en enkätundersökning var framförallt att det sparade 
tid och att det ansågs lättillgängligt samt var relativt enkelt att få personer att ställa upp på en enkät 
snarare än en intervju. Resultatet från enkäten hänvisas till bilaga F 

2.3 Inspiration board 

En välkänd metod inom produktframtagning är att illustrera en viss målgrupp och dess livsstil samt 
produktens färger och former i så kallade mood-, lifestyle- och visual theme boards. Att genom bilder 
kommunicera med köpare och uppdragsgivare underlättar för ett övertygande och beskriver lättare 
idéer samt färgval och former. 
 
Syftet med vår inspiration board är att genom ett kollage av bilder försöka identifiera uttryck, känslor 
och värderingar hos produkten, som ska tilltala användarna/köparna (Baxter, 1999). I början av 
designprocessen valde projektgruppen att sammanställa en inspiration board (Bilaga C) där utvalda 
bilder gav oss idéer och inspiration för det fordon som skall tas fram. Detta kan kallas för en variant av 
en mood-, lifestyle- eller visual theme board. 
 
Inspiration boarden beskriver designen som sportig med smidighet i centrum. Fordonet skall ge intryck 
av att det är roligt och spännande att köra, men även att fordonet ska vara visuellt tilltalande. 
 

2.4 Konkurrenter/befintliga produkter 

De senaste 5-10 åren har en mängd nya intressanta och tekniskt innovativa fordon dykt upp som med 
ett gemensamt samlingsnamn kan kallas för smidiga. Majoriteten av dessa är trehjulingar och har en 
hjulupphängning som tillåter hjulen att skeva i svängarna. De fordon som projektgruppen har tittat på 
kan delas in i olika kategorier; de fordon som påminner om: 
 

• En scooter 
• Snöskoter 
• Bil/motorcykel/ATV (All Terrain Vehicle) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild. 2.1 Piaggio Mp3  Bild. 2.2 Can Am spyder  Bild. 2.3 Yamaha Tesseract 
 
Endast ett fåtal av de fordon som projektgruppen tittade på finns i produktion, däribland ett par fordon 
vars hjul kan skeva i svängarna. Detta visar att denna typ av konstruktioner fungerar i praktiken, även 
om de flesta fordon med skevande hjul som projektgruppen sett varit konceptuella fordon. Tanken med 
att ha skevande hjul är en roligare körupplevelse som påminner om att köra en motorcykel, men på ett 
stabilare och säkrare sätt.  
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2.5 Utredningspunkter 

För att reda ut vad som måste undersökas i det inledande skedet av projektet och för att kunna göra 
vissa avgränsningar skapades utredningspunkter. Detta var en del av den förstudien som gjordes innan 
utvecklingsarbetet startade.  
 
Följande punkter behandlades: 
 

• Spårviddning (öka avståndet mellan hjulen på samma axel) 
 
Ska fordonet ha en spårviddning? Skulle det kunna fungera med hydraulik på ett sätt som liknar 
grävmaskiners spårviddning? När är spårviddning lämpligt? Avsikten med spårviddning är att få bättre 
balans i lägre hastigheter och detta uppnås av att breddmåttet mellan hjulen kan ökas. 
 

• Styrning 
 

Vilken typ av styrning skulle kunna lämpa sig för fordonet? Ratt är ett givet alternativ för att en 
bilförare enkelt ska kunna sätta sig ner och känna sig bekant med styranordningen.  
Ett styre kopplas mer till motorcykel, är det vad som önskas? 
Spak, ett intressant alternativ, kan detta fungera utan att det blir för svårt och förvirrande för föraren. 
Ska hjulen med hjälp av hydraulik kunna skeva vid svängning. 
 

• Instrumentering 
 
Panel med information om hastighet, varvtal och tid med mera. Ett önskemål från Visionstudios  är att 
LCD (Liquid Crystal Display)-teknik skall användas. Skälet till detta är att det används allt mer inom 
fordonsindustrin samt att en LCD-display är fullt anpassningsbar. Är det möjligt att användaren själv 
ska kunna komponera ihop ett utseende och välja vad han/hon vill se där? Eventuellt bör det även då 
finnas ett ”default-val” som återställer alla inställningar till sin ursprungliga utformning 
 

• Sittposition 
 

Går det att förbättra önskad position så att den blir ergonomiskt utformad? Dvs går sittpositionen att 
från önskat utgångsläge från föraren förändra så den blir mer ergonomiskt korrekt.  
 

• Motorplacering 
 

Var på fordonet bör motorn placeras så att den kan utföra ett så effektivt arbete som möjligt samtidigt 
som den inte bli olämpligt placerad och samtidigt få en bra tyngdpunktsplacering? Värme, ljud och 
vibrationer. Hur ska Batteri/bränsletank placeras för optimal effektivitet och tyngdpunkt och även ur  
säkerhetssynpunkt? 
 

• Mått på fordonet 
 
Fordonet skall konstrueras och byggas utifrån mått på människan. Skall kunna passa och täcka 
majoriteten utav befolkningen. 
 
Bredd med hänsyn till köer, längd med hänsyn till vad som behöver få plats på längden i fordonet. 
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3 Teknisk förstudie 

För att få fram all den tekniska information och data vi behöver för att genomföra detta projekt gjordes 
även en teknisk förstudie där följande områden utreddes: 
 

• Drivkälla 
• Styrning och hjulupphängning 
• Instrumentering 
 

3.1 Drivkälla 

För att fordonet ska kunna passa in i en allt mer miljömedveten framtid behövs en drivkälla som är 
miljövänlig. 
 
Trenden idag är att miljövänliga fordon som har användbar prestanda är hybrider. 
Ett hybridfordon har två motorer, ofta handlar det om en elmotor och en bensinmotor, men t.ex. Saab 
arbetar med att ta fram dieselhybrider. 
 
Elmotorn används vid färd i låga hastigheter och när fordonet precis har startats, när fordonet sedan 
körs iväg och ökar farten tar den bensindrivna motorn över helt eller delvis. Elmotorns understöd gör 
att bensinmotorn drar mindre bensin och på så vis minskar förbrukningen och därigenom anses en 
hybridmotor mer miljövänlig än en vanlig bensinmotor. Så fort en hybridmotor driver med hjälp av 
bensinmotorn så laddas batterierna. Vid inbromsning och frikoppling laddas också batterierna men då 
med hjälp av den kinetiska energi (rörelseenergin) som fordonet har uppnått. 
 
I dagsläget börjar etanoldrivna bilar dyka upp allt mer, även dessa fordon anses vara mer miljövänliga, 
därför vore en etanol/el hybrid vara ett utmärkt alternativ gentemot den bensindrivna hybriden. 
 
En diskussion har på senare tid förts kring huruvida etanolen är ett miljövänligare val eller inte. 
Undersökningar visar att processen för att framställa etanol kan vara lika skadlig för miljön och i vissa 
fall ännu skadligare än vad vanlig bensin är då stora mängder av det avfall som är resultatet av 
etanolframställning idag oftast eldas upp och generar stora mängder koldioxidutsläpp.  
 
Kontentan av detta är i stora drag att det går åt mer energi för att framställa etanol än vad det kan ge i 
utdelning. Det finns dock olika sätt att se på detta. Många anser att framställningen av etanol 
fortfarande befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium och att en satsning på etanol ligger rätt i tiden 
men då krävs det också en stor efterfrågan av etanoldrivna fordon. Exempelvis så har företaget Taurus 
Energy AB bedrivit forskning inom framställning av etanol och enligt dem själva så har forskningen 
resulterat i ett helt nytt sätt att framställa etanol med hjälp av avfallsprodukter från skogs- och jordbruk. 
Detta skulle kunna innebära stora miljövinster i framtiden. Etanol kan idag framställas genom att bryta 
ner ren Cellulosa till s.k. C6-socker (Taurus Energy, 2008). Detta gör man genom att tillsätta vanliga 
jästsvampar. Stora mängder cellulosa utvinns från bl.a. sockerrör, majs, druvor och betsocker vilket 
kräver mycket gödning och avger mycket avfall. Genom att istället utvinna hemicellulosa som många 
av de avfallsprodukter från skogs- och jordbruksindustrin innehåller, skulle framställning av etanol från 
dessa socker innebära stora miljövinster. Hemicellulosa kan dock bara brytas ned till en lägre sockerart 
C5-socker vilket jästsvampar inte kan angripa (Taurus Energy, 2008).  
 
Taurus Energy säger sig dock ha lyckats framställa nya sorters svampstammar som klarar  just detta 
och säger sig då kunna framställa etanol ur råvaror som vi idag betraktar som avfall. På Taurus Energys 
hemsida avslöjas att nya produktionsanläggningar för denna metod kommer att stå färdigt år 2010. 
(Taurus Energy, 2008) 
 
Diesel är också ett alternativ i dagsläget, men endast om det är miljödiesel eller om fordonet är utrustat 
med partikelfilter. Då verkningsgraden på en dieselmotor är relativt högre än en bensinmotor reduceras 
också utsläppen. 
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Eftersom fordonet som ska utvecklas är tänkt att färdas genom köer effektivare än bilar bör det också 
klara sig från trängselskatter. Trängselskatterna är en stor bidragande del till att det bildas köer och 
bilar blir stillastående och släpper ut onödiga avgaser. Det fordon som ska utvecklas är tänkt att inte 
fastna i köerna då det är smalare än en bil och eftersom det inte kommer stå still och släppa ut de 
onödiga avgaserna är det också dumt om det blir belastat med en avgift för detta. Eftersom det är 
tveksamt om argumentet håller lagmässigt valdes det alternativ som definitivt gör att fordonet klarar 
sig undan skatterna, nämligen att utrusta fordonet med en hybridmotor. 

3.1.1 Dieselhybrid 
Dieselmotorn har en lång historia bakom sig, med början redan i slutet av 1800-talet då den första 
dieselmotorn utvecklades av tysken Rudolf Diesel (1858-1913). Det som skiljer dieselmotorn från en 
vanlig bensinmotor är dess kompressionständning. Kompressionständning innebär att ingen gnista 
används för tändning av bränslet, det antänder genom att kompressionen blir så pass hög då kolven 
kommer upp mot cylindertoppen att bränslet självantänder. Det finns olika varianter på dieselmotorer 
men generella egenskaper hos dieselmotorn är högt vridmoment på lägre varvtal samt relativt låg 
bränsleförbrukning (Kågeson, 2008). 
 
Flera stora biltillverkare arbetar idag intensivt med att utveckla och ta fram bilar som drivs av en 
dieselhybridmotor. Syftet med att kombinera en elmotor och en dieselmotor är detsamma som för 
bensinhybrider, att öka förbränningsmotorns effektivitet, samt att återvinna kinetisk energi vid 
inbromsningar (Wikipedia Hybridbil, 2008). 
 
Biltillverkarnas beräkningar och tester av dieselhybridsmotorer verkar lovande. PSA, som omfattar 
Peugeot och Citroën, uppger att deras dieselhybridsystem som är under utveckling kommer att kunna 
köras med en bränsleförbrukning på endast 0.34 liter/mil blandad körning. Vid stadstrafik uppges 
förbrukningen vara ännu lägre – ca 0.3 liter/mil (Swärd, 2008).  
 
Andra biltillverkare som uppges arbeta med dieselhybrider är Saab (GM), Volvo.  
 
Dieselhybrid är ett intressant alternativ till bensinhybrider i detta projekt. Det är önskvärt att använda 
en hybridmotor som drivkälla till fordonet som utvecklas då hybridmotorns egenskaper passar väldigt 
bra för stadstrafik. Dieselhybridteknik är dock fortfarande i ett tidigt utvecklingsstadium och kostnaden 
för ett system är idag uppskattat till relativt högt, en dieselhybrid uppskattas kosta cirka 60 000kr mer 
än en vanlig dieselmotor.  
 
Dieselhybriden dras även enligt Miljöfordon.com (2007) med vissa barnsjukdomar, exempelvis 
vibrationer vid motorstart.  Vibrationer och andra störningar är något som bör undvikas i detta projekt 
då det kan skapa en negativ uppfattning om fordonet. Således anser projektgruppen att 
dieselhybridtekniken är intressant, men ligger för långt fram i tiden för detta projekt. 
 

3.1.2 Bensin – etanolhybrid 
I grunden är en bensinmotor och en etanolmotor liknande konstruktioner men skiljer sig på vissa 
komponenter; en etanolmotor kräver en större bränsletillförsel (ca 30%). En bensinmotor som skall 
konverteras till etanoldrift kräver alltså större tillförsel av bränslet. Denna mer omfattande tillförsel kan 
ske genom exempelvis signalmodifiering, det vill säga att spridarsignalen förlängs genom att en 
signalmodifierare kopplas mellan styrboxen och spridarna. Ett annat sätt att uppnå samma resultat är att 
byta till ett större insprutningsmunstycke (spridare). (Etanol.nu, 2008)  
 
Både en bensinmotor och en etanolmotor går att använda till en hybridmotor, dock är bensinhybrid det 
alternativet som idag har utvecklats längst och används mest bland hybridbilarna. Det existerar vissa 
komplikationer hos etanolhybridtekniken. På grund av att etanol är mer flyktigt än bensin läcker 
etanolångor ut lättare än bensin. Eftersom hybridfordon ofta använder sig av elmotorn, kan inte 
vakuumsystemet i förbränningsmotorn hålla tillbaka etanolångorna när den inte är aktiv. Detta är 
främst ett problem angående miljöklassning av motorn, inte dess prestanda eller effektivitet 
(Automotorsport.se, 2008) 
 
För att skapa en uppfattning över för- och nackdelar med de olika sorters drivmedel gruppen utrett så 
sammanställdes en konceptvalsmatris för att få ett slags betyg på vilken drivkälla som stämmer bäst 
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överens med de krav som ställs på fordonet. T ex att fordonet skall ha en viss miljöpolicy och att 
användaren skall se det som ett billigare och smidigare alternativ än andra fordon. 
 
Enligt Karl T. Ulrich och Steven D. Eppinger i boken Product design and development innebär Pughs 
betygsmatris att varje koncept tilldelas betyg för hur pass bra det uppfyller varje kriterie. På så sätt kan 
det bästa konceptet urskiljas. Nackdelen med att använda en betygsmatris är att alla kriterier anses vara 
lika värda, vilket de inte alltid är. Om hänsyn till detta tas kan en viktad betygsmatris användas där 
varje betyg multipliceras med hur mycket kriteriet är värt, en vikt. Projektgruppen ansåg att de sex 
punkter i tabellen som de olika drivkällorna betygssätts emot var nog så viktiga att någon typ av 
viktining ej va nödvändigt.  
 
Det punkter som gruppen tillsammans med Visionstudios ansåg som mest essentiella för val av motor 
var: 
 

o Utrymmet som drivkällan upptar i fordonet 
o Miljöpåverkan 
o Kostnaden för drivmedlet  
o Räckvidd, hur lång sträcka fordonet når på en tank/laddning 
o kW/Vikt 
o Kostnad för underhåll av motorn 

 
Dessa punkter lades som underlag för betygsättning av projektgruppen och Visionstudios på en skala 
från 1 till 5 där 1 är sämre och 5 är mycket bra. På detta sätt kunde gruppen sedan räkna ihop resultatet 
av betygsättningen och få ut ett värde på den motor som enligt dessa punkter skulle vara mest attraktiv. 
Detta kan sedan användas för att motivera valet av drivkälla till fordonet.  
 
Som visas i tabell 3.1 så har Elmotor i hjul/laddmotor hybrid värderats högt på samtliga punkter 
förutom räckvidd, den har då en klar fördel gentemot de krav som ställs på drivkällan jämfört med de 
övriga alternativen. De tre alternativen som dominerar dagens konsumtion av drivmedel; bensin, diesel 
och etanol får lägre betyg när det gäller utrymme, miljöpåverkan och kostnader av drivmedel och 
underhåll, områden som gruppen helst ser en minskning på. Vid alla dessa punkter så övervinner ett val 
av elmotor i hjulen eftersom mycket utrymme kan vinnas inne i fordonet och när det gäller 
miljöpåverkan och kostnad av drivmedel så skulle en eldriven bil innebära betydligt mindre kostnader 
för drivmedel och underhåll och dessutom aldrig generera några utsläpp till skillnad från fossila 
bränslen. Dessutom kan elmotorer i hjulen bättre utvinna energi genom inbromsningar och på så sätt ta 
vara på lite av den energi som förbrukas. När det gäller räckvidden så har fossila bränslemotorer en 
klar fördel men stora vinster har redan gjorts på området och idag finns det elmotorer som har en 
räckvidd på ca 10 mil beroende på vilken effekt som vill uppnås. Dessutom så kommer det att finnas en 
laddmotor som drivs av exempelvis bensin eller etanol som kan användas i nödfall. Kostnader i 
underhåll skulle också minskas radikalt när det gäller elmotorer eftersom det knappt finns några rörliga 
delar som påverkas genom slitage. 
 
 Tabell 3.1  Betygsmatris drivkälla 

 Utrymme Miljöpåverkan
Kostnad för 
drivmedel Räckvidd kW/Vikt 

Kostnad 
för 
underhåll ∑ 

        
El/Etanol hybrid 1 2 2 3 3 1 12 
El/Bensin hybrid 1 1 1 4 2 2 11 
El/Diesel hybrid 1 1 1 5 2 2 12 
El/Laddmotor hybrid 3 3 4 1 3 4 18 
Elmotor i hjul/ 
laddmotor hybrid 5 4 5 2 5 5 26 

3.1.3 Slutsats 
Då dieselhybridtekniken fortfarande ligger på utvecklingsstadiet och inte är tillräckligt beprövat och 
anses inte ligga i rätt linje med bilens tänkta miljöpolicy betraktar uppdragsgivaren inte detta som en 
önskvärd drivkälla. Mer intressant är bensin - etanolhybrid då det är ett mer beprövat system. 
Etanolhybrid är säkerligen ett framtida alternativ men i dagsläget ser både projektgruppen och företaget 
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en bensinladdningsmotor som den mest lämpliga alternativa drivkällan att komplettera el-motorerna till 
fordonet. Då skulle fordonet kunna kallas ett hybridfordon eftersom det då innefattar två separata 
motorer med olika drivmedel.  

3.1.4 Elmotor 
Ett önskemål från företaget var att fordonet skulle drivas med elmotor. Till en början handlade det om 
att ha en fullständig hybridmotor där förbränningsmotor och elmotor båda två klarar av att driva 
fordonet framåt. Efter lite diskussion mellan projektgruppen och företaget om de olika alternativen som 
behandlats i förstudien dök en annan intressant ide upp, nämligen att ha en hybrid som inte har en 
drivande förbränningsmotor. Förbränningsmotorn skulle istället bara se till att batterierna håller en bra 
laddning. Efter sökning på internet fann projektgruppen att idén redan fanns förvekligad i en liten Mini 
Cooper och enligt Thomas (2006) så laddas batterierna av den mindre motorn vid längre färder.  
 
Själva hybridtekniken är inte det enda som är intressant med denna Mini Cooper. Elmotorerna sitter 
nämligen innanför fälgarna på bilen och enligt Thomas (2006) producerar varje motor 160 hästkrafter 
vilket innebär att bilen har totalt över 600 hästkrafter och gör 0-100 km/h på ca 4 sekunder. Denna 
prestanda är något som är väldigt intressant, det innebär nämligen att det på en väldigt liten volym och 
låg vikt kan utvecklas otroligt mycket kraft. Kraft och acceleration är något som eftersträvas, då 
Visionstudios tycker detta gör fordonet mer intressant för användaren. I detta projekts fall behövs 
förmodligen inte de kraftigaste motorerna för att få ut bra prestanda då fordonet bör hamna på en vikt 
som understigr en vanlig bil. Om en mindre kraftiga motorer används räcker också batterierna längre, 
körsträckan blir givetvis längre av att fordonet väger mindre också då det åtgår mindre energi för att få 
det i rullning. Att motorerna ryms innanför fälgarna är även det fördelaktigt då det innebär att plats 
sparas och i det här projektets fall är det otroligt viktigt att utnyttja den plats som finns då fordonet är 
så pass litet. Om platsen för motorer och batterier utnyttjas så optimalt som möjligt finns det större 
möjlighet att göra bättre och rymligare bagageutrymmen då föraren ofta behöver ha med sig saker till 
och från jobbet. 
 
Ytterligare en fördel med dessa elmotorer är att de enligt Thomas (2006) inte slits som en vanlig 
förbränningsmotor och med åren tappar hästkrafter eftersom det inte finns några delar som sliter mot 
varandra på samma sätt. I princip innebär det att fordonet skulle ha samma prestanda livslängden ut. 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

Bild.3.1  
MiniCooper med elmotorer innanför fälgarna. 

 
Om en lösning där motorerna placeras innanför fälgarna används behövs enligt Thomas (2006) inte 
heller några bromsar, motståndet som uppstår i motorerna är fullt tillräckligt för att på ett effektivt sätt 
få stopp på bilen. Dessutom laddas batterierna upp vid inbromsning vilket innebär att ingen energi går 
till spillo i form av värme som på en vanlig bil med till exempel skivbromsar. 
 
Efter omfattande diskussioner med uppdragsgivaren och inom projektgruppen så beslutades att motorer 
i hjulen skulle vara det mest lämpliga val av drivkälla för vårt fordon då det innebär stora fördelar för 
den här typen av mindre fordon.  
 

3.2 Styrning och hjulupphängning 

Visionstudios har önskat att fordonet ska ha fyra hjul då detta innebär ett utseende som förmedlar 
stabilitet och till viss mån mer säkerhet. Fyra hjul är även lämpligt eftersom fordonet ska kunna stå av 
sig självt. Ett fordon med fyra hjul har även många fördelar vad gäller grepp på vägen vid körning men 
framförallt vid inbromsning, fyra däck i kontakt med marken bidrar till kortare bromssträcka. 
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Ett problem som uppstår då ett fordon har fyra hjul och liten spårvidd är att det kan bli aningen instabilt 
vid kurvtagning, lösningen på detta delade Visionstudios med sig till projektgruppen. Hjulen ska lutas 
vid kurvtagning i höga hastigheter, detta gör att fordonets tyngdpunkt förflyttas på ett gynnsamt sätt så 
att bättre väghållning erhålls. 
 
Att lösa hur denna upphängning ska se ut och fungera i praktiken är upp till projektgruppen att utforma 
och realisera. I dagsläget finns som inspiration Yamaha motorcykeln Tesseract som är en fyrhjulig 
motorcykel (ej att förknippa med en klassisk ”fyrhjuling”) som vid höga hastigheter beter sig som en 
vanlig motorcykel som lutas i kurvorna (Bild 2.3). Vid lägre hastigheter styrs den istället som en bil 
genom att vrida framhjulen. 
 
Ett nytt problem som uppstår är att fordonet som ska utvecklas förmodligen inte kommer att kunna 
lutas med samma kontroll som en motorcykel eftersom föraren sitter i en stol och inte kan göra 
viktförflyttning på samma sätt. Lösningen på detta problem är att vid låga hastigheter ska framhjulen 
styra som på en vanlig bil men vid högre hastigheter övergå till en styrning som med hjälp av hydraulik 
lutar fordonet och skevar hjulen. Fordonets kommer alltså med stor sannolikhet styras av en dator, 
föraren styr alltså egentligen datorn. Kritiskt är att detta system konfigureras in på ett sätt så att 
styrningen fortfarande känns naturlig och att det utslag som ges motsvarar en förväntad respons på 
fordonets färdriktning. 
 
Eftersom fordonet kommer att luta i kurvorna kommer föraren att få en rolig och annorlunda 
körupplevelse. Upplevelsen förväntas inte kunna jämföras med en vanlig motorcykel eftersom 
sittpositionen och inkapslingen bidrar till en annorlunda upplevelse. Att få en positivt annorlunda och 
oväntad upplevelse vid körning ger mervärde åt produkten, vilket innebär att ägaren förhoppningsvis 
även ska vilja köra fordonet på sin fritid.  

3.2.1 Drive by wire 
Drive by wire är direkt hämtat från flygets fly by wire vilket innebär att piloten eller föraren styr en 
centraldator som i sin tur styr fordonet. Att använda sig av denna teknik är fördelaktigt då en dator 
klarar av att göra ett antal fler beräkningar per sekund än en människa och kan på detta sätt korrigera 
fordonets framfart till stabil och säker. Det innebär även att fordonet kan framföras med mycket större 
precision. Det kan även enligt Pico Technology (2008) behövas mindre rörliga delar vilket i sin tur 
innebär att det kommer krävas mindre underhåll. Om detta stämmer eller ej kan dock ifrågasättas då 
flygplan som använder sig av fly by wire förmodligen servas lika ofta som ett vanligt flygplan, dock 
gäller andra säkerhetsföreskrifter för service och underhåll av flygplan bör nämnas. Drive by wire är 
inget nytt begrepp utan har enligt Quinion (2003) funnits sedan 80 talet. Det har som sagts också flitigt 
använts i flygplan en lång tid men då som fly by wire men principen är densamma. 
 
I projektgruppens fall skulle drive by wire behöva användas för att styrningen ska ske på olika sätt 
beroende av hastigheten på fordonet. Vid lägre hastigheter ska hjulen styras som på en vanlig bil 
genom att vridas, men vid högre hastigheter ska istället fordonet lutas och eventuellt ge ett mindre 
utslag på den vanliga styrningen. Anledningen till att drive by wire skulle vara lämpligt är att det skulle 
vara svårt att få samma funktionalitet genom en mekanisk lösning. 
 
Det finns dock vissa svårigheter med ett drive by wire-system. Ett av de större problemen enligt 
Quinion, M (2003) är att övertyga förare som har en dator hemma att systemet inte kommer att krascha 
när de sitter och kör. Kostnaden är också en faktor som spelar in i valet av ett drive by wire system och 
enligt Wikipedia Drive by wire (2008) kostar ofta ett sådant system mer än ett vanligt konventionellt 
system. 
 
Förmodligen kommer drive by wire bli allt vanligare. 
Idag finns det redan delsteg till ett fullt drive by wire 
system, enligt Wikipedia Drive by wire (2008) som styr 
gasen på Toyota Prius,  kallad throttle by wire. Denna 
lösning har förmodligen valts eftersom gaspedalen i låg 
hastighet ska kontrollera elmotorn och i de högre 
hastigheterna bensinmotorn, gaspedalen har två olika 
motorer att sköta. 

Bild.3.2 Toyota Prius 
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Kostnaden är som tidigare nämnt en faktor som gör att drive by wire-system inte riktigt slagit igenom 
än, men trots detta har uppdragsgivaren tillsammans med projektgruppen valt detta system. 

3.3 Instrumentering 

Instrumentpanelen i fordonet kommer inte att vara av den vanliga typen där en stor analog 
hastighetsmätare sitter inklämd mellan en varvräknare och en klocka. 
 
Detta fordon har istället en stor LCD-display (Liquid Crystal Display) med så kallad touch screen. I 
denna display kommer användaren själv kunna kombinera ihop de instrument som han eller hon tycker 
är lämpliga. Vid den första starten av fordonet kommer en standardinställning att användas så att 
föraren inte behöver ge sig in på att justera instrumenten direkt, justeringen kan ses som en möjlighet 
att göra fordonet mer personligt eftersom detta ofta uppskattas. Som exempel kan det tänkas att 
indikationer och storlek på siffror kan förstoras så att äldre med dålig syn lättare kan se informationen. 
 
Ett krav på instrumentpanelen är att hastigheten alltid visas, enligt Vägverkets författningssamling 
VVFS 2003:22. 
 
Lösningsförslag som diskuterades var att sntingen visas den med digitala siffror eller så kan 
användaren välja att få upp en klassisk ”analog” visare. En annan fördel med att ha hastighetsvisaren i 
en variabel LCD-display är att det kommer att gå att välja om hastigheten ska visas i miles per hour 
eller kilometer per timme. Detta är framförallt en fördel vid försäljning till länder utanför 
Skandinavien. 
 
Instrumenten ska gå att förstora och förminska efter användarens eget önskemål. 
Förstoring och förminskning kommer att ske liknande Macbook Airs bildhanteringsprogram, där bilder 
förstoras och förminskas med hjälp av att föra tumme och pekfinger ifrån och emot varandra i en 
nyprörelse på touchpaden. 
 
De olika mätvärdena som kan visas är: 

• Hastighet 
• Temperatur, invändig/utvändig 
• Tid 
• Körtid kvar 
• Körsträcka kvar 
• Energiförbrukning just nu 
• Batterispänning 
• Motortemperatur 
• Avstånd till fordon på sida samt framför/bakom 
• Service, slitdelar 
• Total tid fordonet använts (stillastående och i rörelse) 

 
Givetvis ska även indikationer för hel/halvljus, blinkers, backväxel mm. visas på skärmen. 
 
Vid risk för halka ska automatiskt en varning för aktuell yttertemperatur uppvisas på displayen. 
 
”Parkeringssensorerna” som finns på fordonet är till för färd i köer då det är tänkt att detta fordon ska 
kunna ta sig genom köerna snabbt och effektivt, sensorerna agerar som hjälpinstrument vid färd mellan 
två bilar eller i närheten av någon annan typ av hinder. 
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3.4 Design-/Kravspecifikation 

Efter att förstudien och utredningen för drivkälla och hjulupphängning hade gjorts så sammanställdes 
och utformades de krav och önskvärda delar fordonet skulle innefatta.  
 
För att definiera och få en överblick över de krav som ställs på fordonet gjordes en variant av ett 
kravträd. Projektgruppen skrev upp de krav som kunde identifieras och delade upp dem efter olika 
kategorier. Därefter avgjorde gruppen tillsammans med Visionstudios om kraven var nödvändiga eller 
önskvärda genom att markera dessa med ett N respektive Ö som står för nödvändigt och önskvärt. 
 
Ett urval av de viktigaste kraven som projektgruppen diskuterade med företaget Visionstudios var 
följande: 
 

• Det är önskvärt att fordonet har en låg tyngdpunkt 
• Det önskvärt att sittpositionen är justerbar 
• Miljövänlig drivkälla ska vara en nödvändighet eftersom företaget står för en miljöpolicy, 

även den utvalda målgruppen tar hänsyn till miljön och fordonet skall då ha detta som 
säljande argument. 

• Det är en nödvändighet att fordonet skall kunna luta i kurvorna för att bidra till större 
stabilitet med tanke på fordonets storlek, det bidrar även till en rolig körupplevelse 

• Utrymme för handbagage är en nödvändighet eftersom ett bagage  är en stor fördel vid 
medtaget gods. 

• Fordonet ska ha fler än två hjul då detta bidrar till en väsentligt bättre stabilitet. 
 
Därefter sammanställdes kraven i en kravspecifikation (designspecifikation) som är öppen för 
revidering, det vill säga att den kan omarbetas under arbetets gång allt eftersom nya krav identifierats. 
Kravspecifikationen kan ses i bilaga B. 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Figur. 2.1 Kravträd 
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4 Idégenerering  

Det essentiella, centrala i alla aspekter av formgivning och design är att generera lösningar, 
idégenerering. Oavsett om detta ses som en kreativ handling eller en logisk problemslösningsprocess så 
är syftet med design att ta fram förslag för något nytt, något som inte finns än (Cross, 1994). 
 .  
En väsentlig del utav detta projekt har varit idégenereringen. Det är i den här fasen de kreativa 
processerna aktiveras och nya lösningar tas fram. Det finns många olika metoder att använda vid 
idégenereringen och i detta projekt har bland annat följande metoder använts: 
 

• Brainwriting; 6-3-5 metoden 
• Strukturvariation 
• Brainstorming och diskussion 

 

4.1 Brainwriting 6-3-5 

Brainstorming är en välkänd och välanvänd metod vars syfte kan beskrivas som att skapa en flod av 
nya idéer. Detta genom att en öppensinnad grupp människor tar fram så många idéer som möjligt som 
sedan utlöser nya idéer hos andra deltagare. En metod som har utvecklats ur brainstorming är 6-3-5 
metoden, även kallad brainwriting. Efter att ha bekantat sig med uppgiften ska sex deltagare skriva 
och/eller skissa fram tre lösningar under fem minuter. Därefter roteras papperna och proceduren 
upprepas genom att utveckla idén som grannen tagit fram. Detta forstsätter tills alla papper har roterat 
ett varv. En av fördelarna med 6-3-5 metoden jämfört med vanlig brainstorming är att en bra idé kan 
utvecklas mer systematiskt (Pahl & Beitz, 1988). 
 
Det är önskvärt att idéerna beskrivs i skisser, med ett begränsat användande av huvudord och 
begränsade beskrivningar (Otto & Wood, 2001). 
 
Resultatet av denna övning är sex papper med arton lösningar/papper. I princip totalt 108 idéer på 30 
minuter. Nästa steg är att gå igenom alla lösningar och se vilka som är utvecklingsbara. 
 
I detta projekt valde projektgruppen att göra en egen variant av 6-3-5 metoden, där fem personer deltog 
och två papper behandlade hjulupphängning, ett papper instrumentbräda, ett papper styrdon samt ett 
papper på displayens gränssnitt.  

4.1.1 Resultat 
 
Denna metod resulterade i många intressanta idéer och förslag som projektgruppen därefter diskuterade 
och tog ställning till.  
 
Det som blev mest givande från sessionen var de olika lösningarna på hjulupphängningen. Kravet som 
var ställt på lösningarna var att de ska möjliggöra för fordonet att ha skevande hjul samt lutande kaross 
i samband med kurvtagning. Projektgruppen valde ut ett par av lösningarna för att gå vidare med.  
 
Även de andra områdena som togs upp i 6-3-5-sessionen var givande och framför allt resultatet från 
styrdonet användes vid konceptframtagningen för fordonets interiör (Bilaga G). 
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Figur 4.1 635 hjulupphängning 
 

 
Figur 4.2 635 Instrumentpanel 
 

 
Figur 4.3 635 Gränssnitt LCD 
 

 
Figur 4.4 635 Styrdon 
 
Den mest intressanta lösningen för styrdon kan ses längst till höger i figur 4.4. En kombination av ratt 
och styre ger en intressant lösning. Den har även en LCD-skärm som visar hastighet, varvtal etc. 
Gränssnittet hos LCD-skärmen kan hittas i 6-3-5-övningens resultat för gränssnittet. 
 

4.2 Strukturvariation 

Strukturvariation är en metod som används för att få fram alla möjliga varianter av en produkt. I boken 
Engineering Design Methods beskriver Nigel Cross 1994 hur klienter och kunder vanligen vill ha 
förbättringar snarare än onödiga och överflödiga funktioner. Att göra variationer av utvecklade idéer 
och teman är därför en viktig del i designprocessen.  
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Det finns olika sätt att göra en strukturvariation, den som kommer att tas upp här är morfologisk analys. 
Metoden går ut på produktens elementära delar listas, så som exempelvis motor, hjul och förarstol. 
Därefter placeras dessa element i så många olika ordningar och varianter som möjligt. För att få en 
uppdelning av resultatet används olika nivåer, exempelvis enligt följande: 
 

• Nivå 1: förarstolen är placerad vid marknivå 
• Nivå 2: förarstolen är placerad i höjd med hjulen 
• Nivå 3: förarstolen är placerad ovanför hjulen etc. 

 
(Nigel Cross, Engineering Design Methods, Figure 55) 
 
Projekt gruppen använde sig av strukturvariation för att undvika att låsas av hur olika fordon ser ut idag 
och var deras komponenter är placerade. Den startades genom att fordonet bröts ner i enkla 
delkomponenter: 
 

• Hjul 
• Förarstol 
• Motor 
• Förvaringsutrymme. 

 
 
 
 
 
 

Figur 4.5 Strukturvariation 
 

4.2.1 Resultat 
Strukturvariationen utfördes med fokus på två krav/önskemål; en förhållandevis jämn viktfördelning 
och en låg tyngdpunkt. Övningen resulterade i ett tjugotal olika variationer där de mest intressanta 
ringades in och gavs kommentarer. Den variationen som ansågs mest intressant var där förarstolen var 
lite bakåtlutad och lätt förskjuten åt vänster om fordonets mittpunkt. Snett nedanför stolen är 
motorpaketet placerat och snett ovanför motorpaket är förvaringsutrymmet placerat. I sin helhet 
förefaller detta kunna bidra till en jämn viktfördelning, samt en relativt låg tyngdpunkt, något som kan 
vara avgörande för hur ett fordon beter sig i sin rätta miljö – under körning på vägar. 
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5 Grundläggande design exteriört 

Nästa steg i detta projektet var att i samråd med företaget komma fram till ett grundläggande koncept 
att ta vidare och fortsätta utveckla. Första steget i det som projektgruppen valt att kalla grundläggande 
design var att med kravlistan och företagets övriga önskemål, samt resultaten från idégenereringen ta 
fram olika formgivningar åt fordonet. Därefter valdes i samråd med företaget en inriktning som 
projektgruppen fortsatte att arbeta vidare på. 
 
Projektspecifikation som tagits fram tillsammans med företaget lägger vikt på att fordonet ska ha en 
okonventionell form som är fri och nytänkande. Således var det av stor vikt att inte projektgruppen låst 
sig vid hur befintliga fordon ser ut. 
 
Begreppet skiss innebär en grov eller ofärdig teckning, och skissning innebär att kunna förmedla en 
generell bild av någonting. Ordets engelska motsvarighet är sketch vilket härstammar från det 
italienska ordet schizzo och grekiskans skhedios vilket betyder sagt eller gjort utan förberedelse. 
Skissandet har över åren visats sig vara ett av de snabbaste sätten för en designer att definiera problem, 
utforska idéer och ta fram former, oavsett om det sker på papper eller digitalt (Olofsson & Sjölén, 
2006).  

5.1 Tidiga skisser 

De första tidiga skisserna som gjordes var till för att testa olika 
uttryck, snarare än detaljer. Projektgruppen använde ett par dagar åt 
att ta fram enkla snabba skisser för att hitta en eller flera formspråk 
som lever upp till de satta kraven. Till höger ses två exempel från 
denna fas. 
 
Projektgruppen hade tidigt i den här fasen en dialog med företaget 
för att få dem delaktiga i hur fordonet tog form. På det här sättet 
kunde projektgruppen få direkt feedback på skisserna och de olika 
inriktningarna.  
 
 
             Figur 5.1-5.2 Inledande skisser 

5.2 Vidare skisser 

Nästa steg i designprocessen var att förfina olika inriktningar. Vid det här laget fanns det speciellt en 
inriktning som föredrogs av både projektgruppen och företaget, form och attityd passade in på kraven.  
 
Det som utmärker denna inriktning är de rena klara linjerna som går från framhjulen och bakåt i en 
båge och bildar en slags bakdel som börjar redan från fronten på fordonet. Formen är ursprungligen 
inspirerad av formen på en vattendroppe. Vatten och vattendroppar är något som på ett sätt kan kopplas 
till miljövänliga känslor, något rent och klart. Med en form som drar paralleller till vatten och 
aerodynamik vävs på ett sätt miljövänlighet in i fordonets formgivning. 
 

Figur 5.3-5.5 Droppinspirerad. 
 
Denna inriktning beskrevs i flera olika skisser och utföranden i samma anda. 
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En annan inriktning som illustrerades med skisser var ett formspråk med inspiration från bilvärlden, där 
en mer definierad fronthuv finns beskriven och hela formgivningen är mer inspirerad av sportbilar. 
Nackdelen med denna inriktning är att det inte är önskvärt att fordonet blir stämplat som en bil baserat 
på dess utseende. Tanken med fordonet är att den ska ses som något mitt emellan en bil och en 
motorcykel. Denna inriktning betraktades även som ganska konventionell med hänsyn till dagens utbud 
av dagens attitydfyllda sportbilsformgivning. 
 

 
Figur 5.6-5.8 Sportbilsinriktning 
 
En tredje inriktning som kunde urskiljas ur alla skisser var att fordonet hade helt blottlagda hjul, det vill 
säga att det inte finns några hjulhus. Tanken bakom detta var underlätta förverkligandet av en 
hjulupphängning som tillåter fordonet att luta med i kurvtagningar. Karossens form påminner mycket 
om droppformsinriktningen, men det är som sagt de frilagda hjulen som karaktäriserade denna 
inriktning. En eventuell svårighet med denna inriktning är att hjulen av trafiksäkerhetsskäl inte får vara 
helt frilagda, utan någon form av skärmar måste täcka hjulen.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.9 Frilagda hjul 
 
Några av skisserna som gjordes i början av designprocessen skiljde sig rätt markant från de övriga 
inriktningarna. Ett kantigare och kompaktare formspråk med inspirationen från Japan togs fram som 
förslag. Denna kantiga typ av utseende är typiskt för japanska 
stadsbilskoncept. Tanken var att försöka blanda in lite sportighet i 
dessa kantiga och kompakta formspråk, något som visade sig vara 
ganska problematiskt då en liten fyrkantig kompakt skapelse inte 
så ofta associeras med sportiga bilar och motorcyklar. Om 
fordonet dessutom skall vara ergonomiskt riktigt, kan det bli 
onödigt komplicerat om fordonet är väldigt litet och kompakt.                                                                                      
 

      Bild 5.1 Japansk citybil 
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Figur 5.10-5.12 Japaninspirerad formgivning 

5.3 Förberedande för lermodellbygge 

Efter en tids dialog med designmodellerings- och keramikskolan Formakademin i Lidköping angående 
ett samarbete, påbörjades ett förberedande arbete hos projektgruppen.   
Detta samarbete innebar att studenter på modelltillverkningsutbildningen skulle bygga en lermodell i 
skala 1:4 av fordonet åt projektgruppen. 
 
I det här skedet var det inte klart om modellen skulle byggas, men likväl måste alla förberedelser för ett 
eventuellt bygge göras. Av olika anledningar kunde inte ytmodelleringen påbörjas förrän två veckor 
innan den av formakademin tilldelade deadline. 
 
Dessa förberedelser bestod av att bygga en 3D-ytmodell av fordonet för att kunna skapa 
ritningsunderlag åt modellbyggarna. Hur 3D-modellen byggdes beskrivs i kapitel 7.  
 
Det som efterfrågades var fyra ritningar ur olika vyer: front, bak och från sidan. Dessutom skulle det 
placeras ett rutnät över ritningarna där varje ruta var 25x25mm. Detta för att kunna mäta direkt från 
ritningen på ett enklare sätt. Då lermodellen skulle byggas i skala 1:4, krävdes även att ritningarna 
skulle vara i samma skala och skrivas ut i A1-storlek. Mer om detta kan läsas i bilaga A. 
 

5.4 Vald inriktning 

Designprocessen är normalt sett inte något som bör stressas fram. I detta projekt ställdes dock 
projektgruppen inför en väldigt snäv deadline för modellbygget. Det fanns endast två veckor till 
förfogande och efter dessa veckor skulle en 3D-modell stå klar för att lämnas till Formakademin. Detta 
gjorde att projektgruppen var tvungna att välja en inriktning/formgivning att gå vidare med till 
modellbygget tidigare än önskat.  
 
Efter att ha diskuterat igenom de olika inriktningar som projektgruppen tagit fram tidigare, och stämt 
av mot önskemål och krav, samt presenterat materialet för företaget valdes gemensamt en inriktning att 
gå vidare med i projektet. Företaget blev särskilt intresserade av de skisser som relaterade till 
droppformen.  
 
Projektgruppen använde ett par dagar till generera fler skisser inom den inriktningen för att få fram ett 
övertygande underlag. Exempel på skisser från denna period ses nedan: 
 
 



Högskolan i Skövde Examensarbete i integrerad produktutveckling 
Institutionen för teknik och samhälle Konceptuell design och utveckling av hybridfordon 

 
 Karl Johansson | Rickard Magnéli | Staffan Seving 20 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Figur 5.13-5.19 Skisser på  vald inriktning. 
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6 Grundläggande design: interiör 

Ett fordons insida är komplext och kräver omtanke vid utvecklingen. Design av fordons interiör är av 
sin natur väldigt användarcentrerad (Högberg 2008). Det finns många saker att ta hänsyn till vid dess 
utformning så som det estetiska, funktion och ergonomi. Interiören måste i viss mån vara tillräckligt 
neutral eller flexibel för att attrahera den relativt breda målgruppen. Samtidigt måste interiörens mått 
anpassas till den vida skalan personer som kommer att använda fordonet. För detta finns mycket 
användbara datorprogramvara så som Jack™ och People size (2008). 
 

6.1 Litteraturstudie 

När hänsyn skulle tas till den fysiska ergonomin gjordes en litteraturstudie för att inhämta kunskap och 
erfarenheter från redan genomförda projekt och artiklar från personer med specifik kunskap i ämnet.   
 

6.2 Ergonomi 

Vid datorstödd utveckling med hänsyn till ergonomi används, framförallt inom bilindustrin, 3D-CAD 
programvara speciellt framtagen för ergonomi. Ett sådant program är Jack™. I detta program kan 
utvecklarna enkelt skapa datormanikiner (3D-människor) anpassade efter verkliga människors mått och 
simulera användarsituationer. I detta projekt använde projektgruppen sig av Jack™ och PeopleSize 
(2008) i kombination med CAD - programvaran Pro Engineer™ (Pro/E). 
 
För att fordonets interiör ska kunna passa så många av befolkningen som möjligt skapades ett urval av 
manikiner, en så kallad manikinfamilj, efter riktlinjer från Dr. Hartmut J. Speyer i artikeln ”RAMSIS 
Application Guide: Test Sample & Task Definition” (Speyer, 2005). 
 
Familjen bestod av sex män och sex kvinnor som tillsammans uppskattas täcka in ca 95 procent av vald 
målgrupp. Av mjukvarurelaterade skäl kunde inte en svensk - eller blandad europeisk befolkning 
väljas, utan en tysk befolkning valdes. I en jämförelse av 50-percentilen på snittlängden mellan 
svenskar enligt Statistiska centralbyrån (2008) och tyskar enligt programvaran PeopleSize (2008) 
framgår det att svenskar är aningen längre än tyskar, även om skillnaden är liten.  
 
Manikinerna döptes till M1-M6 för män och F1-F6 för kvinnor enligt följande: 
 

   Kroppslängd  Sitthöjd     Höftmått   
   mm  %‐ile  mm  %‐ile  mm  %‐ile 
Manikin                  
(Male)                  
M1  1664,6  5,7 887 9,7 372 60,2 
M2  1780,3  50,7 937 52,5 364 47,6 
M3  1909,1  96,4 960,6 76 334 8,5 
M4  1891,5  94 981,1 89,7 357 35,7 
M5  1883  92,5 977,9 88 413 95,1 
M6  1893,4  94,3 1017,5 98,8 389 81,6 
                    
(Female)                 
F1  1550,1  6,3 810 2,5 350 15,1 
F2  1551,2  6,6 834,3 10,9 375 48,2 
F3  1557,1  7,8 837,5 12,8 496 99,4 
F4  1540,2  4,6 857,6 29,8 443 94,2 
F5  1647,9  50,8 877,7 53 372 43,4 
F6  1751,7  95,1 920 91,2 38 38 
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Efter att manikinerna blivit färdigställda exporterades de till Pro/E där de placerades i den färdiga 3D-
modellen. Samtliga manikiner placerades med fötterna i samma position eftersom att alla som använder 
fordonet måste kunna nå just pedalerna. Därefter togs ett antal mått och vinklar ut som sedan användes 
som underlag för utvecklingen av fordonets interiör. Således kom ergonomi före design vad gäller 
fordonets interiör i det här projektet. 
 
Ett urval av de mått som togs ut var:  
Rattens justering uppåt och nedåt samt rattens lägsta postition från golvet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur.6.1 Ratt x-led     Figur.6.2 Ratt y-led  Figur.6.3 Rattens position från golvet 
 
Avsikten med bilderna är att illustrera hur manikinerna i det från Jack™ förinställda ”driving 
posistion” placerades för att reda på vilka lägen stolen och styrdonet behöver justeras i. Exakt vilka 
mått som togs ut presenteras i kapitel 8.2. 
 

6.3 Interiörkoncept 

Vid konceptframtagning av fordonets invändiga utseende togs hänsyn olika faktorer. Företaget hade 
olika krav och önskemål på fordonets interiör och genom en enkät hade ett tiotal personer i målgruppen 
listat olika behov och önskemål. 
 
De koncepten som arbetades var sammansatta av instrumentpanel, styrdon, stol och dörrsidor/paneler. 
Projektgruppen genomförde en 6-3-5 metod under idégenereringsfasen där bland annat styrdon och 
instrumentpanel ingick. Här fick projektgruppen en stor mängd olika förslag på hur fordonet skulle 
kunna styras och hur instrumentpanelen skulle kunna se ut. Detta fanns i åtanke när interiörkoncepten 
togs fram. 
 
Varje koncept hade en sak gemensamt: ett utrymme i panelen vars uppgift var att erbjuda stöd för 
armbågarna och rymma ett antal reglage. Se bild exempel armstöd i figur 6.4. 
 
Projektgruppen hade flera idéer om hur panelerna med armstöd skulle kunna se ut, olika lösningar på 
styrdon och instrumentpaneler. Med stöd av resultat från idégenereringsmetoden 6-3-5 och inspiration 

Figur 6.4 Koncept 1 och 2 
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från bilvärlden togs sex stycken koncept fram som sedan ställdes mot varandra i en konceptvalsmatris 
enligt Pugh. De tre koncept som fick bäst betyg i matrisen valdes ut för att gå vidare med och därefter 
valdes tillsammans med företaget ett slutgiltigt koncept att gå vidare med till detaljerad design. 
 
Koncept 1 byggde på att mätarhusens form följer styrdonets utformning. Fördelen med detta är att om 
användaren sitter centrerat i fordonet, får denne med detta koncept bättre sikt rakt fram, något som är 
en fördel vid tät stadstrafik. På dörrsidan finns ett tänkt armstöd samt ett handtag, vilket är en detalj 
som även återfinns i bilvärlden. 
 

             Figur 6.5 Koncept 3 och 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Figur 6.6 Koncept 5 och 6 
 
Koncept 2 bestod av en dörrsida med ett armstöd och en enkel ren instrumentpanel. All information 
som normalt återfinns på en instrumentpanel fanns här i en uppfällbar LCD-skärm. Tanken var att, om 
önskan fanns, så kunde skärmen fällas ner och all information istället projiceras på framrutan.   
Koncept 3 och 4 fokuserade mer på de lister som följer fordonets interiör. I båda dessa fall var tanken 
att dessa lister skulle se ut som borstad aluminium. I Koncept 3 hade armstödet en mer spartanskt 
utformning samt en stor och tydlig LCD-skärm. Koncept 4 illustrerade en mer rundad och mjuk 
utformning av koncept 3. 
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Koncept 5 och 6 följde samma princip med ett integrerat armstöd i dörrsidorna men har olika 
utformning än de övriga. I koncept 6 fanns även högtalare integrerade i dörrsidorna. Det speciella med 
koncept fem var styrdonet, som härstammar från 6-3-5 övningen och har en integrerad 
informationsdisplay. Samtliga koncept påminde relativt mycket om varandra i avseende på att de hade 
ett armstöd i dörrsidorna samt att alla hade någon form av LCD-skärm som informationskälla. 
 
Konceptvalmatrisen gjordes efter ett antal kriterier för koncepten. Koncepten fick ett betyg för hur pass 
bra det uppfyllde kriteriet. Kriterierna bestod av att konceptet skulle ha ett bra armstöd, det var 
önskvärt att det var nytänkande. Konceptet skulle erbjuda bra platsutnyttjande och benutrymme. 
Slutligen skulle också alla reglage finnas nära till hands.  
 
 I den här matrisen ansågs dock kriterierna vara av likvärdigt värde överlag och därför användes en 
vanlig betygsmatris. Dock gick projektgruppen vidare med de tre bästa koncepten istället för bara det 
bästa, och tog tillsammans med Visionstudios ett beslut om vilket koncept som slutligen skulle väljas.  
 
Kriterier   Koncept           
   1 2 3 4 5 6 
           
Bra armstöd  2 4 1 2 2 3 
Nytänkande/innovation  4 4 2 2 4 3 
Platsutnyttjande  4 2 2 2 2 2 
Benutrymme  2 3 3 3 3 3 

Närhet till handtag och reglage  4 2 2 2 4 2 

           
    16 15 10 11 15 13 

 
Figur 6.7 Betygsmatris interiörkoncept. 
 
Det koncept som tillslut valdes (figur 6.9) bestod av en sidopanel, stol, ”instrumentbräda” samt 
styrdon. Det speciella med detta koncept var att styrdonet även fungerar som instrumentpanel då den 
även består av en relativt stor LCD-skärm där all väsentlig information visas. Styrdonet som helhet kan 
liknas vid en blandning mellan ratt och styre, se figur 6.9. En mer detaljerad beskrivning av 
interiörkonceptet tas upp i kapitlet detaljerad design interiör. 
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       Figur 6.8 De tre valda koncepten: 1,2 och 5. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Figur 6.9 Valt interiörkoncept. 
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7 3D-CADmodell 

Syftet med att skapa en 3D-modell i CAD (Computer Aided Design) i detta projekt var flera. För att 
kunna bygga en lermodell av fordonet krävdes digitalt ritningsunderlag som erhålls från en 3D-modell. 
Ett annat syfte var att projektgruppen ansåg datorstödd design som ett viktigt och användbart verktyg i 
designprocessen och vid eventuell produktion. Att se formgivningen i tre dimensioner istället för två 
öppnar för att kunna upptäcka designmissar i tid. Med en färdig 3D-modell kan även i stort sett 
fotorealistiska renderingar tas fram relativt enkelt. Något som underlättar för att få resultatet mer 
verkligt i ett tidigt skede. 
 
Till en början tog projektgruppen endast fram ett skal – karossen, vilket var det modellbyggarna 
behövde för att kunna bygga en lermodell. Därefter fortsatte utvecklingen av 3D-modellen mot ett 
komplett detaljerat fordon där hela hjulupphängningen konstruerades och visualiserades. 
 

7.1 Inledande CAD-modell 

Fas ett bestod av att skapa en 3D-modell som underlag till lermodellen och baserades på relativt tidiga 
skisser från den valda formgivningsinriktningen i designprocessen. Modellen byggdes med hjälp av 
ytmodellering i CAD-programmet Pro/Engineer™ (Pro/E) under ca 1-2 veckor innan deadline den 7:e 
april. Detta var en deadline för när Formakademin senaste behövde underlaget för modellbygget. 
 
När en 3D-modell ska byggas är ofta tid något som är begränsat och därför är det viktigt att innan 
modellen börjar byggas planera och tänka igenom hur modellen skall byggas. I det här projektet är 
fordonet symmetriskt vilket ger en viktig fördel vid 3D-modelleringen; det räcker med att bygga halva 
modellen för att sedan spegla den.  
 
Modellen byggdes nästan uteslutande med hjälp av style-kommandot som en part, och sedan 
sammanställdes den tillsammans med en uppsättning hjul i en assembly.  
 
Vid ytmodellering i Pro/E byggs ytor med hjälp av kurvor. En yta definieras av fyra stycken kurvor, 
vilket även ger minst spänningar alltså väck i ytan. En yta kan skapas från tre kurvor likaså, dock ökar 
risken för stora spänningar i ytans hörn. I de fallen där det inte är möjligt att ha fyra kurvor till en yta 
finns det olika sätt att komma runt detta, om det inte är aktuellt att endast använda tre kurvor. 
 
Modellen byggdes upp med right-planet som utgångspunkt. Detta för att senare kunna spegla modellen 
mot right-planet och få front- samt top-planen rätt placerade. Allt eftersom kurvor placeras ut på rätt 
plats och ytor skapas tar modellen form. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7.1                       Figur 7.2 
 
Modellens front byggdes först upp som en hel yta tillsammans med rutor och tak. Alla kurvor som går 
in mot right-planet måste sättas till normaler mot planet, annars uppstår det oönskade veck vid senare 
spegling. Oftast är det önskvärt med en mjuk och jämn övergång mellan två ytor och för att 
åstadkomma detta måste kurvorna som möts ställas in att följa kurvaturen på den ytan kurvorna möter. 
I den här modellen var det endast mellan ett fåtal ytor som inte kurvatur användes, och då var det 
önskvärt med en kant som markerar var ytorna möts. 
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När karossen i stort sett var färdigbyggd var det dags för att skära ut hål för hjulhus, luftintag samt 
strålkastare. Med hjälp av COS (curve on surface) skapades kurvor direkt på ytan för kunna skära i 
ytan, se rödmarkerat i bilden nedan. Därefter användes trim-kommandot för skära bort yta för 
hjulhuset, luftintaget och strålkastaren.  
 
När själva skalet var färdig byggt i style-kommandot speglades modellen mot right-planet och sedan 
synades modellen efter eventuella fel så som veck i ytor, vilket direkt åtgärdades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.3  Figur 7.4              Figur 7.5  
 
Resultatet av fas ett var en relativt odetaljerad ytmodell som uppfyllde kraven från modelltillverkarna 
och som sedan skulle bli fysisk i form av en lermodell.   
 
Att bygga en 3D-modell så pass tidigt i designprocessen har trots kompromisserna varit en bra 
erfarenhet för projektgruppen. Att få se fordonet visualiserat i 3D är ett utmärkt sätt att testa designen 
innan det är för sent. Modellen är till stor del baserad på underlag som skissats fram tidigare i 
processen, men ändringar i formgivningen gjordes allt eftersom under 3D-modelleringen. När det 
digitala underlaget presenterades för lärarna och eleverna på Formakademin fick projektgruppen 
värdefull feedback och råd om hur olika ytor och linjer kan ändras för att fungera i verkligheten. Detta 
var mycket uppskattat då de har stor erfarenhet av vad som går eller inte går att bygga.  
 
Nästa steg i CAD-bygget var att göra datormodellen mer detaljerad samt skapa fordonets interiör. Detta 
tas upp i nästkommande kapitel, dock kommer inte själva modelleringsförfarandet att tas upp i 
resterande kapitel då det ses som överflödigt. 
 
 
 
 



Högskolan i Skövde Examensarbete i integrerad produktutveckling 
Institutionen för teknik och samhälle Konceptuell design och utveckling av hybridfordon 

 
 Karl Johansson | Rickard Magnéli | Staffan Seving 28 

8 Förkroppsligande och detaljerad design 

När CAD-modellen var överlämnad till Formakademin och 
grundformen var framtagen, påbörjades nästa fas i projektet; 
detaljerad design där olika delar så som hjulupphängning och de olika 
funktionella yttre komponenter som skall finnas på bilen utformades. 
Detta sammanställdes i en s.k. assembly där olika CAD-filer kan sättas 
samman till en fullständig slutlig modell. 

8.1 Detaljerad design, exteriör 

Gruppen listade flera yttre komponenter på fordonet som skulle tas 
fram och utvecklas, allt för att få en så realistisk modell som möjligt 
men även för att uttrycka funktionalitet. Det faktum att lagar så som 
att hjul skall vara heltäckta för att förhindra olyckor i trafiken fanns i 
åtanke. I denna fas av projektet så var lösningen med hur fordonet 
skulle öppna sig inte helt framtaget men en diskussion om att fronten 
av fordonet skall öppnas uppåt fanns. Därför placerades ett trappsteg 
nere vid frontskärmarna för att underlätta att ta sig in och ut ur 
fordonet (figur 8.1). 

Backspeglar, vindrutetorkare och spolarvätskemunstycken var något 
gruppen ansåg viktigt att ha med eftersom det är en naturlig del av 
bilen (figur 8.3).  
 
Bakdelen på fordonet gjordes större och djupare för att få plats med 
baklyktor och ett bagageutrymme lades till (figur 8.5). Tanken i det 
här skedet var att en skjutlucka skall kunna öppnas på bakdelens topp 
och ge tillgång till ett bagageutrymme. Enkla beräkningar då gav ett 
bagageutrymme på ungefär 70 – 100 liter vilket borde räcka för ett 
fordon för en person. Detta kunde dock inte bestämmas så exakt vid 
detta skede eftersom det berodde mycket på hur insidan av fordonet 
med säte och dylikt skulle komma att bli utformat. Lyktor och grill 
skars också ut framtill på fordonet (figur 8.4) samt så placerades en 
antenn för GPS (Global Positioning System) uppe på taket bakom 
vindrutan (figur 8.6). 
 
De komponenter som gruppen tog fram till fordonet: 

o Vindrutetorkare 
o Backspeglar  
o Hjulskärmar  
o Grill 
o GPS-antenn 
o Bagageutrymme 
o Karossfästen för hjulupphängning 
o Framlyktor 
o Trappsteg 

 
Utöver detta så jämnades en del skarpare kurvor till, och designen baktill ändrades för att bättre följa 
formspråket på bilen. Rails som tidigare var placerade baktill togs bort eftersom de inte utgjorde någon 
direkt funktion. 

8.2 Detaljerad design, interiör 

I den här fasen togs en mer detaljerad design av interiören fram. Fordonets interiör kan med ett par ord 
beskrivas som enkel och ren, men samtidigt tekniskt nytänkande. Det genomgående temat i interiören 
är breda ytor varvat med smala lister som sluter interiören. En stor del av konceptet går ut på att få en 
”ren” fönsterbräda och instrumentpanel utan överflödiga reglage och information. En av anledningarna 

Figur 8.1 – 8.6, Detaljerad design 
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till detta var att ge användaren bättre sikt framåt och en mindre rörig miljö. På styrdonet finns en LCD-
skärm som visar all nödvändig information, som normalt finns att tillgå på instrumentbrädan.  
 
På dörrsidorna finns ett armstöd vars syfte är att erbjuda ett bra stöd för körställningen samt att 
tillhandahålla diverse reglage. Eftersom många av de tänkta användare har bilvana från vänsterstyrda 
bilar är det lämpligt att reglage som har med körriktning att göra i likhet med ett konventionellt 
växelreglage, placeras till höger. Således placerades reglage för fram-, bak- och parkeringsläge vid 
armstödet på höger dörrsida. Detta gör att användaren enkelt kan nå fram till reglagen utan att 
nödvändigtvis behöva komma åt dessa utav misstag. På vänstra armstödet placerads ett runt reglage 
avsett för att styra stereons alla funktioner. 
 
Under detaljerad design av interiören tillämpades precis som vid exteriören datorstödd design. Med 
skisser som huvudunderlag togs interiören fram digitalt som CAD-modell. Detta öppnade för att kunna 
placera manikiner i interiören samtidigt som denna byggdes upp. Med dessa kunde projektgruppen 
enkelt få bekräftat att exempelvis armstödet låg på en bra höjd och att stolen hade önskvärda 
dimensioner. 
 
Som nämnts i ett tidigare kapitel placerades manikiner i fordonet för att kunna ta ut de mått interiören 
krävde för att bli ergonomiskt tillfredställande. I enlighet med Dr. Hartmut J. Speyers guide: ”RAMSIS 
Application Guide: Test Sample & Task Definition” användes olika manikiner för olika mått (Speyer, 
2005). 
 
 Följande mått togs ut: 
 
Stolens justeringsmöjligheter, M3 (manikin) och F4 användes för att de representerade största och 
minsa värdena för manikinfamiljerna i just den här mätsituation: 
x-led 230 mm 
y-led 170 mm 

 
Figur 8.1 
Styrdonets justeringsmöjligheter, M3 och F4 användes: 
x-led 216 mm 
y-led 92 mm 

 
Figur 8.2 
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Dessa mått var av störst betydelse vid utvecklingen av interiören eftersom dessa justeringar gör att flera 
personer inom målgruppen kan använda och trivas i fordonet. 
 
Under kapitlet resultat slutgiltigt koncept beskrivs både interiören och exteriören mer utförligt. 

8.3 Visualisering 

En av fördelarna med att bygga en 3D-modell är att möjligheten finns att rendera verklighetstrogna 
bilder. Detta innebär i praktiken att produktutvecklare och industridesigners tidigt i ett designprojekt 
kan få en tydlig uppfattning om hur den tänkta produkten kommer att te sig. 
 
Med rendering menas att programvaran skapar en stillbild av modellen ur en önskad vinkel där den 
färgsätter och ljussätter modellen. De flesta 3D-programvaror har någon form av renderingsverktyg att 
tillgå i programmet, skillnaden är dock hur pass bra och avancerad detta verktyg är. I Pro/E finns en 
renderingsfunktion att tillgå som visserligen duger till enkla renderingar men som saknar kapacitet för 
att klara av mer avancerade renderingar. 
 
Det finns ofta en uppsjö av externa renderingsprogram att använda som ”plug in” till de vanligaste 3D-
programvarorna, dock kostar dessa oftast en ansenlig större summa pengar. Ett exempel på ett program 
som har en väldigt kompetent inbyggd renderare är Autodesk 3DS Max™.  
 
En riktig rendering är mycket mer komplex än att bara ta en så kallat skärmdump av det som visas på 
skärmen. Här finns flera faktorer som spelar in för att få en högkvalitativ rendering. Det handlar om att 
applicera material och texturer på modellen, bygga upp en scen och ljussätta. Efter detta följer en hel 
del inställningar i renderingsmenyn samt mycket försök och misstag, det vill säga att göra flera 
renderingar tills önskvärt resultat uppnås. 
 
För att lyckas med en rendering gäller det att följa verkligheten. En rendering kan liknas vid en digitalt 
skapad motsvarighet till att ta en bild på ett objekt i en fotostudio med bakgrunder, blixtar och dylikt. 
Alla reflektioner och högdagrar som syns i renderingen kommer till på grund av den scen som runt 3D 
modellen byggs upp. Det måste med andra ord finnas ett objekt som har som syfte att reflektera ljus 
mot modellen för att det ska skapas till exempel en ljusreflektion. 
 
I det här projektet renderades de flesta bilderna i just 3DS Max. Konverteringen mellan 
programvarorna skedde i formatet STEP. För att skapa renderingarna användes den i 3DS max 
inbyggda renderaren ”mental ray”. Renderingar från 3DS Max kan ses i bilaga F. 
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9 Hjulupphängning 

Hjulupphängningen på ett fordon är mycket viktig och bör vara väl genomarbetad då det är denna som 
ger fordonet sin framförandekaraktär. Något som kan vara viktigt vid ägande av ett fordon är att det har 
något utöver det vanliga att erbjuda föraren varje gång. Ett fordon som har detta att erbjuda, vill föraren 
sannolikt använda sig mer av. Körglädjen är därmed något som kan anses vara viktigt och 
projektgruppen tror att föraren får en rolig upplevelse då han/hon får uppleva den speciella och unika 
hjulupphängningen på fordonet. Upphängningen gör att förare och fordon agerar tillsammans i 
kurvtagning, vilket kommer att kännas väldigt speciellt, då det i dagsläget knappt finns några fordon 
som beter sig på samma sätt. 

9.1 Hjulupphängningens egenskaper 

I dagsläget finns det redan ett antal fordon som använder sig av olika tekniker för kurvtagning via 
skevning. Dessa fordon är ofta av motorcykeltyp där föraren genom att förflytta sin vikt åt olika håll får 
fordonet att luta och därmed skeva och utföra önskad sväng. 
 
För att kunna luta fordonet som projektgruppen utvecklar behövs en extern kraft då 
tyngdpunktsförflyttning inte går att genomföra på samma sätt som på en motorcykel. Föraren sitter 
nämligen som i en bil, dessutom väger fordonet mer vilket även det spelar in. En lösning för att kunna 
skeva hjulen är att använda hydraulik och att genom oljetryck förändra längden på stag som påverkar 
bärarmar som i sin tur gör att hjulen får olika höjd och fordonet lutar. En notis som gruppen gjorde i 
början av bygget var att om framhjulen skevas med hjälp av hydrauler i bärarmarna fram, kommer 
detta innebära att själva karossen stannar i upprätt läge. Detta är dock inte önskvärt. Karossen bör 
också få en viss lutning in mot kurvan, likt en motorcykel. För att åstadkomma detta får inte 
bärarmarna i framvagnen ändra längder utan måste vara ”stela”. Vid bakvagnen beslöts det att 
bärarmarna skulle ändra höjd i förhållande till varandra, vilket leder till att fordonet försätts i lutning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

      Bild.9.1 Brudeli 625L i lutning   

9.2 Framvagn 

Fordonets framvagnsupphängning är inte traditionellt en upphängning som ska klara av att göra åkturen 
mer behaglig och ge fordonet styrförmåga, det finns en tredje parameter som förändrar hela 
körkaraktären på fordonet. Framhjulen ska kunna skevas vilket innebär att båda hjulen kommer att luta 
parallellt in mot kurvan vid svängning. Detta kommer att ske vid höga hastigheter för att behålla 
stabiliteten på fordonet, anledningen till att det blir en stabilare kurvtagning är att tyngdpunkten flyttas 
in mot kurvan och därigenom motverkar de centrifugalkrafter som uppstår vid kurvtagning. 
 
En framvagn som klarar av att styras, ha stötdämpning och skevning av hjul är mycket mer avancerad 
än den traditionella. Ett exempel på vad som gör upphängningen mer komplicerad är att vid skevning 
kommer styrningsstagen att bli påverkade och göra att fordonet svänger. Detta är inte önskvärt då 
föraren kommer att utsättas för en oväntad reaktion från fordonet och detta kan leda till att föraren i 
värsta fall gör en felaktig manöver som kan leda till en olycka. 
 
För att få en framvagn vars komponenter fungerar individuellt och inte påverkar varandra så behövs ett 
antal åtgärder tas. Projektgruppen hade redan tidigt en idé om hur denna upphängning bör se ut och 
ritade upp ett antal enklare skisser som visar funktion. De flesta varianterna liknade dock varandra en 
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hel del, detta kan bero på låsning i tankesättet och därför beslöt projektgruppen att göra en så kallad 
brainwriting 6-3-5 för att få lite fler idéer och synvinklar på hur en upphängning skulle kunna se ut.  
 
Resultatbilder från 6-3-5 på hjulupphängningen fram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9.1 – 9.7, lösningsförslag på hjulupphängning fram 
 
Det var aningen svårt att få ut ett bra resultat då deltagarna måste vara relativt insatta i hur en 
upphängning kan fungera, men vissa idéer öppnade nya tankebanor vilket blev nyttigt vid uppritningen 
av den slutliga upphängningen. 
 
Efter 6-3-5 gjorde projektgruppen vidare funderingar och utvecklingar av framvagnen dock på enkel 
snabbskissnivå, bilder på detta följer nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9.8- 9.13, vidareutveckling hjulupphängning fram 
 
Eftersom det redan finns prototyper som har framvagnar med fungerande skevning användes dessa som 
inspiration för att komma vidare men även för att inte behöva uppfinna ”hjulet” en gång till. 
Lösningarna som hittades går inte att använda direkt på fordonet utan måste anpassas och eventuellt 
vidareutvecklas. Två väldigt intressanta motorcyklar med bra lösningar är norska Brudeli 625L som 
finns på bild 9.1 och japanska Yamaha Tesseract (bild 9.2), ingen av dem finns till försäljning i 
dagsläget men finns som väl fungerande och utvecklade koncept.  
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            Bild.9.2 Yamaha Tesseract 
 
För att få reda på om den framvagnslösning som gruppen valde skulle fungera så byggdes denna upp i 
Pro/E. När framvagnen var uppbyggd återstod att koppla ihop alla de olika delarna på ett korrekt sätt 
för att sedan kunna simulera rörelserna som framvagnen ska klara av. 
 
I ”assembly” läget i Pro/E går det att koppla samman delarna med ett läge som heter ”mechanism”.  
I det läget kopplas alla delar ihop och frihetsgrader definieras med hjälp av en ”constraint” som kallas 
för ”pin”, då denna används så kan en axel kopplas till en annan och sedan kan delarna röra sig fritt 
gentemot varandra men sitter fortfarande ihop i axeln. Resultatet som var önskvärt var att de rörliga 
delarna skulle kunna flyttas runt utan att hela framvagnen orsakade en låsning. Vid det första 
framvagnsbygget fungerade inte allt som det skulle, det som orsakade detta var det så kallade 
fjädertornet som fjädrar och stötdämpare sitter fast i. Vid skevning så ville fjäder och stötdämpare 
flexa, om stötdämpare och fjäder flexar innebär det att skevningen kommer att påverkas av fjäderns 
hårdhet och stötdämparens tröghet vilket i sin tur kan innebär att kurvtagningen blir inkorrekt och leder 
till missöde och i värsta fall en olycka. 
 
För att åtgärda detta så skapades ett nytt fjädertorn som var rörligt i sidled, det sitter alltså numera på 
en axel och för att detta skulle fungera behövde även karossfästet som fjädertornet sitter monterat i 
modifieras. Det som behövde uppnås vid test var att allt skulle röra sig men att fjädrar och dämpare inte 
flexade, testet blev en succé och lösningen gjordes klar att sättas in i bilen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur.9.14 Normalläge           Figur.9.15 Aningen lutat läge  
 
Framvagnen är en modul vilket innebär att den först monteras separat för att sedan bli fastmonterad i 
bilen. När framvagnen var monterad i bilen upptäcktes ett nytt problem, vid skevning tar däckets 
överkant i skärmarna på fordonet, detta löstes genom att fästplattan på karossen sänks vilket leder till 
att hjulen hamnar längre ifrån skärmkanterna. Hur mycket framvagnen behöver skeva för att klara av 
att göra de svängar som behövs ute i trafiken kunde inte testas eftersom kunskapen i programmet inte 
är tillräcklig. Detta kan dock inte anses vara något större problem då det går att lösa genom sänkning av 
framvagnsmodulen i förhållande till karossen. Det enda som begränsar lutningens vinkel är då alltså i 
princip karossen. Då framvagnens länkarmar tar i karossfästet bör optimal svängning redan ha 
uppnåtts, därför kan länkarmarna spärras med någon form av bricka eller ”stoppdel”. Att ha i åtanke är 
att vid högre hastigheter behöver inte utslagen vara så stora för att uppnå önskad svängning, likna detta 
med bilar på motorvägen då rattutslaget sällan hamnar i närheten av ett kvarts varvs vridning. Liknas 
det vid en motorcykel blir bara lutningen ett ytterst fåtal grader vid höghastighetskörning dvs. på 
motorväg där inga skarpare kurvor finns. 
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När framvagnen var uppbyggd blev det dessutom lättare att se vilka delar som rörde sig i förhållande 
till varandra och därigenom se var hydrauler som sköter skevningen skulle kunna placeras. 

9.3 Bakvagn 

Bakvagnen ska även den ändra hjulens höjd i förhållande till varandra, eftersom det redan var bestämt 
att hydrauler skulle användas gällde det att hitta en lösning där skevning möjliggjordes. 
Bakvagnens hjul skevar egentligen inte, det liknar inte alls framvagnens lösning. Skevningen uppstår 
genom att hjulen rör sig i förhållande till varandra, detta är möjligt eftersom respektive hjul sitter fast 
på sin egen bärarm som lutar fordonet med hjälp av hydrauler som är fastmonterade i fjädern. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9.16 Bakfjädringsstag med ”vipparm” 
 
Den första lösningen som kom fram var en lösning där fjädern satt monterad i karossen, i fjädern satt i 
sin tur ett stag som skulle vara monterat i bärarmarna (se figur 9.3), detta skulle möjliggöra individuell 
höjning och sänkning av bärarmarna då vägen förändras, men när hydraulerna skulle sättas fast uppstod 
problem. Hydraulernas placering föreföll lämpligast mellan staget och fjädern, detta gjorde att 
funktionen för individuell rörelse vid vägförändring gjordes omöjlig då hydraulerna kan anses som fast 
monterade stag då de inte arbetar. Det ledde i sin tur till att staget mellan bärarmarna och fjäder inte 
uppfyllde någon funktion, det kunde inte längre vippa. Därför sattes istället hydraulerna direkt fast i 
fjäder och bärarmar. Detta innebar att fjädern behövde omdesignas till det skick den är i nuläget. Vid 
första försöket att simulera bakvagnens rörelsemönster hände det ingenting, bärarmarna var stela, detta 
berodde på en miss i tankegångarna, lederna behövde ha mer rörelsemöjlighet än bara i ett led. Efter 
diverse modifikationer så simulerades rörelserna igen och denna gång fungerade det. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 9.17 Bakvagn 
 
Gruppen hade nu en skevningsfungerande bakvagn, men den hade inte individuell fjädring på 
respektive sving. Till slut kom gruppen fram till att det inte var möjligt att få separat stötdämpning och 
fjädring med skevfunktion genom hydraulik om inte två fjädrar användes. Gruppen ville trots detta inte 
använda sig av två fjädrar då fordonet blir mindre tilltalande på detta sätt, och designen på bakvagnen 
förändras till någonting som inte är önskvärt. 
 
Gruppen kom senare i projektet fram till en lösning där detta skulle fungera med endast en fjäder, det 
var dock för sent att gå tillbaka och göra om hela hjulupphängningen i CAD. Därför illustreras den 

Fjäder 

Bärarm

Hydraul 
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gamla lösningen i renderingarna. Den nya lösningen skulle i sådant fall vara något att tillämpa vid 
fortsatt arbete. 

9.4 Diskussion kring hjulupphänging 

I början var det tänkt att det skulle byggas en mockup av upphängningarna i verkstaden. Detta var 
innan projektgruppen fick reda på att det gick att simulera mekaniska rörelser i Pro/E. Att ha en grov 
mockup kan i vissa fall se aningen trist ut och till och med aningen oseriöst om de inte följs upp av 
snyggare mer detaljerade och funktionella modeller. Eftersom vi ville ha ut någonting av 
redovisningsvärde när vi beslöt att bygga fram- och bakvagn blev Pro/E det givna tillvägagångssättet. 
På detta sätt ser det snyggt och genomtänkt ut och det blir inget pill för hand för att simulera de olika 
rörelserna. Tiden var också en faktor som gjorde att det blev Pro/E. Vid arbete i verkstaden försvinner 
tiden snabbt i relation till resultatet. Detta innebär att det förmodligen skulle ha tagit otroligt mycket 
mer tid att få fram en fungerande upphängning i verkstan att göra tester med och tid är tyvärr inget vi 
hade gott om. Det var dock inte helt problemfritt att använda Pro/E heller, då det flera gånger under 
tillverkningen av bakvagnen kraschade och sparade versionsfiler blev korrupta. Detta medförde att 
några dagars arbete försvann och vi blev tvungna att börja om. Vi tror trots krascherna att vi tjänade på 
att använda oss av 3D-modell. 
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10 Resultat Slutgiltigt koncept 

I det inledande skedet av detta projekt tog projektgruppen tillsammans med Visionstudios fram en 
projektspecifikation. Syftet med denna var att få klarhet i vad projektet skulle innefatta och vad 
företaget förväntade sig för resultat av projektet. Projektgruppen gick ofta tillbaks till 
projektspecifikationen under projektets gång för att säkerställa att projektet uppnår företagets 
förväntningar. 
 
I följande delavsnitt presenteras resultatet av de tre områdena som tillsammans utgör projektets 
slutgiltiga konceptuella lösningar.  

10.1 Formgivning 

I detta avsnitt beskrivs arbetet med formgivningen av de tre arbetsområdena; interiör, exteriör och 
hjulupphängning. Här beskrivs arbetsprocessen hur arbetet kom att ändra sig allt eftersom nya 
lösningar, idéer och anpassningar skedde. 

10.1.1 Design exteriör 
Designen och formgivningen av fordonets kaross har varit en stor utmaning och en lång process. 
Företaget Visionstudios beskriver i sin uppdragsspecifikation att ”Designen ska vara fri, nytänkande 
och okonventionell” Gruppen har försökt fånga en säregen design med starka drag till motorcykelns 
egenskaper av frihet och smidighet. Genom att kombinera motorcykelns frihet och bilens bekvämlighet 
anser gruppen sig ha lyckats skapa ett exceptionellt fordon som kan uppfylla många av de behov som 
dagens enmansfordon saknar. 
 
Designen exteriört har varit den bit gruppen lagt ner flest timmar på. Slutresultatet visar en klar skillnad 
i formgivning än vad det innan 3D-visualiseringen var tänkt. Mycket av designen på fordonet har 
ändrats allt eftersom CAD-arbetet har pågått. Eftersom det alltid är svårt att gå från 2D-ritningar till 
3D-modell så kom vissa linjer och former att ändras eftersom det kan visa sig inte fungera i ett 3D-
perspektiv. Det var också först i 3D-modellen som de korrekta måtten på fordonet kunde bestämmas. 
Här kunde gruppen få ut exakta värden på vilka mått som var realistiska och som samtidigt stämde 
överrens med proportioner ur olika avseenden. T ex storlek på hjulhus och vilken dimension på fälgar 
och däck som skulle passa. Det visade sig också t ex att bakdelen och bagageutrymmet hade alldeles 
för små dimensioner vilket innebar som vi kan se i figur 10.2, att hela bakdelen skulle komma att 
ändras och tjockas till en del. Detta var också ett krav för att baklyktor och elektronik över huvudtaget 
skulle få plats i bakpartiet.  

 
 
 
Om vi tittar på fordonet framifrån så kan vi se att formen skiljer sig markant från de tidigare 
ritningarna. Rutan har breddats och gjorts större för att få en större hytt och också för att utmärka 
formgivningen av fordonet mer. Andra hänseenden när det gäller t ex lagar som att karossen måste 
täcka över hjulen för att förhindra olyckor påverkar också designen. Detta var inget som togs hänsyn 
till vid skissfasen utan först senare i 3D-visualiseringen. Vi kan också se hur proportionerna mellan 
kaross och ruta skiljer sig i de senare 3D-renderingarna. Det är lätt att relatera fordonet till en vanlig 
bilstorlek vid skissning, men faktum är att fordonet är betydligt mindre och i många fall lägre än 

Figur 10.1Figur 10.2 
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dagens bilar. Rutan måste ändå ha rätta proportioner gentemot förarens synfält och erbjuda minst lika 
god sikt som en vanlig bil. Därför har rutan gjorts något större och djupare i 3D fasen.  
 
Bredden på fordonet var från början tänkt att vara ca 1 meter. Fordonet blev till sist 1.37 meter brett 
efter att skärmar och hjulupphängning justerats.  
 
 

                 Figur 10.3     Figur 10.4 
 
På många av de tidigare skisserna ser vi en återkommande formgivning som inte har något direkt 
avbrott i sitt uttryck. Gruppen ansåg efter diskussion med handledaren Magnus Andersson att fordonet 
kom att likna en tvål med strömliknande linjer som ”gled” med fordonet. Detta var något som gruppen 
ville undvika och jobbade mycket med under 3D ritningarna. Vi kan se att fordonet numer har en 
mycket mer markant avskiljande linje på sidan, som skiljer den nedre och övre delen av fordonet. Det 
var också viktigt för gruppen att försöka behålla grundidén med ett MC-inspirerat avslut bak på 
fordonet. Även om fordonets bakdel kom att ändras ett antal gånger innan den slutliga formen kom till, 
så kan vi i det slutliga resultatet se en tydlig likhet i form som är direkt riktad till en motorcykel. 
 

10.1.2 Design, Interiör 
Resultatet av utvecklingen av fordonets interiör är ett enkelt och rent utseende med tekniskt nytänkande 
lösningar. Interiören är relativt liten och smidig utan att bli för trång, ungefär som en cockpit i ett 
flygplan. Detta var den känslan företaget ville ha i interiören.  
 

 
Figur 10.6 Rendering interiör 
 
Fordonet styrs genom ett styrdon som kan ses som ett mellanting mellan en ratt och ett styre, och 
påminner faktiskt även mycket om det styrdon som återfinns just i ett flygplan. Till skillnad från bilar 

Figur 10.5 
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har det här fordonet precis som på en motorcykel de flesta av reglagen och informationen samlade på 
styrdonet. Målgruppen tillfrågades i den enkät som gjordes i förstudien, om vilka reglage man önskar 
och fördrar att ha på styrdonet, samt vilken information som ska finnas tillgänglig. Det framgick att 
nästan samtliga reglage i en förarmiljö så som växling, tuta, lyse och stereo önskades vid styrdonet. De 
ville även att information om hastighet, varvtal, klocka, temperatur med mera skulle finnas tillgänglig. 
Detta togs det hänsyn till vid utvecklingen av fordonets styrdon. 

 
Figur 10.7 styrdonet. 
 
Syftet med detta var just att i övrigt få en ren fönster- och instrumentpanel vilket bidrar till att 
användaren får bättre sikt framåt. På styrdonet finns reglage för riktningsvisare inom fingerräckhåll, 
paddlar för tuta respektive hel/halvljus samt en LCD-display. Denna display agerar som en slags 
instrumentbräda då all information visas där. Tanken är att displayen skall vara av touch-typ där 
användaren själv kan välja och placera ut det som önskas som exempelvis hastighet, varvtal, klocka 
och temperatur med mera. Projektgruppen har inte på något djupare sätt tagit fram ett gränssnitt för 
LCD´n, men här visas ett bra exempel från idé-genereringsfasen (figur 10.7). Någon större fördjupning 
inom styrdonet har inte ingått i uppdraget men det kan tänkas att frågor uppkommer angående om 
displayen kan förbli horisontal vid lutning av fordonet. Detta är möjligt men det ska betonas att 
fordonet inte lutar speciellt mycket, maxlutningen kommer att ligga på ungefär sju grader 
 
Det genomgående temat i interiören är lister i eloxerad aluminium eller imitation av dylikt varvat med 
breda ytor i mörkbrunaktigt läder eller läderimitation som sluter interiören. Självklart ska kunden 
kunna välja färgsättningen, men projektgruppen har som förslag att listernas färg matchar fordonets 
exteriör, vilket även visas i renderingarna från projektgruppen. 
 
På dörrsidorna finns ett armstöd vars syfte är att erbjuda ett bra stöd för körställningen samt att 
integrera diverse reglage. Reglagen på den högra sidan styr spolarvätskan, fläkten, samt växelväljaren 
(drive, neutral samt reverse). På dess knappar finns även en extruderad symbol som beskriver dess 
funktion. Syftet med detta är ge användaren en fysisk bekräftelse på knappens funktion om inte 
användaren håller blicken på reglagen. På den vänstra dörrsidan finns ett lite större, runt vridreglage 
vars syfte är att styra exempelvis stereon ungefär som BMW´s Idrive system. 
 
 

 
Figur 10.9 Reglage höger sida          Figur 10.10 Reglage vänster sida     Bild 10.1 BMW´s Idrive 
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Fordonets gas och bromsreglage återfinns i form av fotpedaler på golvet precis som på en vanlig 
personbil med automatlåda. Skälet till att fotpedaler används och inte handstyrd gas och broms som på 
en motorcykel är dels att styrdonet inte har plats för detta samt att körställningen i övrigt relaterar mer 
till en bil än en motorcykel, 
 
Vid utvecklingen av fordonets stol togs hänsyn till formgivningen samt ergonomin. Det är en relativt 
skålad stol vars syfte är att hålla användaren på plats och erbjuda stöd även från sidorna. Stolen ska 
kunna justeras i framåt och bakåt, det vill säga att den kan skjutas fram för att kortare förare skall nå 
pedalerna, och den ska kunna höjas uppåt och nedåt så att föraren kommer upp och kan se ut genom 
rutan. Exakt vilka justeringsmått som gäller för att uppnå detta beskrevs tidigare i kapitel 8.2. Stolen är 
i samma färg som läderpanelerna och även här går lister längs stolens sidokanter i samma tema som 
fordonets utsida.  

 
Stolens sidodynor skall även kunna fyllas med luft och 
anpassas för olika kroppsstorlekar ämnat för att hålla 
föraren på plats vid lutning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10.11 Stol 

10.1.3 Öppning 
Öppningen på fordonet har konstruerats på så sätt att det ska vara lätt för föraren att ta sig in i kupén, 
eftersom fordonet är så pass kompakt med många trånga utrymmen. Gruppen ville också att öppningen 
skulle se attraktiv ut för målgruppen och även hitta en annorlunda och innovativ öppning av fordonet. 
Framdelen av karossen på fordonet öppnas uppåt och framåt mot fronten. Nu har föraren även hjälp av 
det trappsteg som är designat för att lättare kunna stiga in i kupén. Föraren drar därefter ner dörren med 
hjälp av handtag på insidan av dörren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10.12 Öppning 
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10.2 Hjulupphängning 

Den mekaniska upphängning i framvagnen är precis som den presenterats tidigare i rapporten. 
Framvagnen ska som tidigare nämnts kunna skevas och dessutom styras som en ”vanlig” bil. 
Styrfunktioner ska skötas genom en centraldator som kontrollerar styrningen utifrån insamlade värden 
och därigenom avgör hur mycket hjulen ska vridas respektive skevas beroende av hastighet och 
förarens rattutslag. Givetvis kan andra värden som registreras användas för att fordonet ska bli lättare 
att framföra. 
 
Vad det gäller bakvagnen finns det två intressanta lösningar. Den ena finns representerad i CAD-
modellen och innebär att bärarmarna ändrar höjd i förhållande till varandra med hjälp av hydrauler, 
som sitter fast i fjäder och bärarmar. Det är bakvagnen som styr själva skevningen. Eventuellt måste 
även hydrauler monteras i framvagnen för att styra skevningen, men det är inget projektgruppen kan ta 
ställning till i dagläget, eftersom det inte finns tid till att genomföra dessa tester. Dessutom skulle dessa 
tester kosta för mycket för just bara en konceptframtagning. 
 
Projektgruppen kom även på en sekundär lösning för bakvagnen i och med att så kallade wheel engines 
sattes på fordonet, dessa öppnade upp för nya lösningar då det inte kommer att krävas några 
kardanaxlar eller kedjor i bärarmarna som det tidigare var tänkt. Lösningen i sig innebär att motorerna i 
hjulen sitter monterade på ”hydraulhissar” vilka förflyttar hjulnavet upp och ner vilket leder till 
skevning. Vid tillfället som denna lösning upptäcktes var det försent att börja bygga CAD-modell av 
den men den kommer ha samma värde vid presentation för företaget. Lösningen innebär en del 
förbättringar eftersom det inte kommer att finnas några komponenter monterade i fjädringsvägen som i 
tidigare lösning.  
 
När hydraulerna är monterade mellan bärarm och fjäder (se figur 9.17) kan det uppstå problem. Detta 
märktes framförallt vid simulering av den första 3D-modellerade lösningen. Det blev korrupta resultat i 
Pro/E och båda bärarmarna verkade följa varandras rörelser. Problemet verkade dock bero på en 
felaktig koppling (constraint) som inte gick att åtgärda. Detta var dock en fungerande lösning och gick 
därför vidare till det slutliga konceptet. 
 

10.3 Drivkälla 

Den slutgiltiga drivkällan som valdes blev Hi-Pa drive-motorer (wheel engines) av samma typ som 
sitter monterade på den MiniCooper som nämnts i kapitel 3. El-motorerna som sitter monterade 
innanför fälgarna på bilen fungerar även som bromsar vilket gör att skivbromsarna som tidigare satt 
monterade på fordonet helt kan tas bort.  
 
Motorerna har en mycket bra styrka/vikt-kvot, vilket leder till att fordonet blir lätt och dessutom 
mycket kraftigt och accelerationssnabbt. Motorernas vikt ligger mellan 18 och 25 kilo per styck. 
Dessvärre tillkommer batterivikten, dock går batterivikten att minska utifrån hur pass starka motorerna 
ska vara och att fordonet uppskattas vara relativt lätt och litet i sig. Dock kan vikten för ett 
bromssystem med ok, skivor, bromsrör, ABS-enhet och huvudbromscylinder räknas bort vilket innebär 
en reducering av ca 10-20 kilo om inte mer. Motorerna har bromsar inbyggda och styrs av ett sådant 
system att dom klarar av inbromsningar med inbyggd ABS-funktion i varje individuell motor.  
 
Hi-Pa motorerna finns med ett antal olika styrkor från 40 till 120 kilowatt. Eftersom motorerna sitter 
monterade innanför fälgarna är det otroligt lätt att byta upp eller ner till önskad motorstyrka vilket gör 
att kunden innan köp kan önska en speciell motorstyrka men efter köp uppgradera fordonet till den 
nyönskade motorstyrkan. 
 
Om en motor skulle gå sönder är det givetvis lika lätt att byta ut den till en fungerande som att byta 
bara för uppgraderingens skull. Slitdelarna på dessa elmotorer är jämfört med en vanlig 
förbränningsmotor relativt få, detta leder i sin tur till att motorerna levererar bättre under en längre tid. 
 
Då fordonet används i sitt avseende, att pendla till och från arbete räcker det i dagsläget med att bara ha 
batterier, men då kan inte fordonet kallas för hybridbil. Därför bör bilen ha en mindre laddmotor vilket 
inte bara gör att den kan gå under definitionen hybrid men dessutom går att framföra längre sträckor 
om så önskas eftersom det kan vara önskvärt att ett fordon går att använda till mer än bara en sak. 



Högskolan i Skövde Examensarbete i integrerad produktutveckling 
Institutionen för teknik och samhälle Konceptuell design och utveckling av hybridfordon 

 
 Karl Johansson | Rickard Magnéli | Staffan Seving 41 

Dessutom kanske det inte går att ladda en elbil överallt och då kan det vara bra att ha en backup som 
gör att föraren kan ta sig till lämplig plats för att åter ladda upp fordonets batterier.  
 
Batterierna skapas utefter formen på fordonet genom att lithiumplattor paketeras ihop och bildar den 
batterienhet som behövs för fordonet. Kapaciteten med dessa nya batterier är god, Volvos nya C30 
miljöbil med hjulmotorer (wheel engines) kan åka ca 10 mil på en laddning vilket bör vara mer än 
tillräckligt för ett pendlingsfordon. 
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11 Diskussion och slutsats 

Under detta kapitel diskuteras arbetsgången och genomförandet av projektet. Vilka mål har nåtts och 
hur kunde gruppen i efterhand ha löst vissa uppgifter på ett smidigare sätt. En fråga är också vad nästa 
steg i utvecklingen av fordonet blir, hur skulle ett fortsatt arbete ha sett ut och vilka områden kan 
gruppen titta på för att ytterligare utveckla och förbättra fordonet.  

11.1 Genomförandet 

Projektet skulle enligt projektspecifikationen resultera i: 
 

• Skisser exteriör och interiör 
• Renderingar exteriört och interiör 
• 3D-modell med kaross, princip hjulupphängning och styrdon mm. 
• Fysisk modell framställd av extern modellmakare. 

 
I det stora hela så har examensarbetet fungerat smidigt men det är också viktigt att utvärdera i efterhand 
för att se vilka kunskaper och erfarenheter arbetet har gett. Arbetstakten var något som gruppen anser 
var viktig att hålla jämn. Det är svårt att alltid hitta motivationen men faktum är att det i slutändan kan 
bli ont om tid att genomföra vissa delar som kanske hade önskats se annorlunda ut. Ett välgjort upplägg 
av arbetet i början av projektet leder till att delmål vecka för vecka kan upprättas. Detta var något som 
inte var någon rutin till en början men allt eftersom arbetet flöt på så kunde gruppen se vikten i att 
vecka för vecka skriva ner exakt vad som skall göras i detalj och vem som ska utföra arbetet. Detta 
ledde också till att gruppen kunde dela upp arbetet effektivt och på så sätt spara in tid på att gruppen 
jobbade på olika områden.  
 
Gruppen hade väldigt specifika önskemål från Visionstudios över hur fordonet skulle se ut och den 
målgrupp som fordonet skulle rikta sig mot. Gruppen kunde därmed snabbt stämma av med 
Visionstudios om vilken formriktning som önskades och således komma fortare fram i arbetsprocessen. 
 
I och med att samarbetet med modellskolan Formakademin i Lidköping inleddes så tog projektet en 
annan riktning, nu gällde det inte bara att leverera en bra design som mötte Visionstudios efterfrågan 
men också den tidspress som det innebar att få fram ritningar på en design till Formakademin inom 
ramen av endast två veckor. Trots den knappa tiden så visade det sig att allt intensivt arbete i 
designfasen skulle visa sig vara positivt för projektet och ledde till ökad motivation för arbetet. 
Nackdelarna med detta var att gruppen inte riktigt hann testa andra designförslag utan var tvungna att 
arbeta med de förslag som fanns.  
 
Lyckligtvis hade gruppen ett stort utkast av skisser sen idégenereringen vilket var en förutsättning för 
att gruppen lyckades med att få fram ett resultat på endast två veckor. Visserligen så skiljer sig den 
första 3D-modellen Formakademin tog emot markant mot slutresultatet men det visade sig gå utmärkt 
att komplettera modellörerna med uppdaterade ritningar och renderingar allt eftersom arbetet pågick. I 
efterhand så var det viktigt med den tempohöjning som samarbetet ledde till, dels för att ett större 
allvar i arbetet syntes då ytterligare en utomstående part blev beroende av arbetstempot i gruppen och 
dels för att det betydde mycket för kommande arbete med de andra arbetsområdena; hjulupphängning 
och designen interiör då mer tid kunde läggas på dessa. 
 
Här ser vi också vikten i hur betydelsefullt det var för gruppen att jobba intensivt med skissfasen då det 
alltid är komplicerat att översätta 2D-ritningar till en 3D-modell. Ju noggrannare arbete som ligger 
bakom 2D-skisserna i idégeneringen ju fortare går det att få fram en 3D-visualisering av ritningarna. 
Detta var något som gruppen kunde ha lagt ner mer tid på men återigen så var tiden knapp i och med 
det plötsliga samarbetet. Gruppen erfar också i efterhand att en mer jämt arbetstempo i början skulle 
innebära ett bättre slutresultat i och med att mycket tid vinns på slutet av projektet om arbetet inleds 
med ett högre arbetstempo. 
 
Det är viktigt att poängtera att projektet enbart består av tre större inriktningar och att arbetet endast 
skall resultera i en konceptidé för företaget Visionstudios Stockholm. I detta projekt ingår alltså inte en 
större marknadsundersökning där designen skall testas av på målgruppen. Detta skulle i så fall vara 
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nästa steg för att arbetet skall kunna fortgå. Gruppen har försökt inrikta sig på de områden som dels 
verkar mest intressanta ur utbildningens perspektiv men också för att kunna leverera ett koncept som 
skall fånga betraktarens intresse. Och dels också för just denna sorts fordon där t ex hjulupphängningen 
är en väldigt väsentlig del utav hur fordonet fungerar. Gruppen anser sig i slutändan valt rätt inriktning 
i arbetet då både design, mekanikberäkningar och ergonomi ingått i uppgiften.  
 
Eftersom designen låg i centrum för projektet så blev arbetet med 3D-visualiseringen en avgörande del 
av arbetet och gruppen såg många gånger inget slut på den fasen. Detta försvårade en del arbete 
eftersom t ex renderingar först kunde göras efter att 3D-modelleringen hade avslutats. Gruppen anser 
därför i efterhand att det hade hjälpt mycket att försöka avsluta CAD-kapitlet innan fördjupning inom 
andra arbetsområden gjordes.  
 
När det gällde arbetet med att ta fram en fungerande hjulupphängning så underlättade det mycket att 
titta på färdiga lösningar och försöka göra förbättringar som passade gruppens fordon istället för att 
försöka uppfinna hjulet igen. Detta innebar att gruppen kunde jobba lite extra med att få en passande 
design även till hjulupphängningen och på så sätt bidra till ett bättre slutresultat. Det var också till 
gruppens fördel att kunna använda sig av olika simuleringsprogram som kunde bevisa att 
hjulupphängningen faktiskt fungerade åtminstone i den virtuella världen, detta sparade även det mycket 
tid. Det som dock tog onödigt mycket tid i projektet var val av drivkälla och placeringen av den. Detta 
är givetvis en oerhört viktig del av fordonet men det skapade också komplikationer då gruppen i slutet 
av projektet bestämde sig för att ändra valet av drivkällan och det innebar då ytterligare arbete att ta 
fram nya 3D-ritningar. Detta visade sig också påverkade designen mycket mer än vad gruppen först 
trodde.  
 
Efter att 3D-modellen till slut var färdig så återstod arbetet med att rendera hela modellen vilket är 
oerhört viktigt. Detta är dock väldigt tidskrävande och kräver mycket kunskaper inom området. 
Kunskaper som gruppen saknade och var tvungna att lära sig själva vilket krävde mycket tid från 
arbetet. Här vill gruppen trycka extra på hur viktiga de kunskaperna är i arbetsprocessen då det 
egentligen först är efter den fasen ett slutresultat kan levereras. Detta var något som gruppen ansågs 
saknas under utbildningen. 
 
Arbetet med denna rapport har dock fungerat väldigt bra eftersom gruppen redan från början gick in 
med inställningen att parallellt dokumentera arbetet allt eftersom projektet fortgick vilket resulterade i 
att gruppen sparade mycket tid i slutfasen av projektet. 
 

11.2 Resultatet 

Ur projektspecifikationen framgick det att fordonets design skulle vara fri, nytänkande och 
okonventionell. Fordonet skulle ha utrymme för handbagage, ”cockpitliknande” förarmiljö med mått 
anpassade efter människan. Det skulle vara ett smidigt fordon med en motor som hade kraft för 
acceleration och som kunde möta framtidens hårdare miljökrav. Ett önskemål var att någon form av 
elmotor skulle användas. 
 
För att möta dessa önskemål med ett resultat som uppfyller Visionstudios förväntningar har 
projektgruppen arbetat hårt under examensarbetets tid. Vi är mer än nöjda med det resultat vi har 
åstadkommit under de här månaderna. Följande stycken förklarar hur vi anser att vårt resultat har mött 
Visionstudios förväntningar. 
 
Vi har utvecklat ett fordon vars formgivning inte kan liknas vid något som produceras idag. Den är 
okonventionell och nytänkande utan att vara för extrem. Det sägs att när man formger ett fordon så 
formges det för passa om 5-10 år framåt, därav uppfattas många konceptbilar som presenteras idag som 
allt för extrema och framtidsbetonade. Vi anser oss ha formgivit ett fordon som passar lika bra idag 
som om 10 år. Med stöd av detta anser vi oss ha uppfyllt Visionstudios förväntningar på 
formgivningen. 
 
Vi har tagit hänsyn till Visionstudios önskemål om vad fordonet ska ha för attribut. I fordonets bak 
finns ett utrymme för handbagage vars storlek vi uppskattar till 70-100 liter. Förarutrymmet är 
utvecklat med hänsyn till ergonomi och är justerbart för att så många som möjligt i målgruppen ska 
kunna använda sig av fordonet, måtten för de justeringar som kan göras har nämnts tidigare i rapporten 
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och förklarar vilka delar som ska kunna justeras och hur mycket för att få en bra och ergonomisk 
korrekt färd. Fordonets insida är litet och cockpitliknande utan att vara för trång. Då designen godkänts 
av Visionstudios har vi uppnått deras mål med designbiten.  
 
Visionstudios hade även önskemål om att fordonet skulle gå att göra mer personligt. Tankarna gick 
först till köparen/användaren skulle kunna byta ut hela karossdetaljer efter eget tycke i olika färger och 
utseende. Detta var dock något som i enkäten visade sig vara ointressant för målgruppen. 
Personifiering av fordonet ska istället finnas i form av att köparen har möjlighet att välja 
färgkombinationer på så många olika sätt som möjligt vid köp. 
 
Fordonets drivkälla kan mer än väl leverera den prestanda som efterfrågats och det är dessutom en 
hybridmotor med en liten ladd-bensinmotor och fyra elmotorer som drivmotorer. Som det ser ut idag 
borde fordonet klara sig från dyra skatter och avgifter då det framförallt är eldrivet, detta är 
förmodligen ingen faktor som avgör köpet men det kan nog vara en av alla fördelar att räkna in vilket 
leder till en starkare total god uppfattning av fordonet.  Då målgruppen är miljömedveten passar det 
utmärkt att fordonet klarar kraven för vad som är ett miljövänligt fordon därför har vi hela tiden strävat 
efter en så bra lösning som möjligt angående motorvalet. 
 
Med Visionstudios önskemål om en fysisk skalmodell av fordonet i åtanke tog vi kontakt med 
Formakademin i Lidköping. Genom ett samarbete med elever på deras lermodellörsutbildning kom vi 
överrens om att låta dem bygga en lermodell av fordonet. Fördelen med en lermodell är att man kan 
skaffa sig en tredimensionell uppfattning av fordonets form, detta kan vara bra vid uppvisning för 
intressenter och eventuella framtida finansiärer av det fortsatta projektet. 
 
Idag finns det ett etablerat begrepp som kallas ”tilting three wheeler” (TTW) vilket är ett samlingsord 
för de tre hjuliga fordon som kan luta i kurvorna och som har dykt upp de senaste åren. Vi vill med 
fordonet som utvecklats i det här projektet mynta ett nytt begrepp: ”tilting four wheeler” (TFW) – ett 
fordon som kombinerar motorcykelns frihet med bilens bekvämlighet! 
 
Med stöd från det som tagits upp i detta kapitel anser vi att vi levererat resultat som i högsta grad 
uppfyller Visionstudios önskemål och förväntningar.  
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Bilaga A – Formakademin 

Redan i ett tidigt skede av projektet tog gruppen kontakt med Formakademin 
i Lidköping som bedriver utbildning inom keramik och designmodellering. 
Formakademin erbjuder utbildningar inom tre områden; keramik, 
modelltillverkning och mönsterdesign. Gruppen ansåg sig i behov av en 
modell utav fordonet för att få en uppfattning av form och uttryck i 
verkligheten vilket kan vara nog så viktigt för att förmedla en så korrekt 
tanke och bild av fordonet som möjligt. En diskussion med rektor Johan 
Malmström på Formakademin resulterade i att gruppen besökte skolan för att 
presentera ett första utkast av skisser och idéer av fordonet för att se om 
något intresse för ett samarbete fanns hos studenterna. Det visade sig att så 

var fallet och att det var flera som uppmärksammade gruppens lite 
annorlunda fordonskoncept. Dock var det svårt att säga om projektet 
skulle vara genomförbart med den korta tid som återstod innan modellen 
skulle stå klar. En viss skepsis fanns således om det var någon idé att ens 
påbörja arbetet eftersom designprocessen knappt hade påbörjats vilket 
skulle leda till att modellbygget inte kunde starta än på ett tag.  
 
Gruppen lade fram ett förslag på en deadline på två veckor för att färdigställa och leverera en design 
och ritningar till skolan vilket innebar att modellörerna skulle få ungefär två månader på sig att 
färdigställa modellen. Parallellt med detta skulle studenterna även jobba på ett annat projekt vilket 
innebar att de kunde lägga ungefär 50 % av sin tid på gruppens modell. Detta innebar att det var 
osäkert om tidsramen skulle hålla, dels för den knappa tiden men också med det faktum att det var 
förstaårsstudenter som skulle genomföra arbetet vilket innebar att de ännu inte hade så stor erfarenhet 
av modellbygge. Formakademin önskade heller inte att en modell som ej var helt klar skulle ställas ut 
eftersom det då kunde leda till oönskad och negativ reklam för skolan. 
 
Trots detta bestämdes det att det skulle göras ett försöka att bygga en modell i skala 1:4 med två 
månader kvar till slutlig deadline. Formakademin avsatte två förstaårselever till projektet och gruppen 
påbörjade en intensiv period på två veckor för att få fram en design. Två veckor kan låta som väldigt 
lite tid för en designprocess i ett projekt av denna sort. Men faktum var att grunden och kärnarbetet 
med modellen skulle ta några veckor att göra och detta innebar att gruppen kunde jobba vidare med 
designen parallellt för att senare komplettera modellörerna längre fram i arbetsprocessen.  
 
Lika väl som eleverna på skolan hade relativt lite erfarenhet av att bygga 
bilmodeller så besatt gruppen inga erfarenheter alls när det gällde att 
sammanställa och skriva ut ritningar i rätt format med ett övertäckande 
rutsystem, rätt plastfilm och flera utskrifter i olika vyer samt en del olika 
snittvyer vilket tillhörde en förutsättning för modellörerna i deras arbete. 
Detta krävde en del research och utredning för att få det korrekt gjort. Vid 
ett andra besök hos Formakademin den sjunde april överlämnade gruppen 
till slut färdiga ritningar till skolan och ytterligare diskussioner fördes hur 
arbetet skulle läggas upp för att hinna i tid. Vanligtvis så är formakademin inställda på att bygga 
millimeterprecisa modeller åt bl.a. biltillverkare efter ritningar men detta var inget krav från gruppens 
sida eftersom modellen endast skulle uttrycka en forminriktning. Detta också eftersom att designen 
troligtvis inte skulle stämma helt överrens med hur modellen kommer att se ut i slutändan. En exakt 
korrekt modell av ritningarna skulle absolut vara det som förmedlade bäst intryck av projektet men 
detta låg långt utöver de tidsramar som gruppen hade.  
 
En del problem uppstod under arbetets gång, t.ex. så fick gruppen ritningarna laminerade istället för 
den korrekta plastfilm som var menat från utskriftsföretaget men detta kunde överses från 
formakademins sida och till och med uppskattas eftersom modellörerna kunde dra tejplinjer hur de ville 
utan att det lämnade avtryck. En nackdel var dock att en viss millimeterkrypning av pappret skedde. Ett 
annat problem var också hur snittvyerna skulle göras i det CAD-program som gruppen använde sig av. 
Det visade sig ge otydliga bilder av modellen och eleverna kunde ha lite svårt för att utskilja och 
identifiera vissa linjer. Detta kunde dock överkommas genom god mailkontakt grupperna emellan.  
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Ett tredje besök gjordes i Lidköping den 24 april för ett godkännande 
av bygget så långt och för att svara på en del oklara uppfattningar. Vid 
det här laget så hade gruppen jobbat vidare på CAD-modellen och 
designen skilde sig en del mot ritningarna formakademin hade 
mottagit tidigare. Detta skulle dock inte bli något problem eftersom en 
överenskommelse om att modellörerna skulle få lite friare händer 
p.g.a. av den knappa tid som fanns. Dessutom underlättade t.o.m. en 
del ändringar gruppen hade gjort ur vissa avseenden. T ex så hade 
bakdelen av fordonet gjorts djupare och botten stack inte ner så 
mycket som tidigare. Gruppen kunde även uppvisa en del tidiga 
testrenderingar av fordonet som hade gjorts vilket gav eleverna en 
uppfattning av vilket fordon de egentligen höll på att bygga upp.  
 

Vid detta skede hade eleverna 
hunnit bygga hela kärnan samt 
grunden och hjulupphängning och 
lagt på flera lager med lera. Arbetet 
skulle bli så att de först efter 
ritningar och mätningar byggde upp 
ena hälften av fordonet för att sedan 
med hjälp av diverse mätinstrument 
och hjälpmedel bygga upp en spegelbild av modellen på den andra 
sidan. Modellörerna använde sig av spill-lera som skänktes från 
biltillverkare som bl.a. Scania och Saab. Denna lera fick värmas upp 
i ugn till en temperatur på ungefär 70 grader innan den kunde 
appliceras och formas på modellen. När detta var gjort så arbetades 
långsamt lager för lager en form fram. 
 

Det fjärde besöket i Lidköping gjordes den 6 maj. Nu hade formgivarna hunnit så långt att halva 
fordonet i princip var klart. Parallellt med att arbetet fortgick i Lidköping så hade gruppen jobbat vidare 
på designen och detta krävde uppdatering gentemot formakademin. Båda arbetsgrupperna ansåg att det 
var viktigt att inte bara föra kontakt via mail med bifogade skisser och renderingar utan att flera besök 
skulle ge motivation till ett bättre samarbete och således ett bättre resultat. Formgivarna hade vid det 
fjärde besöket speciellt förfrågningar om hur de båda balkarna vid framrutan betedde sig och gruppen 
fick hjälpa till med att dra hjälplinjer för att få fram en korrekt linje. Det hade också i det här skedet 

tagits ett beslut att inte försöka ge sig på uppgiften att 
fräsa ut skummodeller av fälgar och hjul. Detta var först 
från början tänkt att göras på Högskolan i Skövde men det 
visade sig att maskinen inte klarade av så stora mått och 
någon budget för beställning hos en modellverkstad fanns 
inte. Dessutom så ansåg gruppen att en för detaljerad fälg 
skulle ta uppmärksamhet från karossens design. 
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Bilaga B – Kravspecifikation 

Företag   Krav/Designspecifikation för:         
Visionstudios Stockholm 
AB  Utveckling av stadsfordon      
            
Ändringar N=Krav  Benämning  Krav kommentar   Ansvarig:   
  Ö=Önskningar          Utvecklingsgruppen

2008-02-12   Vikt  1. Vikt         
12-feb Ö    1.1 Låg vikt        
12-feb N    1.2 Låg tyngdpunkt        
12-feb   Ergonomi  2. Ergonomiskt genomtänkt        
13-maj N    2.1 Närhet till reglage Kockpitliknande     
12-feb N    2.2 Enkelt ta sig i/ur        
12-feb Ö    2.3 Justerbar sittposition        
    Teknik/mekanik  3. Hydraulik        
12-feb Ö    3.1 Breddningsmöjlighet        
13-maj N    3.2 Hjul/kurvtagning Kunna luta i kurvor.     
    Säkerhet  4. Säkerhet        
12-feb N    4.1 Bromsar        
12-feb Ö    4.1.1 Låsningsfria bromsar (ABS)        
12-feb Ö    4.2 Säkerhetskonstruktion        
12-feb N    4.3 Belysningen        
    Regler  5. Regelverk        
12-feb N    5.1 B-körkort        
       6. Drivkälla        
12-feb N    6.1 Miljövänlig        
12-feb Ö    6.2 Elmotor        
12-feb Ö    6.3 Motorstyrka        
    Utformning  7. Utformning        
12-feb Ö    7.1 Okonventionell design        
12-feb N    7.2 Utrymme för handbagage        
12-feb Ö    7.3 20 liter?        
12-feb N    7.4 Plats för en person (föraren)        
12-feb N    7.5 Fler än två hjul        
                
    Informationspanel 8. Informationspanel        
12-feb N    8.1 Visa hastighet, varvtal, tid        
12-feb Ö    8.2 LCD         
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Bilaga C – Inspiration board 
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Bilaga D – Skisser utvändigt 
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Bilaga E – skisser invändigt 
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Renderade bilder valt interiörkoncept. 
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Bilaga F – renderingar på slutkoncepteet 
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Bilaga G – 6 – 3 – 5  

Figur G.1 – Idégenerering av gränssnitt  

Figur G.2 – Idégenerering av Instrumentering 
 
 



Högskolan i Skövde Examensarbete i integrerad produktutveckling 
Institutionen för teknik och samhälle Konceptuell design och utveckling av hybridfordon 

 
 Karl Johansson | Rickard Magnéli | Staffan Seving 62 

 

Figur G.3 – Idégenerering av styrdon 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur G.4 – Konceptskiss av instrumentering 
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Figur G.5 – Konceptskiss av instrumentering 
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Bilaga G – Översiktsritning 
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Bilaga F - Enkätundersökning 

Hej! 
  
Vi är tre designingenjörer som just nu gör vårat examensarbete på Högskolan i Skövde. 
Vi skulle vara väldigt tacksamma om du vill ta dig tid att svara på några frågor angående ditt pendlande 
till arbetsplatsen.  
  
Enkäten kommer att ingå i våran förstudie och ligga till grund för hur arbetet fortskrider.  
Det vi arbetar med är att utveckla ett fordon avsett för pendling till i från arbetet.  
  
Svara direkt i mailet under respektive rubrik och returnera mailet till: 
  
a05ricma@student.his.se 
  
Kön:  K  
Ålder:  50  
Bostadsort:  Tyresö  
Arbetsplatsens ort:  Stockholm, Södermalm  
  
Har du A eller B körkort eller har du både och? 
  
A körkort 
Hur tar du dig till jobbet? Åker du med kollektivtrafik eller annat? 
  
Oftast kollektiv trafik. ca 1 ggn vecka med bil 
Hur långt är det till ditt arbete? 
  
 2 mil 
Fastnar du ofta i köer? 
  
 Nej, bara ett trögt flöde. 
Hur lång är restiden till ditt arbete inklusive kötid? 
  
Buss 35-40 minuter om inget fel i kollektivtrafik . Med bil mellan 15- 25 min 
  
Vad tycker du är svårast eller jobbigast med att köra i köer? 
  
Inte veta om tidsaspekten. Blir det bättre eller sämra.  
Hur mycket tid skulle du vilja spara från normalt köande för att du skulle känna att det var värt att köpa 
ett extra fordon som klarar av köer snabbare. 
  
 35 % 
Skulle du föredra att ha en automatisk växellåda eller en manuell i ditt pendlingsfordon? 
(Ha i åtanke att du kommer gasa/bromsa en hel del under resorna.) 
  
 Automatisk 
Vilka reglage tycker du är viktigt att ha på ratten: 
Telefon, stereo, blinkers, helljus, tuta, gas och broms eller eget förslag? 
  
Blinkers, tuta, stereo, helljus 
  
Vilken information anser du vara viktigast att ha på instrumentpanelen när du kör? 
(Som t.ex., klocka, varvräknare, hastighet, vad ditt fordon förbrukar, GPS(var du befinner dig), avstånd 
till närliggande fordon, trafikinformation mm.) 
 hastighet, klocka, GPS 
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Vad brukar du bära med dig mellan jobb och bostad dagligen? (i avseende på bagage) 
  
Handväska och en lättare typ av väska för dolumemt. I bland väldigt tunga pärmar 
Är det viktigt att ditt fordon är miljöklassat?  
(Om svaret är ja, beror detta på att du värnar om miljön eller att du vill dra nytta av de förmåner som ett 
miljöklassat fordon ger? T.ex. befriad från trängselavgift, parkeringsavgift etc.) 
  
Ja, först för miljön 
Tycker du det skulle vara viktigt att ditt tänkta framtida fordon slipper trängselavgifter? 
  
Ja 
  
Skulle du kunna tänka dig att köpa ett fordon speciellt för att pendla med, vad skulle du i så fall kunna 
tänka dig betala för detta fordon? 
50 000-100 000:-   100 000-150 000:-   150 000-200 000:-   200 000:- eller mer. 
  
 50-100 
Om du skulle köpa ett sådant fordon, skulle det då vara viktigt för dig att kunna personifiera ditt fordon 
genom att exempelvis kunna byta ut detaljer som ändrar det visuella uttrycket? 
  
 Nej , det skulle vart fall inte hindra mig för att köpa ett fordon. 
--------------------------------------------------------------------- 
  
 
2 
 
 
Kön:  Kvinna      
Ålder:  34  
Bostadsort:  Dalarö  
Arbetsplatsens ort:  Södermalm Stockholm  
  
Har du A eller B körkort eller har du både och? -  
Endast B körkort  
  
  
Hur tar du dig till jobbet? Åker du med kollektivtrafik eller annat?   
Varvar bil med kollektivtrafiken  
  
  
Hur långt är det till ditt arbete?  
 ca 4,5 mil  
  
  
Fastnar du ofta i köer?   
Nej - inte så ofta nuförtiden  
  
  
Hur lång är restiden till ditt arbete inklusive kötid?   
45-60 minuter  
  
  
Vad tycker du är svårast eller jobbigast med att köra i köer?   
Att inte kunna passa tider - och beräkna hur lång tid det tar att ta sig från a till b.  
  
  
Hur mycket tid skulle du vilja spara från normalt köande för att du skulle känna att det var värt att köpa 
ett extra fordon som klarar av köer snabbare.   
Hur klarar ett extra fordon av köerna snabbare? Flyger det över, kryper det under...?? Eller har det en 
egen "Bosse-fil"? Om alla  
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skaffar extrabilar - blir det inte mer bilar då- och mer köer? Formulera gärna om frågan och skicka 
tillbaka den om ni vill - jag förstår nog inte riktigt. : ) 
  
  
  
Skulle du föredra att ha en automatisk växellåda eller en manuell i ditt pendlingsfordon? 
(Ha i åtanke att du kommer gasa/bromsa en hel del under resorna.)  
 Automatisk  
  
  
Vilka reglage tycker du är viktigt att ha på ratten: 
Telefon, stereo, blinkers, helljus, tuta, gas och broms eller eget förslag? 
 Jag har idag, stereo och tuta det tycker jag räcker bra!!  
  
Vilken information anser du vara viktigast att ha på instrumentpanelen när du kör? 
(Som t.ex., klocka, varvräknare, hastighet, vad ditt fordon förbrukar, GPS(var du befinner dig), avstånd 
till närliggande fordon, trafikinformation mm.) 
 Hastighet - är självklart, klocka är också bra,  
  
Vad brukar du bära med dig mellan jobb och bostad dagligen? (i avseende på bagage) 
 En ganska stor och otymplig väska.  
  
Är det viktigt att ditt fordon är miljöklassat?  
(Om svaret är ja, beror detta på att du värnar om miljön eller att du vill dra nytta av de förmåner som ett 
miljöklassat fordon ger? T.ex. befriad från trängselavgift, parkeringsavgift etc.) 
 Ja, det är viktigt... jag värnar om miljön! 
  
Tycker du det skulle vara viktigt att ditt tänkta framtida fordon slipper trängselavgifter? 
 Nej - jag tycker att alla bilar ska betala trängselavgifter.  
  
Skulle du kunna tänka dig att köpa ett fordon speciellt för att pendla med, vad skulle du i så fall kunna 
tänka dig betala för detta fordon? 
50 000-100 000:-   100 000-150 000:-   150 000-200 000:-   200 000:- eller mer. 
 Priset känns inte så viktigt. Det som är viktigt är att jag kan krocka med en älg/rådjur utan att krossas 
totalt - vi har mycket viltolyckor på Dalarövägen. 
Vi skjutsar även våra barn under pendlingsresan och därför är krocksäkerheten viktig - samt att bilen är 
miljövänlig. Då hamnar vi säkert mellan 150´- 200´kronor. 
  
Om du skulle köpa ett sådant fordon, skulle det då vara viktigt för dig att kunna personifiera ditt fordon 
genom att exempelvis kunna byta ut detaljer som ändrar det visuella uttrycket?  
Nej - det är inte intressant! (Kan man göra det i någon form av nanoteknik så att bilen aldrig behöver 
tvättas... det skulle vara spännande.   
--------------------------------------------------------------------- 
 
3 
  
Kön: kvinna 
Ålder: 
Bostadsort:  
Arbetsplatsens ort: 
  
Har du A eller B körkort eller har du både och? 
 B körkort 
  
Hur tar du dig till jobbet? Åker du med kollektivtrafik eller annat? 
Kollektivt men ibland med bil. 
  
Hur långt är det till ditt arbete? 
 ca 1,5 mil  
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Fastnar du ofta i köer? 
 Nej, anpassar tiden när jag åker bil så att jag inte behöver köa. 
  
Hur lång är restiden till ditt arbete inklusive kötid? 
 Vet inte då jag inte åker i rusningstrafiken 
  
Vad tycker du är svårast eller jobbigast med att köra i köer? 
 Att man tänker på miljön. 
  
Hur mycket tid skulle du vilja spara från normalt köande för att du skulle känna att det var värt att köpa 
ett extra fordon som klarar av köer snabbare.  
Vet ej.  
  
  
Skulle du föredra att ha en automatisk växellåda eller en manuell i ditt pendlingsfordon? 
(Ha i åtanke att du kommer gasa/bromsa en hel del under resorna.) 
 Automatisk växellåda när det gäller att köa. 
  
Vilka reglage tycker du är viktigt att ha på ratten: 
Telefon, stereo, blinkers, helljus, tuta, gas och broms eller eget förslag? 
 Tuta 
  
Vilken information anser du vara viktigast att ha på instrumentpanelen när du kör? 
(Som t.ex., klocka, varvräknare, hastighet, vad ditt fordon förbrukar, GPS(var du befinner dig), avstånd 
till närliggande fordon, trafikinformation mm.) 
 Hastighetsmätaren 
  
Vad brukar du bära med dig mellan jobb och bostad dagligen? (i avseende på bagage) 
 Handväska, matlåda  
  
Är det viktigt att ditt fordon är miljöklassat?  
(Om svaret är ja, beror detta på att du värnar om miljön eller att du vill dra nytta av de förmåner som ett 
miljöklassat fordon ger? T.ex. befriad från trängselavgift, parkeringsavgift etc.) 
 Ja, jag värnar om miljön. 
  
Tycker du det skulle vara viktigt att ditt tänkta framtida fordon slipper trängselavgifter? 
 Vet ej 
  
Skulle du kunna tänka dig att köpa ett fordon speciellt för att pendla med, vad skulle du i så fall kunna 
tänka dig betala för detta fordon? 
50 000-100 000:-   100 000-150 000:-   150 000-200 000:-   200 000:- eller mer. 
 Vet ej 
  
Om du skulle köpa ett sådant fordon, skulle det då vara viktigt för dig att kunna personifiera ditt fordon 
genom att exempelvis kunna byta ut detaljer som ändrar det visuella uttrycket? 
 Nej 
  
--------------------------------------------------------------------- 
 
4 
 
  
Kön:m 
Ålder:59 
Bostadsort: järfällaArbetsplatsens ort:sth 
  
Har du A eller B körkort eller har du både och? 
 ab 
  
Hur tar du dig till jobbet? Åker du med kollektivtrafik eller annat? 
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mest pendel  
  
Hur långt är det till ditt arbete? 
 2.6 mil 
  
Fastnar du ofta i köer? 
 alltid vid bilkörn 
  
Hur lång är restiden till ditt arbete inklusive kötid? 
 50min pendel  60min bil 
  
Vad tycker du är svårast eller jobbigast med att köra i köer? 
 tråkigt 
  
Hur mycket tid skulle du vilja spara från normalt köande för att du skulle känna att det var värt att köpa 
ett extra fordon som klarar av köer snabbare. 
 - 
  
Skulle du föredra att ha en automatisk växellåda eller en manuell i ditt pendlingsfordon? 
(Ha i åtanke att du kommer gasa/bromsa en hel del under resorna.) 
 automat 
  
Vilka reglage tycker du är viktigt att ha på ratten: 
Telefon, stereo, blinkers, helljus, tuta, gas och broms eller eget förslag? 
  
  
Vilken information anser du vara viktigast att ha på instrumentpanelen när du kör? 
(Som t.ex., klocka, varvräknare, hastighet, vad ditt fordon förbrukar, GPS(var du befinner dig), avstånd 
till närliggande fordon, trafikinformation mm.) 
 gps 
  
Vad brukar du bära med dig mellan jobb och bostad dagligen? (i avseende på bagage) 
 läsa tidn pm 
  
Är det viktigt att ditt fordon är miljöklassat?  
(Om svaret är ja, beror detta på att du värnar om miljön eller att du vill dra nytta av de förmåner som ett 
miljöklassat fordon ger? T.ex. befriad från trängselavgift, parkeringsavgift etc.) 
 ja 
  
Tycker du det skulle vara viktigt att ditt tänkta framtida fordon slipper trängselavgifter? 
 ja 
  
Skulle du kunna tänka dig att köpa ett fordon speciellt för att pendla med, vad skulle du i så fall kunna 
tänka dig betala för detta fordon? 
50 000-100 000:-   100 000-150 000:-   150 000-200 000:-   200 000:- eller mer. 
 - 
  
Om du skulle köpa ett sådant fordon, skulle det då vara viktigt för dig att kunna personifiera ditt fordon 
genom att exempelvis kunna byta ut detaljer som ändrar det visuella uttrycket? 
nej  
  
--------------------------------------------------------------------- 
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Kön: Man 
Ålder: 40 år 
Bostadsort: Tyresö 
Arbetsplatsens ort: Södermalm/Stockholm 
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Har du A eller B körkort eller har du både och? 
B körkort 
  
  
Hur tar du dig till jobbet? Åker du med kollektivtrafik eller annat? 
Kollektivtrafik/buss  
  
Hur långt är det till ditt arbete? 
2.0 mil 
  
Fastnar du ofta i köer? 
Nej, bussfil 
  
Hur lång är restiden till ditt arbete inklusive kötid? 
30 min enkel restid. 
  
Vad tycker du är svårast eller jobbigast med att köra i köer? 
Tråkigt.  
  
Hur mycket tid skulle du vilja spara från normalt köande för att du skulle känna att det var värt att köpa 
ett extra fordon som klarar av köer snabbare. 
Om jag satt i kö - minst 15 min upp till 30 min. 
  
Skulle du föredra att ha en automatisk växellåda eller en manuell i ditt pendlingsfordon? 
(Ha i åtanke att du kommer gasa/bromsa en hel del under resorna.) 
Automatlåda. 
  
Vilka reglage tycker du är viktigt att ha på ratten: 
Telefon, stereo, blinkers, helljus, tuta, gas och broms eller eget förslag? 
Telefon, stereo, tuta, blinkers och ljus. 
  
Vilken information anser du vara viktigast att ha på instrumentpanelen när du kör? 
(Som t.ex., klocka, varvräknare, hastighet, vad ditt fordon förbrukar, GPS(var du befinner dig), avstånd 
till närliggande fordon, trafikinformation mm.) 
Hastighet, klocka, varvräknare, bränsleförbrukning, varningslampor, GPS, och olika varningssystem. 
  
Vad brukar du bära med dig mellan jobb och bostad dagligen? (i avseende på bagage) 
Väska + ibland träningsväskan. 
  
Är det viktigt att ditt fordon är miljöklassat?  
(Om svaret är ja, beror detta på att du värnar om miljön eller att du vill dra nytta av de förmåner som ett 
miljöklassat fordon ger? T.ex. befriad från trängselavgift, parkeringsavgift etc.) 
Ja. Värnar om miljön.  
  
Tycker du det skulle vara viktigt att ditt tänkta framtida fordon slipper trängselavgifter? 
Helst.  
  
Skulle du kunna tänka dig att köpa ett fordon speciellt för att pendla med, vad skulle du i så fall kunna 
tänka dig betala för detta fordon? 
50 000-100 000:-   100 000-150 000:-   150 000-200 000:-   200 000:- eller mer. 
50-100 000  
  
Om du skulle köpa ett sådant fordon, skulle det då vara viktigt för dig att kunna personifiera ditt fordon 
genom att exempelvis kunna byta ut detaljer som ändrar det visuella uttrycket? 
Inte helt fel om det gick, men inte nödvändigt.  
  
--------------------------------------------------------------------- 
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Kön:  Man      
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Ålder: 32  
Bostadsort:  Sollentuna   
Arbetsplatsens ort:  PSR Personskadereglering AB, Medborgarplatsen   
  
Har du A eller B körkort eller har du både och? 
  
BE, CE 
  
Hur tar du dig till jobbet? Åker du med kollektivtrafik eller annat? 
  
Kollektivtrafik (90%), bil (10%) 
  
Hur långt är det till ditt arbete?  
  
Ca 25 km  
  
Fastnar du ofta i köer?  
  
Alltid om jag kör bil. 
  
  
Hur lång är restiden till ditt arbete inklusive kötid?  
  
Ca 50 min oavsett jag tar bilen eller åker kollektivt. 
  
  
Vad tycker du är svårast eller jobbigast med att köra i köer? 
  
Tidsspillan..  
  
Hur mycket tid skulle du vilja spara från normalt köande för att du skulle känna att det var värt att köpa 
ett extra fordon som klarar av köer snabbare. 
  
Halva tiden (?) 
  
Skulle du föredra att ha en automatisk växellåda eller en manuell i ditt pendlingsfordon? 
(Ha i åtanke att du kommer gasa/bromsa en hel del under resorna.) 
  
Automatisk. 
  
Vilka reglage tycker du är viktigt att ha på ratten: 
Telefon, stereo, blinkers, helljus, tuta, gas och broms eller eget förslag? 
  
Blinkers, helljus, tuta..  
  
Vilken information anser du vara viktigast att ha på instrumentpanelen när du kör? 
(Som t.ex., klocka, varvräknare, hastighet, vad ditt fordon förbrukar, GPS(var du befinner dig), avstånd 
till närliggande fordon, trafikinformation mm.) 
  
Klocka, varvräknare, hastighet, bränsleinfo.. 
  
Vad brukar du bära med dig mellan jobb och bostad dagligen? (i avseende på bagage) 
  
En ryggsäck med träningskläder.. 
  
Är det viktigt att ditt fordon är miljöklassat?  
(Om svaret är ja, beror detta på att du värnar om miljön eller att du vill dra nytta av de förmåner som ett 
miljöklassat fordon ger? T.ex. befriad från trängselavgift, parkeringsavgift etc.) 
  
Ja, för miljöns skull.  
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Tycker du det skulle vara viktigt att ditt tänkta framtida fordon slipper trängselavgifter? 
  
Nej.  
  
Skulle du kunna tänka dig att köpa ett fordon speciellt för att pendla med, vad skulle du i så fall kunna 
tänka dig betala för detta fordon? 
50 000-100 000:-   100 000-150 000:-   150 000-200 000:-   200 000:- eller mer. 
  
Tveksamt.. 
  
Om du skulle köpa ett sådant fordon, skulle det då vara viktigt för dig att kunna personifiera ditt fordon 
genom att exempelvis kunna byta ut detaljer som ändrar det visuella uttrycket? 
  
Nej.  
--------------------------------------------------------------------- 
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Kön:  Man      
Ålder: 32  
Bostadsort:  Sollentuna   
Arbetsplatsens ort:  PSR Personskadereglering AB, Medborgarplatsen   
  
Har du A eller B körkort eller har du både och? 
  
BE, CE 
  
Hur tar du dig till jobbet? Åker du med kollektivtrafik eller annat? 
  
Kollektivtrafik (90%), bil (10%) 
  
Hur långt är det till ditt arbete?  
  
Ca 25 km  
  
Fastnar du ofta i köer?  
  
Alltid om jag kör bil. 
  
  
Hur lång är restiden till ditt arbete inklusive kötid?  
  
Ca 50 min oavsett jag tar bilen eller åker kollektivt. 
  
  
Vad tycker du är svårast eller jobbigast med att köra i köer? 
  
Tidsspillan..  
  
Hur mycket tid skulle du vilja spara från normalt köande för att du skulle känna att det var värt att köpa 
ett extra fordon som klarar av köer snabbare. 
  
Halva tiden (?) 
  
Skulle du föredra att ha en automatisk växellåda eller en manuell i ditt pendlingsfordon? 
(Ha i åtanke att du kommer gasa/bromsa en hel del under resorna.) 
  
Automatisk. 
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Vilka reglage tycker du är viktigt att ha på ratten: 
Telefon, stereo, blinkers, helljus, tuta, gas och broms eller eget förslag? 
  
Blinkers, helljus, tuta..  
  
Vilken information anser du vara viktigast att ha på instrumentpanelen när du kör? 
(Som t.ex., klocka, varvräknare, hastighet, vad ditt fordon förbrukar, GPS(var du befinner dig), avstånd 
till närliggande fordon, trafikinformation mm.) 
  
Klocka, varvräknare, hastighet, bränsleinfo.. 
  
Vad brukar du bära med dig mellan jobb och bostad dagligen? (i avseende på bagage) 
  
En ryggsäck med träningskläder.. 
  
Är det viktigt att ditt fordon är miljöklassat?  
(Om svaret är ja, beror detta på att du värnar om miljön eller att du vill dra nytta av de förmåner som ett 
miljöklassat fordon ger? T.ex. befriad från trängselavgift, parkeringsavgift etc.) 
  
Ja, för miljöns skull.  
  
Tycker du det skulle vara viktigt att ditt tänkta framtida fordon slipper trängselavgifter? 
  
Nej.  
  
Skulle du kunna tänka dig att köpa ett fordon speciellt för att pendla med, vad skulle du i så fall kunna 
tänka dig betala för detta fordon? 
50 000-100 000:-   100 000-150 000:-   150 000-200 000:-   200 000:- eller mer. 
  
Tveksamt.. 
  
Om du skulle köpa ett sådant fordon, skulle det då vara viktigt för dig att kunna personifiera ditt fordon 
genom att exempelvis kunna byta ut detaljer som ändrar det visuella uttrycket? 
  
Nej.  
--------------------------------------------------------------------- 
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Kön: Man 
Ålder: 52 
Bostadsort: Lidingö  
Arbetsplatsens ort: Södermalm/stockholm 
  
Har du A eller B körkort eller har du både och? 
  
Både och! 
  
Hur tar du dig till jobbet? Åker du med kollektivtrafik eller annat? 
  
Mestadels kollektivt! 
  
Hur långt är det till ditt arbete? 
  
2 mil  
  
Fastnar du ofta i köer? 
  
Nej   
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Hur lång är restiden till ditt arbete inklusive kötid? 
  
20 – 30 minuter 
  
  
Vad tycker du är svårast eller jobbigast med att köra i köer? 
  
Slöseri med tid! 
  
Hur mycket tid skulle du vilja spara från normalt köande för att du skulle känna att det var värt att köpa 
ett extra fordon som klarar av köer snabbare. 
  
Marginellt – jag kör vi tidpunkter då det flyter ganska bra! 
  
Skulle du föredra att ha en automatisk växellåda eller en manuell i ditt pendlingsfordon? 
(Ha i åtanke att du kommer gasa/bromsa en hel del under resorna.) 
  
Manuell 
  
Vilka reglage tycker du är viktigt att ha på ratten: 
Telefon, stereo, blinkers, helljus, tuta, gas och broms eller eget förslag? 
  
Blinkers  
  
Vilken information anser du vara viktigast att ha på instrumentpanelen när du kör? 
(Som t.ex., klocka, varvräknare, hastighet, vad ditt fordon förbrukar, GPS(var du befinner dig), avstånd 
till närliggande fordon, trafikinformation mm.) 
  
Hastighet 
  
Vad brukar du bära med dig mellan jobb och bostad dagligen? (i avseende på bagage) 
  
En väska med lite papper i.. 
  
Är det viktigt att ditt fordon är miljöklassat?  
(Om svaret är ja, beror detta på att du värnar om miljön eller att du vill dra nytta av de förmåner som ett 
miljöklassat fordon ger? T.ex. befriad från trängselavgift, parkeringsavgift etc.) 
  
Ja – värnar om miljön  
  
Tycker du det skulle vara viktigt att ditt tänkta framtida fordon slipper trängselavgifter? 
  
Nja – svår fråga. Kör mer om jag slipper trängselavgifter - .. tror nog att svaret blir Ja.  
  
Skulle du kunna tänka dig att köpa ett fordon speciellt för att pendla med, vad skulle du i så fall kunna 
tänka dig betala för detta fordon? 
50 000-100 000:-   100 000-150 000:-   150 000-200 000:-   200 000:- eller mer. 
  
Nej 
  
Om du skulle köpa ett sådant fordon, skulle det då vara viktigt för dig att kunna personifiera ditt fordon 
genom att exempelvis kunna byta ut detaljer som ändrar det visuella uttrycket? 
  
 Nej 
--------------------------------------------------------------------- 
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Kön:   kvinna  
Ålder:  42 år  
Bostadsort:  Tyresö  
Arbetsplatsens ort:  Södermalm  
  
Har du A eller B körkort eller har du både och? 
 Jag har både A och B körkort 
  
Hur tar du dig till jobbet? Åker du med kollektivtrafik eller annat? 
  Buss för det mesta. Ibland tar jag bilen. Under sommarmånaderna blir det motorcykel 
  
Hur långt är det till ditt arbete? 
 1,5 mil 
  
Fastnar du ofta i köer? 
 Nej, försöker åka före 07.00 när jag tar bilen. Bussen kör i bussfil bitvis. 
  
Hur lång är restiden till ditt arbete inklusive kötid? 
 Det tar 30 min med buss och bil i rusning.  
  
Vad tycker du är svårast eller jobbigast med att köra i köer? 
 Stressen över att det går så sakta. 
  
Hur mycket tid skulle du vilja spara från normalt köande för att du skulle känna att det var värt att köpa 
ett extra fordon som klarar av köer snabbare. 
 15 minuter. Jag har redan köpt en motorcykel, den får man åka i bussfil med samt att det är lättare att 
köra förbi bilarna. 
  
Skulle du föredra att ha en automatisk växellåda eller en manuell i ditt pendlingsfordon? 
(Ha i åtanke att du kommer gasa/bromsa en hel del under resorna.) 
 Manuell föredrar jag oavsett köbildning.  
  
Vilka reglage tycker du är viktigt att ha på ratten: 
Telefon, stereo, blinkers, helljus, tuta, gas och broms eller eget förslag? 
 blinkers, helljus, tuta  
  
Vilken information anser du vara viktigast att ha på instrumentpanelen när du kör? 
(Som t.ex., klocka, varvräknare, hastighet, vad ditt fordon förbrukar, GPS(var du befinner dig), avstånd 
till närliggande fordon, trafikinformation mm.) 
 varvräknare och hastighetsmätare samt bensinmätare är viktigt samt temperatur ute (framförallt 
vintertid) 
  
Vad brukar du bära med dig mellan jobb och bostad dagligen? (i avseende på bagage) 
 Handväska 
  
Är det viktigt att ditt fordon är miljöklassat?  
(Om svaret är ja, beror detta på att du värnar om miljön eller att du vill dra nytta av de förmåner som ett 
miljöklassat fordon ger? T.ex. befriad från trängselavgift, parkeringsavgift etc.) 
 Nej 
  
Tycker du det skulle vara viktigt att ditt tänkta framtida fordon slipper trängselavgifter? 
 Ja 
  
Skulle du kunna tänka dig att köpa ett fordon speciellt för att pendla med, vad skulle du i så fall kunna 
tänka dig betala för detta fordon? 
50 000-100 000:-   100 000-150 000:-   150 000-200 000:-   200 000:- eller mer. 
 50 000 - 100 000 
  
Om du skulle köpa ett sådant fordon, skulle det då vara viktigt för dig att kunna personifiera ditt fordon 
genom att exempelvis kunna byta ut detaljer som ändrar det visuella uttrycket? 
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 Nej 
  
--------------------------------------------------------------------- 
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Kennet malmborg 
 
Har du A eller B körkort eller har du både och? 
 B 
  
Hur tar du dig till jobbet? Åker du med kollektivtrafik eller annat? 
 Kollektivtrafik alternativt gång/cykel 
  
Hur långt är det till ditt arbete? 
 6 km 
  
Fastnar du ofta i köer? 
 Nej 
  
Hur lång är restiden till ditt arbete inklusive kötid? 
 20 minuter 
  
Vad tycker du är svårast eller jobbigast med att köra i köer? 
 Tiden 
  
Hur mycket tid skulle du vilja spara från normalt köande för att du skulle känna att det var värt att köpa 
ett extra fordon som klarar av köer snabbare. 
 Det beror på priset, men en avsevärd tidsinsparning krävs 
  
Skulle du föredra att ha en automatisk växellåda eller en manuell i ditt pendlingsfordon? 
(Ha i åtanke att du kommer gasa/bromsa en hel del under resorna.) 
 Automat 
  
Vilka reglage tycker du är viktigt att ha på ratten: 
Telefon, stereo, blinkers, helljus, tuta, gas och broms eller eget förslag? 
 Tuta och blinkers 
  
Vilken information anser du vara viktigast att ha på instrumentpanelen när du kör? 
(Som t.ex., klocka, varvräknare, hastighet, vad ditt fordon förbrukar, GPS(var du befinner dig), avstånd 
till närliggande fordon, trafikinformation mm.) 
 Hastighet 
  
Vad brukar du bära med dig mellan jobb och bostad dagligen? (i avseende på bagage) 
 Träningsväska 
  
Är det viktigt att ditt fordon är miljöklassat?  
(Om svaret är ja, beror detta på att du värnar om miljön eller att du vill dra nytta av de förmåner som ett 
miljöklassat fordon ger? T.ex. befriad från trängselavgift, parkeringsavgift etc.) 
 Neutralt 
  
Tycker du det skulle vara viktigt att ditt tänkta framtida fordon slipper trängselavgifter? 
 Det spelar roll men är inte viktigt 
  
Skulle du kunna tänka dig att köpa ett fordon speciellt för att pendla med, vad skulle du i så fall kunna 
tänka dig betala för detta fordon? 
50 000-100 000:-   100 000-150 000:-   150 000-200 000:-   200 000:- eller mer. 
 Nej, inte enbart för att pendla med! 
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Om du skulle köpa ett sådant fordon, skulle det då vara viktigt för dig att kunna personifiera ditt fordon 
genom att exempelvis kunna byta ut detaljer som ändrar det visuella uttrycket? 
 Det vore trevligt, men är inte viktigt 
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Kön:   man  
Ålder:   21 år  
Bostadsort:   Värmdö  
Arbetsplatsens ort:   Nacka, Skvaltan  
  
Har du A eller B körkort eller har du både och?    B  
  
  
Hur tar du dig till jobbet? Åker du med kollektivtrafik eller annat? 
 Bil 
  
Hur långt är det till ditt arbete? 
  
 25 km 
Fastnar du ofta i köer? 
  
 ja 
Hur lång är restiden till ditt arbete inklusive kötid? 
  
 35 min 
Vad tycker du är svårast eller jobbigast med att köra i köer? 
 att det står still, dåligt flyt 
  
Hur mycket tid skulle du vilja spara från normalt köande för att du skulle känna att det var värt att köpa 
ett extra fordon som klarar av köer snabbare. 
  
20  min 
  
Skulle du föredra att ha en automatisk växellåda eller en manuell i ditt pendlingsfordon? 
(Ha i åtanke att du kommer gasa/bromsa en hel del under resorna.) 
  
vid köer automat, annars manuell 
  
Vilka reglage tycker du är viktigt att ha på ratten: 
Telefon, stereo, blinkers, helljus, tuta, gas och broms eller eget förslag? 
  
blinkers, gas, broms, tuta, radio, stolsläge-reglage, växelmöjlighet 
  
Vilken information anser du vara viktigast att ha på instrumentpanelen när du kör? 
(Som t.ex., klocka, varvräknare, hastighet, vad ditt fordon förbrukar, GPS(var du befinner dig), avstånd 
till närliggande fordon, trafikinformation mm.) 
  
hastighet och bränsleförbrukning 
  
Vad brukar du bära med dig mellan jobb och bostad dagligen? (i avseende på bagage) 
  
matlåda 
  
Är det viktigt att ditt fordon är miljöklassat?  
(Om svaret är ja, beror detta på att du värnar om miljön eller att du vill dra nytta av de förmåner som ett 
miljöklassat fordon ger? T.ex. befriad från trängselavgift, parkeringsavgift etc.) 
  
 nej 
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Tycker du det skulle vara viktigt att ditt tänkta framtida fordon slipper trängselavgifter? 
  
 nej  
Skulle du kunna tänka dig att köpa ett fordon speciellt för att pendla med, vad skulle du i så fall kunna 
tänka dig betala för detta fordon? 
50 000-100 000:-   100 000-150 000:-   150 000-200 000:-   200 000:- eller mer. 
  
 < 50 000 kr 
Om du skulle köpa ett sådant fordon, skulle det då vara viktigt för dig att kunna personifiera ditt fordon 
genom att exempelvis kunna byta ut detaljer som ändrar det visuella uttrycket? 
  
 ja mycket0 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 


