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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete på C-nivå behandlar design av en snöskoter. 
Uppdragsgivaren är företaget SnoWolverine som vill utveckla en snöskoter med 
tre drivband varav två placerade i fronten. 
 
Den omfattande informationsinsamling som har skett under arbetets gång har visat 
att en trebandad skoter, som har utmärkt framkomlighet, har en stor marknad. De 
lösningar som finns på marknaden, främst fyrhjuling med bandsats, har alla 
kompromisser.  
 
Produktutvecklingsverktyg som funktionsanalys och QFD har använts i 
processen. Stort fokus har legat på utveckling av formspråket för snöskoter och 
utvecklingen av smarta funktioner som efterfrågas av målgruppen. 
 
Resultatet är en kraftfull snöskoter med ett kompakt utseende. Främre boggin är 
gjord så utrymmessparande som möjligt och designad för att vara robust. Unika 
funktioner är bland annat en vindtunnel som fungerar som vindruta, frontbåge 
med vinschfäste, utfällbar sadel och förvaringslösningar.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Som sista moment i utbildningen Innovation och produktdesign utförs våren 2007 
ett examensarbete på 10 poäng på C-nivå.  

1.2 Syfte och direktiv 
Syftet med examensarbetet är att ta fram en design för en snöskoterprototyp som 
företaget SnoWolverine har. 
 
Syftet med denna rapport är att för eftervärlden visa vårt arbete med utvecklingen 
av skotern. 
 
De direktiv vi fått av SnoWolverine är att främst jobba med skoterns framvagn 
och att använda oss av en befintlig design för förarmiljön och bakpartiet. Vidare 
ska vi använda oss av SnoWolverines formspråk och färger. 

1.3 Uppdragsbeskrivning 
Arbetet innebär att vi ska översätta SnoWolverines formspråk till en skoter med 
tre band (hädanefter kallad trebandaren) och visualisera designen med bilder och 
modell. Målet är att för företaget presentera en design som uppfyller den verbala 
briefen, en lösning på kraftöverföring från motor till drivband, en modell av 
snöskotern i skala 1:10, renderade CAD-bilder och skisser. 
 

1.4 Företaget SnoWolverine  
SnoWolverine startades 2003 med idén att skapa en ny svensk snöskoter. 
Företaget utvecklar fortfarande en prototyp (fig. 1). Tillverkningen sker i Sveg 
och huvudkontoret finns i Stockholm. Snöskotern de utvecklar är en sportskoter 
tänkt för nöjeskörning. Grunddesignen togs fram av HDK-studenten Daniel 
Sellberg. SnoWolverine har ett samarbete med en uppfinnare, Åke Olsson, för att 
nu utveckla en ny trebandad snöskoter. 
 

 
Figur 1: Befintlig prototyp som ska lanseras vintern 2007/2008.  

1.5 Problemformulering 
Vår problemformulering är: Hur överför vi SnoWolverines formspråk till en 
snöskoter med två drivband fram och hur ska dessa drivband fungera? 
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1.6 Litteratur 
För designprocessen används olika verktyg för produktutveckling vilka hämtas ur 
Design i fokus av Kenneth Österlin, Produktutveckling av Johannesson et al samt 
ett antal kompendier som delats ut i olika kurser. För designarbetet används 
litteratur om semiotik, Design for product understanding av Rune Monö och ett 
kompendium av Anna Thies. Vi kommer också att studera litteratur om bildesign, 
How to Design Cars Like a Pro av Lewin & Borroff. För designmetodik används 
Vilda idéer och djuplodad analys av Jan Landqvist. Som hjälp vid skissning 
används Design Sketching av Olofsson och Sjölén. 
 

1.7 Avgränsningar 
Vi prioriterar att ta fram en övergripande design för en skoter med tre band. 
Främst kommer vi inrikta oss på att ta fram en design där de två frambanden 
passar ihop med resten av snöskotern. Det finns en önskan hos företaget att göra 
designen så fullständig som möjligt men vi kommer inte hinna lösa alla 
konstruktionsproblem. Designen kommer inte heller kunna testas för att se om 
vald lösning faktiskt fungerar i verkligheten. 
 
Modellen som tas fram är en solidmodell där mindre detaljer ej kan göras. Syftet 
med modellen är snarare att visualisera designen, inte konstruktionen. Modellen 
presenteras först vid slutpresentationen av examensarbetet och finns därför inte 
med i rapporten. 
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2 Metod 

2.1 Designmetodik 
Designmetodiken vi använder oss av i examensarbetet har vi hämtat från Jan 
Landqvists Vilda idéer och djuplodande analys (2004 s 15). Metoden består av 
följande kedja: 
 
Behov – analys – visualisering – resultat 
 
För att fastställa de utgångskrav som finns i projektet upprättar vi, tillsammans 
med företaget, en verbal brief. För att hålla tiden i projektet använder vi ett Gantt-
schema (se bilaga 1) som är mycket detaljerat. För att säkerställa att schemat följs 
är checkmöten inplanerade för samtliga veckor projektet drivs. För att kvalitets-
säkra resultatet följer vi en vedertagen designmetodik. En väl utförd designbrief 
(se bilaga 2) anser vi vara det viktigaste för att säkerställa ett bra resultat. 
 
Metoden för att ta fram produkten består av nedan beskrivna etapper: 
 
Bakgrundsstudier 
 

• Marknadsundersökningar och konkurrentanalys 

Målgruppsanalys 

• Funktionsanalys 

• Verbal brief  

• QFD 

  
Utveckling 
På grund av den korta tid som finns till själva idéarbetet krävs en metod som är så 
tidseffektiv som möjligt men ändå gör att bästa konceptet väljs. Vi tar fram tre 
fyra olika koncept som skiljer sig markant från varandra. Ett av dessa väljs ut i 
samråd med företaget för vidare utveckling. Vi kan då koncentrera oss på en vald 
design och förfina den. Alla idéer vi har måste visualiseras för att kunna ta ett 
beslut om designen. Som hjälp har vi använt oss av Erik Olofson och Klara 
Sjödéns bok Design Sketching (2006). Enklare modeller i blåskum, papper eller 
lera kommer kontinuerlig tillverkas för att visualisera designen. Alla designbeslut 
dokumenteras för att göras synliga. Detta för att inte behöva gå tillbaka i något 
steg. 
 
Utvärdering 
Utvärdering av olika designval görs genom metoderna PUGH och QFD. 
Utvärdering av formgivningen görs genom diskussioner med SnoWolverine och 
handledare. Utvärdering av olika koncept kan också göras med testförare på 
SnoWolverine samt Åke Olsson som är mannen bakom prototypen. 
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3 Genomförande 
De inledande kontakterna med företaget sköttes via epost och telefon. Uppgiften 
diskuterades och ett första möte bokades. Inför mötet gjordes en enklare 
projektplan. Under första mötet avhandlades arbetets gång och företagets och våra 
förväntningar på resultatet.  
 
En första planering gjordes genom att sätta post-it lappar på en stor kartong. Vi 
skrev upp allt vi trodde vi skulle behöva göra under arbetet för att nå ett bra 
resultat. Lapparna ordnades längs en tidslinje och onödiga lappar togs bort. När 
examensarbetets uppgift blev klarare gjordes ett mer detaljerat Gantt-schema. 
Detta är ett levande dokument som genomgår mindre förändringar under arbetets 
gång. Utvecklingen av designen skedde genom konceptframtagning, val av ett 
koncept, utformning av valt koncept och slutligen färdigställande av valt koncept.  

3.1 Verbal brief  
Den verbala briefen är det dokument som bestämmer vad som ska utvecklas under 
ett projekt. Teorin bakom användandet av verbal brief har vi fått under kurser i 
design på högskolan. Utformningen av den verbala briefen har skett med hjälp av 
utdelat material från dessa kurser. 
 
Den verbala briefen för examensarbetet tar upp riktlinjer för designen på 
snöskotern, vilket formspråk vi eftersträvar och hur målgruppen ser ut. Den visar 
också vilka avgränsningar som görs. Verbala briefen i sin helhet finns i bilaga 2. 

3.2 Funktionsmodell 
Vi åkte tidigt i processen upp till fabriken i Sveg där konstruktören och 
uppfinnaren Åke Olsson, som byggt funktionsmodellen, mötte oss. Vi förde ett 
långt samtal där han redogjorde för sin konstruktion och vad han ville att projektet 
skulle medföra. Åkes tankar om projektet var dessa: 
 
En konventionell snöskoter bygger i lössnö upp en kil av packad snö framför sina 
skidor. När denna kil blir brant och hård samtidigt som friktionen på mattan 
minskar till följd av den luftiga snön så gräver snöskoterns drivande band i snön 
istället för att driva skotern framåt. Följden blir att föraren måste gräva fram 
skotern för att få ett nytt utgångsläge för att sedan kunna fortsätta. Genom att sätta 
drivande band fram på skotern skulle bandens kammar skära av den kil som 
annars tillåts växa. Banden skulle även skapa ett driv uppåt mot snökanten. Alltså 
skulle skotern inte köra fast. 
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Figur 2: Befintlig snöskoter samt trebandad prototyp. 
 

3.3 Bakgrundsstudier 
Jan Landqvist (2004 s 60-61) tar upp vikten av att undersöka vad som redan gjorts 
på ett område, främst för att spara arbete. Han föreslår att man ska undersöka 
konkurrenssituationen, studera facklitteratur, intervjua specialister och granska 
patentsituationen. 
 
Vi hade liten erfarenhet av snöskotrar och terrängfordon. Därför krävdes en 
grundlig informationsinhämtning för att kunna genomföra arbetet. Informationen 
hämtade vi främst från Internet, Anders på SnoWolverine, Åke Olsson, 
återförsäljare och tidningar. Vi började även titta på fyrhjulingsmarknaden som vi 
visste hade bandsatser som möjligen skulle gå att använda i vårt projekt.  

3.3.1 Designstudier 
Vi granskade skotern som idag finns på SnoWolverine för att få en känsla för 
designspråket. Vårt tidiga besök i Sveg på SnoWolverines fabrik var en viktig del 
i arbetet, där fick vi se den befintliga skotern, sitta på den, känna på alla delar och 
även se den under användning. Vi har även fört en dialog med Daniel Sellberg, 
designern bakom den befintliga skotern, för att på bästa sätt kunna skapa en skoter 
med samma formspråk. Vi har även tagit del av det arbete Daniel gjorde i 
samband med hans designarbete. 
 
Vi ville tidigt definiera vad snöskotern skulle kommunicera. Vi har under hela 
arbetets gång använt oss av teorier inom semantik. Semantiken tar upp vad 
produkten kommunicerar. Enligt Rune Monö (1997 s 77) finns det fyra olika 
semantiska funktioner: att beskriva, uttrycka, uppmana och identifiera. 
Funktionen att beskriva visar om användaren förstår hur produkten ska hanteras 
eller om den visar vad den är till för (Thies, Minikompendium produktsemiotik). 
Vi ville att designen på trebandaren skulle vara nära SnoWolverines snöskoter. 
Funktionen att uttrycka handlar om vad produkten uttrycker. Om produkten ser ut 
på ett speciellt sätt, t ex sportig eller stabil. Vi förstod tidigt att med de två främre 
banden skulle snöskotern uttrycka kraftfullhet och snöskoterns design inriktades 
mot det uttrycket. 
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När det gällde att ta fram en form på snöskotern som skulle upplevas som attraktiv 
använde vi oss till viss del av teori från bildesign. Viktiga punkter att tänka på är 
bland annat: Har fordonet en sammanhängande form, finns det balans och 
harmoni i proportionerna, finns det delar på fordonet som lagts till efteråt eller har 
alla delar ett syfte (Lewin & Borroff 2003 s 105).  

3.3.2 Konkurrentanalys 
En snöskoter för året-runt-drift som har drivning på tre band istället för ett får den 
främsta fördelen att framkomligheten i svår terräng blir mycket bra. En trebandad 
snöskoter konkurrerar därför med många olika terrängfordon. Vi riktade in oss på 
mindre terrängfordon. 
 
Trebandarens konkurrenter inom snöskotersegmentet är främst arbetsskotrarna 
(fig. 3) eftersom trebandaren är tänkt som ett arbetsfordon. Arbetsskotrarna 
används som bruksredskap på vintern. Ofta används ett släp till skotern. Goda 
förvarings-möjligheter och driftsäkerhet är typiska egenskaper för en arbetsskoter. 
 

 
Figur 3: Brukande av arbetsskoter. 
 
Det fordon som konkurrerar med arbetsskotern är främst fyrhjulingen. 
Fyrhjulingen används främst på barmark och har inte alls samma framkomlighet i 
snö som snöskotern har. Det finns dock bandsatser att montera på en fyrhjuling 
vilket ger den mycket bra framkomlighet på snö. Med bandsats på en fyrhjuling 
blir den en bra konkurrent mot snöskotern. Fördelen är också att bandsatsen inte 
är lika beroende av snö som snöskotern.  
 
Samtliga bandsatser på marknaden undersöktes genom informationssökning på 
Internet och artiklar i tidningar. Att bandsats till fyrhjuling skulle vara en 
konkurrent till skotern framgick bland annat av de artiklar vi läst (ATV & 
Terrängmagazinet). 
 
Camoplast, Polaris, Can-am BRP och Kimpex är de fyra största tillverkarna av 
bandsatser till fyrhjuling. Dessa bandsatser är främst tänkta att användas på 
vintern i snö. 
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Figur 4: Fyrhjuling med bandsats Kimpex Commander. 
 

3.3.3 Marknadsanalys 
För att på bästa sätt kunna skapa en produkt som marknaden vill ha behövde vi ta 
reda på vad marknaden efterfrågade hos en ny snöskoter. Mycket hjälp har vi fått 
från diskussioner med olika anställda på SnoWolverine. Vi har även pratat med 
flera olika användare av snöskotrar för att få deras synpunkter. Det vi tog med oss 
från deras synpunkter var behovet av att kunna frakta skrymmande och 
svårstuvade föremål. Det togs även upp att vinsch är bra i många lägen och kan ha 
många olika användningsområden. Det fanns även önskemål på stereo och grafik 
som vi lagt mindre vikt vid. Något som tidigt i utvecklingsstadiet togs upp var den 
uppenbara fördelen som handikappade skulle se i en snöskoter som mycket sällan 
kör fast.   
 
För att se vad användare av arbetsskotrar tycker är viktigt på en skoter lade vi ut 
en fråga på ett skoterforum1 på Internet. Det som önskades var: 
 
Lätt och dragvillig med bra fjädring, burkhandtag, rejäl kamhöjd, kylning som 
funkar även när det är varmt och man drar tungt och det går sakta, rejäl bukplåt, 
stort förvaringsutrymme under dynan, smidig framvagn som inte tar i sten och 
stubb och inte drar med sig snö, 4-takt och bra backförmåga. 

3.4 Visuell brief 
En visuell brief har använts i tidigare kurser på högskolan vid genomförande av 
designprojekt. Enligt Österlin ska man i designkravspecen definiera vilket 
formspråk produkten ska få. Detta kan redovisas som ett ”visuellt tema som i 
bildform visar de typiska detaljer eller färger som eftersträvas” (Österlin 2003 s 
90). Med vår visuella brief försökte vi istället ta fram den känsla vi ville nå med 
designen. Vi använde bilder på företagets befintliga skoter som inspiration för 
färg- och materialval. Komplett visuell brief finns i bilaga 3. 
 

 
Fig. 5: Bilder från visuell brief. 

                                                 
1 http://www.skoter.se/scripts/forum_show_thread.php?f_thread_head_id=77006 
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3.5 Funktionsanalys  
Syftet med att göra en funktionsanalys tar Landqvist upp: ”Funktionsanalysen 
avser att underlätta arbetet med att systematiskt och metodiskt gå igenom och 
analysera samtliga krav och önskemål som vi ställer på en aktuell produkt.” 
(Landqvist 1994 s 35). 
 
Vi gjorde en övergripande analys av trebandaren. Eftersom skotern består av 
många delar togs inte allt med. Analysen användes främst för att se till att alla de 
funktioner vi skulle ha med kom med i idégenerering och utvecklingen av de olika 
koncepten. Medge persontransport klassades som huvudfunktion för snöskotern. 
Se bilaga 4 för hela analysen. 

3.6 Idégenerering 
Under besöket i Sveg gjordes en idégenerering som var mycket fri och många 
idéer togs fram. Syftet med en genomförlig idégenerering är att gå igenom 
möjligheter, svårigheter och måsten i form av koncept. Under idégenereringen är 
det viktigt att man inte tyglar sig själv eller kritiserar varandra. Den kreativa 
processen kan underlättas med en rad olika metoder. Vi valde att ta fram tokiga 
idéer under korta tidsintervaller på max 5 minuter och sedan diskutera och slappna 
av i 5 minuter. Efter några sådana pass har man gått igenom en mängd möjligheter 
och även många omöjligheter. Detta är otroligt viktigt för det kommande arbetet 
och vi har haft mycket nytta av saker som sades under dessa intensiva timmar. 
Vissa idéer skissades vidare på för att utveckla designen och mer tydligt visa 
tanken med idén. Bilder från idégenereringen finns i bilaga 5.  
 
Vi valde ut vissa idéer som vi presenterade för SnoWolverine. Alla idéer om 
alternativ drivning eller annorlunda band valdes bort av SnoWolverine. En del 
funktioner vi ville ha med på skotern, som vinsch och eluttag, valdes bort men vid 
ett senare konceptmöte bestämdes det dock att vinsch skulle finnas med. 
 

3.7 QFD 
Quality Function Deployment (QFD) tas upp i Kenneth Österlins bok Design i 
fokus där han skriver: ”Det innebär att matcha kundkvalitéer med 
produktfunktioner. Fritt översatt innebär metoden kundorienterad 
produktutveckling.” (2003 s 56). Metoden används främst för att jämföra 
existerande produkter med varandra och sedan jämföra dessa med koncept. 
Österlin skriver även att man ska ”utnyttja det man har nytta av i det aktuella 
problemet” (2003 s 56). Han menar då att QFD-tabellen i sin helhet kan verka 
avskräckande och att istället för att inte använda den alls ska man ta till sig den 
del som passar bäst. Vi har använt QFD-tabellen för att på ett strukturerat sätt gå 
igenom kundkrav och funktioner. Genom detta får vi nya tankar och idéer, och 
också förståelse för hur konceptet ska utformas för att nå bästa resultat. Komplett 
QFD finns i bilaga 6. 

3.8 Pugh 
Pugh används för att jämföra olika koncept utifrån funktionsanalysen. Detta ger 
en bild av var varje koncept har sina styrkor och svagheter. Pughs relativa 
beslutsmatris är en metod där konceptalternativen minskas genom att de sämsta 
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alternativen sorteras bort. Enligt Johannesson et al är det viktigt att bedömningen 
av värdena i matrisen görs med försiktighet och omdöme (2004 s 135). Komplett 
Pugh finns i bilaga 7. 
 

3.9 Konceptframtagning 
Vi började ta fram olika alternativ för att lösa de konstruktionsproblem som fanns 
och samtidigt ta fram skisser på olika formspråk. Vi fräste tidigt ut en solid 
modell av den befintliga skotern. Detta för att hela tiden ha en klar bild av vilken 
grunddesign vi skulle arbeta mot. Vi har även använt CAD-filerna för att studera 
former och lösningar på den befintliga skotern. Grundkonceptet till den befintliga 
skotern utvecklades av Daniel Sellberg. vi har tagit del av det arbetet för att få 
förståelse för vilken känsla Daniel velat skapa. Vi har under hela arbetets gång 
skissat på olika designförslag. Vi har även använt lera för att få en känsla för 
volymen och det tredimensionella utseendet. 

3.9.1 Främre boggie 
Efter att ha studerat bandsatser till fyrhjulingar bestämde vi oss att främst rikta in 
oss på en liknande design. Det fanns en oro hos SnoWolverine att bandsatser till 
fyrhjuling skulle vara instabila i höga farter. Detta skulle bero på att banden är 
längre framför drivningens infästning än bakom.  
 
Vi kontaktade Henrik Fitinghoff (2007: muntl.) som testkört fyrhjulingar med 
bandsats. Han ansåg att det inte var något större problem att köra bandsatsen i hög 
fart. Detta berodde enligt honom på att banden är rundade på undersidan. Han 
trodde dock inte att bandsatsen skulle vara stabil i farter upp mot 160km/h. Han 
var också orolig för att chassit skulle utsättas för stora påfrestningar i de 
hastigheterna. 
 
Vi kontaktade också en återförsäljare av bandsatser, Bromma skog & trädgård 
(2007: muntl.), för att fråga om bandsatsens stabilitet. Återförsäljaren ansåg att 
bandsatserna var mycket stabila, främst eftersom tyngdpunkten var placerad mitt 
på bandet.  
 

 
Fig. 6: Bandsats för fyrhjuling           Fig. 7: Befintlig          Fig. 8: Ny design 
 
Bandsats för fyrhjuling illustreras i figur 6 där drivaxeln sitter centrerad över 
anläggningsytan mot marken (markerat med streckad linje). Figur 7 visar den 
lösning som finns på den befintliga trebandade prototypen. Figur 8 visar den 
slutgiltiga design vi tog fram för vårt koncept. Drivaxeln sitter centrerad och en 
kedja länkar till drivhjulet som är placerat längst bak i boggin. 
 
Eftersom skotern skulle fungera även på sommaren behövdes den bakre boggin 
göras om till rullboggie från glidboggie. De första idéerna bestod i att sätta 
kullager på boggin. Senare undersöktes boggies som används i snöskoterdragrace 
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där snöskotern körs på asfalt. Dessa boggies är aluminiumkonstruktioner med 
rull-lager. Vi ansåg att det kunde vara en bra lösning. Även den främre boggin är 
en rullboggie. 
 

3.9.2 Drivning 
Drivningen för den nya skotern var ett frågetecken till en början. För att få klarhet 
i vilka alternativen var och vad som skulle fungera bäst letade vi efter fordon med 
liknande drivningsproblematik. Vi tittade på en mängd olika drivningsalternativ 
och hade även ett möte med Karl-Olof Axberg, lärare i maskinteknik på 
Mälardalens Högskola. Vi talade om olika kraftöverföringar och dess för- och 
nackdelar.  
 
Vi hade tidigt funderingar på lokal drivning på de bägge banden fram. De 
alternativ som då fanns var hydraulmotorer och elmotorer.  
 
Hydraulmotorer har många fördelar, det är en enkel kraftlösning med en oljepump 
och en motor. Kraften kan ledas helt oberoende av drivriktning och detta gör det 
enkelt att montera i ett i övrigt färdigt motorpaket. Nackdelarna är uppenbara. 
Kraftförlust då man har många led från källa till mål. När man arbetar med 
hydraulmotorer blir det även en liten fördröjning av kraften då gaspådrag ges. 
Detta beror på vätskans tröghet och på dess densitet som är lite fjädrande.   
 
Elmotorer har ett mycket bra vridmoment och reagerar snabbt på gaspådrag. 
Problemet i detta fall är den mervikt och utrymmesåtgång som skulle bli följden 
då en större generator och två separata elmotorer skulle behöva monteras. 
Fördelarna med elmotor är de samma som med hydraulmotorn, enkla 
kraftöverföringar som enkelt kan appliceras på en i övrigt färdig 
drivningskonstruktion. 
 
Kardandrivning är ett sätt som är väl beprövat. Fördelarna är att det är möjligt att 
vinkla drivlinan så att den går att kombinera med befintlig motor. Nackdelarna 
med kardandrift är den kraftförlust som sker då nerväxling och sedan uppväxling 
görs. Detta är förmodligen ett måste då varvtalen i kardanen annars blir allt för 
höga. Det finns även stora energiförluster i vinklingar av drivlinan. 
 
Kedjedrivning är ett klassiskt sätt att föra krafter från en punkt till en annan. 
Kedjan är driftsäker och tar liten plats, den är även det gränssnitt som har minst 
kraftförluster. Nackdelarna med kedja är det slitage som blir på drivande delar, 
kedjedrift kan även medföra en något relativt hög driftvolym.  
 
Remdrift är ett alternativ som även det är effektivt. Alternativet ger mindre ljud 
men tar mer plats än kedja.  
 
Idéerna på olika sätt att ta fram drivningen var många och vi var tvungna att 
diskutera igenom för- och nackdelar med insatta människor. Valet av drivning 
grundades i det som vi hörde från Åke Olsson, Anders Sterner på SnoWolverine 
och Karl-Olof Axberg. För att förankra detta beslut genomförde vi en enkel 
PUGH-utvärdering. Det kan diskuteras om denna färgats av vår och andras 
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uppfattning, men den visar dock att kedjedrift är mest effektivt i detta läge och 
utifrån vår förkunskap. 
 
Något som tidigt stod klart för oss var att det skulle krävas en differential för att 
styrning skulle bli så lätt som möjligt och för att minska slitaget på skotern.  
 

3.9.3 Upphängning 
Redan vid besöket i Sveg stod det klart att det svåraste problemet med projektet 
var att få de främre banden att få plats samtidigt som skotern inte blev onormalt 
lång i nosen. Prototypen hade en väldigt lång nos och företaget tyckte inte om det. 
Fyra olika alternativ togs fram: att vinkla fram a-armarna, ta bort material från 
chassit, använda bandsats med drivning bak, eller göra a-armarna extra breda. 

3.10 Designkoncept 
Vi bestämde oss tidigt för att skapa flera olika formspråk på SnoWolverines tema 
för att senare kunna få en tydlig känsla för vad som var säreget för varje koncept 
och därmed underlätta vidare arbete med det valda. Konceptarbetet resulterade i 
fyra olika designer som visas nedan. Större bilder finns i bilaga 8. 
 
Koncept Snarlik 
Vi visste att den nuvarande designen tilltalade SnoWolverine mycket och ville 
därför visa hur en skoter skulle se ut med tre band och en liknande design. Vi har i 
denna modell behållit den långa bandtunneln och försett den med infästnings-
anordningar för att möjliggöra transport av olika saker. Profilen på nosen är kort, 
med en kort uppbyggnad. Vi behåller vindavvisaren vid lyktorna som den 
befintliga skotern har. Sadeln är en enmanssadel med fjädring. I detta koncept 
sticker a-armarna fram mycket och infästningspunkten för de främre banden 
hamnar framför karossen. På detta sätt blir intrycket en låg och stabil skoter med 
mycket framåtrörelse. Den påminner mycket om ett vattenfordon och vid fjädring 
av banden kommer nosen tilta något framåt, detta blir en effekt som ger skotern 
ett sportigt uttryck. Se fig. 9. 

 
Fig. 9: Koncept snarlik 
 
Koncept Bulldog  
Konceptet Bulldog är en något längre skoter med hög framkant. Den är mer 
uppnosig än de övriga och ger därmed ett mycket kaxigt intryck. Banden är delvis 
täckta med stänkskydd som är vinklade åt sidorna. Detta för att skapa ett elakt och 
aggressivt uttryck förutom den uppenbara snöavvisande effekten. Bandtunneln är 
lika lång som på den befintliga men avslutet på den är välvd. Detta är för att skapa 
en tyngd i framkant på skotern och förstärka det kraftfulla. Sitsen är en fjädrad 
enkelsits som går att förlänga vid behov. På detta koncept finns en vindruta 
monterad på styret, en framåtlutad plexiskiva som inspirerats av 
kommandobryggans vindavvisare på en lyxjakt. Detta för att få en mer 
sofistikerad touch på den i övrigt råa designen. Grillen består av ett mattsvart nät 
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som ger en tyngd i framkant vilket gör att nospartiet inte lyfter för mycket från 
marken. Se fig. 10.    

 
Fig. 10: Bulldog 
 
Koncept Långlyse 
I detta koncept har vi valt att fokusera på SnoWolverines profil, som vi har 
förändrat något för att få mer arbetarkaraktär på designen. Långlyset har en 
ljusramp som går tvärs över hela karossen. Detta ger föraren ljus på alla de 
nödvändigaste platserna. Tanken med lysen på sidorna är att lysa upp den främre 
upphängningen för att enklare kunna manövrera fordonet i mörker och eländig 
terräng. I framkant har vi lagt till två rörbågar. Dessa är fjädrade och fungerar som 
kofångare. En eventuell vinsch monteras även på dessa bågar. Inspirationen för 
nosen har varit en gammal italiensk sportbil och detta ger hela nospartiet ett 
snabbt utseende. Sadeln på långlyse är den befintliga tvåsits-sadeln från 
SnoWolverine. Däcket bakom sittplatserna har förlängts något och fungerar som 
stuvutrymme. Se fig. 11. 
 

 
Fig. 11: Långlyse 
  
Koncept Valen 
Valen var ett koncept som vi tidigt tog fram. På denna ville vi skapa en skön 
förarmiljö. Sitsen är tvådelad där den bakre går att ta bort för att ge större 
utrymme att arbeta och lasta på. Den löstagbara sitsen fungerar även som ett 
förvaringsutrymme för mindre saker. Valen har även ett externt varmluftsuttag 
som kan användas för att värma upp en liten hydda, en nödsläde, eller bara 
stövlarna. Varmluften tas direkt från kylfläkten och har sitt uttag i bakändan på 
skotern för att lätt kunna kombineras med nödsläden. Designen är kraftfull och 
har en spetsig nos som ger en skarp rörelse framåt. Se fig. 12.  

 
Fig. 12: Valen 
 

3.11 Val av koncept 
Vi har under arbetets gång arbetat med många olika koncept. Då vi valt att gallra 
bort några eller förändra dem har detta alltid skett i samråd med SnoWolverine, 
eller på grund av det orimliga med koncepten. Vi har valt att arbeta med 
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utvärderingsmatriserna QFD och PUGH. Dessa har inte varit utslagsgivande i 
fråga om gallring bland koncepten utan har använts som medel för att fördjupa sig 
i problemen, fördelarna och önskemålen hos varje enskilt koncept. Vi har även i 
det tidigare stadiet arbetat löpande med funktionsanalysen. Detta för att hålla 
friskt i minnet vad vi sökte efter i fråga om uttryck och funktion. Vi har även 
reviderat funktionsanalysen under arbetets gång.  
 
Vid konceptvalsmötet med SnoWolverine visade vi upp de fyra koncept som 
beskrivits ovan. Dessa skilde sig markant från varandra och syftet med mötet var 
att SnoWolverine skulle ta ett beslut om en designprofil som vi skulle arbeta 
vidare med. När det gäller främre boggin valdes en omgjord variant på den design 
vi hade arbetat fram, som liknande en bandsats till fyrhjuling. SnoWolverine ville 
att infästningen för drivningen skulle flyttas längre fram. Främre boggien skulle få 
band från Kimpex. Det sattes också en begränsning att skotern inte skulle få bli så 
mycket bredare än befintlig skoter. 
 
De olika idéer som valdes var: Design enligt fig 10, bulldog med trubbig nos och 
stor kylare. Lyktorna skulle placeras långt fram liknande koncept bulldog. 
Förvaringsnät under sadeln gillades från fig. 9, snarlik. 
 
På konceptvalsmötet specificerade SnoWolverine följande detaljer som de ville 
skulle finnas med: 
  
Burkhandtag på sidan av skotern. 
Rörligt sökarljus på skotern. 
Bukplåt som gick upp en bit på fronten som skydd. 
Spade var ett koncept som fanns med från den befintliga skotern, detta skulle 
utvecklas ytterligare.  
Vi beslutade även om vinschfästen fram och bak.  
Skyddsrör enligt koncept långlyse var även något som diskuterades och önskemål 
om vidareutveckling uppkom.  
Vi hade tagit fram olika förslag på förvaring som vi också skulle utveckla.  
 
 

3.12 Utformning av valt koncept  
Den slutgiltiga formen och funktionen har tagit form under den sista fasen då allt 
skulle sättas på pränt. Vi har gått igenom QFD, funktionsanalys och PUGH. Vi 
har gått igenom tidigare funderingar och lagt till nya. Denna fas har lett fram till 
det slutgiltiga konceptet.  
 
Främre boggie 
Då konstruktion och band beslutades på mötet kunde vi börja utforma främre 
boggin. Då vi inte hade exakta mått på banden från Kimpex var vi tvungna att 
gissa oss till bandets längd. Skisserna i fig. 13 visar olika stora driv- och vändhjul 
och dess placering. 
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Fig. 13: Skisser på olika designer på främre boggie. 
 
Förutom själva boggin behövde a-armarna utformas på ett sätt som gjorde det 
möjligt för boggin att rymmas bredvid chassit. En framvinkling av a-armarna var 
den lösning som valdes.  
 
Vi slopade stänkskärmarna fram i ett ganska sent skede efter att vi tittat på 
videoupptagningar av bandsatser till fyrhjuling som gick i snö. Snön sprutade mer 
åt sidorna än på föraren och ett stänkskydd vore därför överflödigt. Trots detta val 
fick en genomgång av QFD och PUGH oss att tänka om, det visade sig att just 
detta lilla tillbehör gör mer än avvisa snön. Den går också att bygga om till 
nödskida om bandet skulle gå sönder. Detta problem löste vi genom att lägga till 
en frikopplings mekanism som lösgör de främre banden från drivningen och 
tillåter dem att rulla fritt. Vid haveri i drivlinan går det ändå att på ett bra sätt 
använda skotern. Se fig. 14 för skiss på stänkskydd. 
 

 
Fig. 14: Skiss på stänkskydd över främre band. 
 
Front 
Konceptet som valdes hade en platt front och stor grill. Det fanns önskemål från 
Anders på SnoWolverine om att även sätta dit en frontbåge och en bukplåt. En 
mängd olika frontbågar skissades (se fig. 15), men vi var inte nöjda med 
resultatet. Vid handledning fick vi rådet att tona ned känslan av bil som fronten 
gav. Vi valde därför att göra en mycket enkel frontbåge och ett svart nät som grill.  
 

   
 
Fig. 15: Skisser på olika fronter och frontbågar. 
 
Sadel 
Eftersom skotern var tänkt att användas av en person kortades sadeln ner. Vi 
utvecklade istället olika alternativ av utfällbara extrasadlar, en design syns på 
konceptet bulldog. Se även fig. 16. 
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Fig. 16: Utfällbar sadel som sitter i sadelramen. 
 
 
Vinsch 
Vi tog fram mått på en vanlig vinsch till fyrhjuling. En första idé var att placera ut 
hål som passade med vinschens monteringshål för enkel montering. Dessa hål 
skulle placeras på bukplåten. Vinschens placering var problematisk då frontens 
design påverkades negativt av ett flertal lösningar. Ett problem var att bukplåten 
skulle behövas göras väldigt bred. Vinschen skulle även sitta väldigt oskyddad i 
fronten och ett alternativ med infälld vinschplats utvecklades (se vänstra delen av 
fig. 15). 
 
Skumförvaring 
Marknadsanalysen hade visat ett behov av förvaring på snöskotern. Vi ville göra 
ett fack som kunde hålla fast det som placeras i facket. Facket skulle sitta i 
förarmiljön. En idé var att göra en låda där locket och själva lådan har stoppning 
av skumgummi. När locket stängs trycks skumgummit ner mot det som placerades 
i lådan. Se fig. 17. 

 
Fig. 17: Skiss på skumförvaring, sökarlampa, burkhandtag och lastutrymme. 
 
Vindtunnel 
Det är vanligt med vindrutor på snöskotrar men SnoWolverines snöskoter har en 
mycket kort vindruta och företaget ville inte ha en stor vindruta. Vi hade länge 
tänkt att inte använda någon vindruta till trebandaren. Vid ett möte berättade vår 
handledare om en vindtunnel som användes på gamla fartyg för att leda bort 
fartvinden. Idén var att komprimera fartvind i en tunnel och sedan leda upp den 
accelererade vinden framför föraren. Den komprimerade luftströmmen skulle då 
ledas bort den naturliga fartvinden. Utifrån detta valde vi att ta in luft i fronten och 
leda den mot föraren i en tunnel. Utblåset sitter något framför föraren och 
hastigheten på vinden gör att fartvinden då följer med luftströmmen från utblåset 
och går över föraren. Denna funktion gav oss även kravet på att kylarnätet skulle 
vara så genomsläppligt som möjligt. Vi valde därför att använda sträckmetall. Se 
fig. 18. 
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Fig. 18: Vindtunnel som vindavvisare. 
 
Stänkskärm/Spade 
Stänkskärmen kombinerat med ett rakt handtag blev en slags hacka. Vi valde 
sedan efter djupare efterforskningar kring bakboggiens fjädring att göra en mer 
spadlik variant eftersom bandet skulle slå i spaden om fjädringen gick i botten. Se 
fig. 19. 

 
Fig. 19: Spade kombinerat med stänkskydd. 
 
Tunnel/ram 
För att kunna erbjuda bra förvaringsmöjligheter bakom föraren gjordes 
bandtunneln lite kortare och rörramen förlängdes för att bilda en yta som erbjöd 
fastspänning av föremål. Se fig. 17 för skiss. 
 
Förvaringsnät 
Konceptet med ett förvaringsnät utvecklades till att täcka hela bakre delen av 
snöskotern. 
 
Burkhandtag 
På konceptmötet hade Anders beskrivit behovet av burkhandtag. Vi började själva 
tänka oss in i situationer då snöskotern behöver krängas och var man då skulle 
placera händerna. Då man lutar sig åt vänster håller man den högra handen i styret 
(för att kontrollera gas) och den vänstra håller i burkhandtaget. Placeringen av 
burkhandtaget var svår då vi ville att handtaget inte skulle störa formen på 
snöskotern. Vi insåg att en perfekt ergonomisk placering och utformning av 
burkhandtaget inte var möjlig eftersom vi då skulle behöva bygga en modell i 
skala 1:1. Burkhandtaget finns med i fig. 17. 
 
Sökarlampa 
Första tanken från SnoWolverines sida var att använda en befintlig sökarlampa. 
Då vi inte hittade en sökarlampa med passande design beslutade vi att designa en 
egen. En första idé var att integrera sökarlampan med infästningen för burkbandet, 
vilket visas i fig. 17. Denna idé övergavs då burkbandet ändrade form. Kraven vi 
hade på utformningen av sökarlampan var att den skulle vara var dold vid 
förvaring, enkel att greppa (även med tjocka handskar) och att den skulle kunna 
placeras i ett fäste på trebandaren. En idé var att lampan skulle skjutas upp från ett 
hål. Hålet skulle då kunna fungera som ett fäste för lampan. 
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Kåpor 
Att göra sneda sidor på fronten var en lyckad design tyckte vi så vi fortsatte att 
utveckla den designen. Vårt mål med designen var att ta fram en kantig och 
kraftfull form, mer traktor än bil. Se fig. 20. 
 

  
Fig. 20: Skisser på olika kåpor. 
 

3.13 Presentation av valt koncept 
Det slutgiltiga konceptet presenterades för SnoWolverine den 16 maj, helt enligt 
planeringen. De funktioner som presenterades var följande: 
 

• Motorhuv 
• Sadel med förlängning och placering av baklyse på sadelramen. 
• Vindtunnel som vindavvisare 
• Sökarlampa som pop-up. 
• Frontbåge kombinerat med vinschfäste 
• Upphängning och utformning av främre boggie 
• Burkband på sidorna 
• Extra kylning på sidorna bakom främre boggie 
• Spade kombinerat med stänkskydd 

 
(Se bilaga 9 för komplett presentationsmaterial.) 
 
På detta möte godkändes de flesta delarna. Det som ändrades var storleken på 
banden till främre boggie. SnoWolverine hade fått tag på en bandsats till 
fyrhjuling och den bedömdes vara för stor. Beslutet från tidigare möte att utforma 
boggin efter Kimpex Commander-bandet ändrades. Det beslutades istället att göra 
banden lika breda som befintliga skidor till snöskotern. Spaden/stänkskyddet 
skulle inte fungera som vi tänkt då boggin fjädrade upp för högt och skulle ta i 
stänkskyddet.  
 
Efter detta möte återstod det att färdigställa designen och föra över den till CAD. 

 17



4 Resultat 

4.1 Utformning av främre boggie 
Designen på den främre boggin styrs mycket av att få plats med banden utan att 
hela fronten blir onödigt lång. För att det hela skall fungera vinklar vi fram a-
armarna, detta är välbeprövat och syns på flera konkurrerande skotrar. Därefter 
väljer vi att göra banden så att infästningspunkten hamnar långt bak, större delen 
av banden blir då framför infästningen och man får mindre problem med chassi.  
Banden kan tyckas bli ostabila i färd om infästningspunkten blir bakom centrum 
på bandet, men detta förhindras då merparten av vikten finns bakom centrum. Det 
är även så att infästningspunkten ligger framför centrum på anläggningsytan och 
därmed blir effekten att bandet fungerar som ett roder, vilket är det önskvärda. 
Konstruktionen är kraftig för att klara av de stora påfrestningar som boggin utsätts 
för, speciellt i hög fart. För att förhindra att boggin tippar framåt vid körning över 
krön är rotationen på boggin begränsad med ett stopp inbyggt i navet. I fig. 21 
visar den svarta pilen en kort rotation nedåt och vit pil en större rotation uppåt. 
Bandens kammar är avfasade för att göra snöskotern mer lättsvängd. 
 

 
Fig. 21: Rotation på främre boggie. 

4.2 Drivning 
Vi beslutade i samråd med Anders på SnoWolverine och i linje med de råd vi fått 
från Karl-Olof Axberg att koppla på drivningen efter växellådan och därifrån med 
kedja föra kraften till en punkt ovanför motorn. Kedjan ska driva en tvärsgående 
axel som passerar rakt ovanför differentialen. En kort kedja går från axeln ner i 
differentialen och sedan förs kraften med axlar ut till de drivande banden. Se fig. 
22 och 23. 

 
Fig 22: Kedjedrift.  Fig. 23: Upphängning och differential. 
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Skoterns spårbredd blir drygt en meter och eftersom tunga lass ska dras och 
skoterns själv väger tämligen mycket krävs en differential för att körningen ska bli 
optimal. Differentialen reglerar drivningen så att banden inte slirar vid svängning 
av fordonet. Detta minskar slitaget på hela maskinen. 

4.3 Design och formspråk 
Trebandarens design har flera likheter med SnoWolverines befintliga snöskoter. 
Likheterna redovisas i fig. 24 och fig. 25. 

 
Fig. 24: SnoWolverines snöskoter. 

 
Fig. 25: Vårt koncept, trebandaren. 
 
1: Nosen har samma form. 2: Synlig upphängning och rörram. 3: Kåpan med 
lyktorna är förlängd men följer formspråket. 4: Puckeln framför föraren. 5: 
Sadelramen har samma konstruktion med inbyggd fjädring och justering. Vårt 
koncept har en kortare och rakare sadelram. 6: Bandtunneln och fotplattor följer 
samma linjer. Lastbågarna bakom föraren följer samma design som 
SnoWolverine.  
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Den nya trebandaren har ett kaxigt uttryck. Den stora grillen signalerar kraft och 
förmedlar styrkan hos ett arbetsfordon. Vi vill med designen förmedla robustheten 
som i ett redskap, men också lyfta fram SnoWolverines exklusiva och rena design. 
Designen skapar i samspel med de råa funktionsdelarna en arbetare som passar väl 
in i arbetsmiljö samtidigt som den visar på det exklusiva med att äga en 
SnoWolverine. 

4.4 Design av funktioner 
 
Sadel 
Sadeln är en enmanssadel som med ett enkelt handgrepp går att förvandla till en 
dubbelsadel (se fig. 26). I bakkanten av sadelramen är baklyset infällt.  

  
Fig. 26: Sadel infälld och utfälld. 
 
Front 
För att montera vinsch används specialfästen som i framkant sätts kring 
frontbågen. De är utformade efter en vanlig vinschmodell bland fyrhjulingar. I 
bakkant sätter man fast vinschen på konventionellt sätt i fyra hål med bultar. 
Frontbågen ansluter till ramen men är fjädrande så den kan tryckas inåt utan att 
ramen skadas. Längst ner på fronten sitter en förstärkt hasplåt i rostfritt stål (Se 
fig. 27). 
 

 
Fig 27: Frontbåge och hasplåt. 
 
Skumförvaring 
Förvaringen består av en låda. Skummet formar sig efter det som förvaras i facket. 
Skummet hindrar sakerna från att fara runt, skramla eller gå sönder. 
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Vindtunnel 
Genom att komprimera fartvinden genom en tunnel i fronten och sedan leda upp 
den accelererade vinden framför föraren kommer den komprimerade 
luftströmmen leda bort den naturliga fartvinden.  
 
Spade 
Stänkskyddet är flexibelt i bägge riktningar och kan dessutom lossas och 
användas som en spade med kort handtag. 
 
Tunnel/ram 
Tunneln som täcker bandet är kort och rörramen bildar en yta som erbjuder 
fastspänning av saker. En diskret dragkrok är placerad under ramen. Se fig. 28. 

 
Fig 28: Frontbåge och hasplåt. 
 
 
Förvaringsnät 
Ett förvaringsnät finns att spänna kring hela bakdelen av skotern. Detta blir ett 
smidigt sätt att stuva undan många olika föremål som kan behövas vid arbete eller 
friluftsliv. 
 
Motorhuv 
För att det ska bli så lätt som möjligt att komma åt vätskepåfyllning, variatorrem 
och eventuell magnapull viks motorhuven bort från skoterns vänstra sida. Se fig. 
28. 

 
Fig 28: Öppning av motorhuv. 
 
Sökarlampa 
På skoterns högersida finns en sökarlampa som sitter i sitt laddfäste. 
Sökarlampans topp är utformad som en kopia av tanklocket. Genom ett lätt tryck 
på lampan klickar den upp och kan sitta fast i sitt hål om man vill använda den 
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som extraljus. Den är även lätt att greppa från detta läge för att kunna använda 
som en vanlig ficklampa (se fig. 29). 
 

 
Fig 29: Sökarlampa. 
 
 
Eluttag 
I förarmiljön finns ett eluttag för anslutning av utrustning (fig. 30). Det finns även 
uttag i fronten för drivning av vinsch.  

 
Fig 30: Eluttag. 
 
 
Kylning 
Som på den befintliga snöskotern sitter det en vätskekylning till motorn i 
rörramen. Vid sidorna bakom främre boggin sitter det också extra kylflänsar för 
att öka kylningen. Det sitter också en kylare i fronten (se fig. 31). 

 
Fig 31: Kylning. 
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Grill 
I grillen använder vi ett nät av sträckmetall som har bra förmåga att släppa igenom 
luft. Detta ger bra kylning och kraftigt tryck i vindtunneln. Se fig. 32. 
 

 
Fig. 32: Sträckmetall för grillen. 
 

4.5 Visualisering av resultat 
För att visualisera resultatet har vi renderat trebandaren i SolidWorks Photoworks 
utifrån den CAD-modell vi byggt upp. I bilaga 11 finns mått utsatta på 
trebandaren. I slutresultatet använde vi vissa delar från SnoWolverines CAD, 
dessa delar var boggin, stänkskyddet och styret. Fig. 33 visar en renderad bild. För 
att ge bilden mer liv och rörelse förbättrades den i Adobe Photoshop där 
bakgrund, skuggor och ljus ritades in. Detta visas i fig. 34 och 36. Skisser är också 
uppbyggda kring en enkel kalkering av en CAD-bild. Detta visas i fig. 35. 

 
Fig 33: Renderad bild i SolidWorks. 
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Fig. 34: Bild gjord i Photoshop med CAD-rendering som grund. 
 

 
Fig. 35: Bild ritad i Photoshop. 
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Fig. 36: Bild gjord i Photoshop med CAD rendering som grund. 
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5 Analys 
Resultatet av designarbetet visar ett förslag på ett formspråk för en snöskoter med 
tre band. Arbetet visar också vilka funktioner som är viktiga på denna snöskoter 
och hur vissa mekaniska delar kan konstrueras. De krav som ställdes i den verbala 
briefen är därigenom uppfyllda. En begränsning i resultatet är att 
konstruktionslösningarna endast är teoretiska och måste därför testas i fullskala.  
 
Hela utvecklingsprocessen bestod av snabba beslut som i många fall behövde 
omvärderas när mer information tillkommit. Eftersom vi utvecklat en produkt som 
inte finns på marknaden idag har det varit naturligt att många lösningar har 
omarbetats under projektets gång. 
 
Drivnings- och upphängningslösningarna är förankrade i den information som vi 
fått via olika kontakter. Dessa lösningar är konceptuella och behöver utvecklas för 
att nå en färdig produkt. Vi skulle vilja arbeta vidare med en lösning där bakband 
och framband har olika drivlinor, detta för att minimera risken för ett totalt haveri 
där snöskotern inte kan drivas framåt. 
 
Utvecklingen av främre boggin har skett genom att studera befintliga produkter 
och framtagandet av egna lösningar. Bandets utformning med anläggningsyta och 
vinklar i framkant är viktiga delar som vi tagit med i konceptet, utvecklingen av 
övriga delar av boggin skulle kräva en fungerande prototyp att genomföra tester 
med.  
 
Vi ser att konceptdesignen kommer att kunna gå till produktion med vissa 
ändringar. Vi har inte haft den tid som krävs för att skapa helt genomarbetade ytor 
och detta kommer att behövas göra i utvecklingen av en lanseringsmodell. På 
grund av tidsbegränsningen i projektet har vi inte kunnat tillverka skalmodeller av 
de designkoncept vi tog fram. Utvärderingen av själva formspråket hade varit 
enklare och bättre om modeller funnits. 
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6 Slutsatser 
Vår slutsats av projektet är att en trebandad snöskoter har väldigt många 
eftertraktade fördelar som terrängfordon. Trebandaren har utvecklats för att klara 
av körning på torrt underlag, vilket förlänger säsongen för en skoterförare som 
annars är beroende av snötillgång. Marknaden för en trebandad snöskoter anser vi 
är stor och vi är positiva till fortsatt arbete med konceptet. Det vi kommit fram till 
under arbetet är att ett terrängfordon med överlägsen framkomlighet skulle 
attrahera en bred marknad, speciellt kraftbolag, räddningstjänst och skogsbruk. Vi 
anser att en modell av trebandaren borde utvecklas mot dessa grupper. 
 
Designen är väl förankrad i företagets designprofil och det syns tydligt att det är 
en snöskoter från SnoWolverine. Den största utmaningen har varit att lyckas få 
plats med två stora bandsatser i fronten på en snöskoter och ändå behålla 
SnoWolverines formspråk. I designen har vi även tagit fram användbara 
funktioner som vinschfästen, sökarlampa, förvaringsmöjligheter och vindtunnel.  
 
Vi rekommenderar att det byggs en fungerande prototyp av konceptet i fullskala. 
Möjligheten att få specialtillverkade band till främre boggin borde undersökas 
eftersom vårt koncept baseras på egendesignade band.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Gantt-schema 
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Bilaga 2 Verbal brief 
SnoWolverine vill ta fram en trebandad skoter ämnad för arbete och turåkning 
sommar och vinter. Skotern ska tilltala de användare som använder fordonet till 
yrkesverksamhet och fritidsarbete. Skotern ska både i funktion och design tilltala 
dessa.  
 
Skotern har genomgått konceptuell konstruktion. Snowolverines befintliga 
grafiska profil och formspråk ska följas och kännas igen på det nya konceptet. 
Konkret ska skotern kunna användas som dragande fordon, arbetsstation med 
möjlighet för verktygsförvaring och elförsörjning samt vinsch, last och 
persontransportör. Målet är att dölja funktionen till fördel för aggressiviteten. 
Fordonet är ett typiskt vinterfordon som även kan användas sommartid. 
 
Kunden/användaren 
Målgruppen är skoterintresserade med höga krav på prestanda och image som i 
arbetet eller på fritiden vill ha en arbetsmaskin med både bett och funktion. En 
aggressiv skoter som både drar och kommer fram bättre än konkurrenterna är ett 
måste för målgruppen.  
 
Användningen 
Skotern kan användas som arbetsmaskin eller fritidsmaskin. Den har sina fördelar 
i djup snö där den konventionella skoterns skulle köra fast. Den är även mer 
lättmanövrerad på alla underlag.  
  
Det nya konceptet ska i fråga om längd och höjd komma så nära den befintliga 
skotern som möjligt. Man har som mål att kunna färdas i 150 km/h utan fara för 
säkerheten. 
 
Skotern ska under arbetets gång utvecklas båda i fråga om utseende, funktion och 
målgrupp. Resultatet av arbetet ska bli en skriftlig rapport där arbetet redovisas 
och en modell i skala 1:10 utfräst i CNC-fräs. Det ska också redovisas 
konceptskisser och renderade bilder av konceptet. 
 
Arbetet som helhet ska inriktas mot en visuell presentation där konstruktions-
lösningar ej är av större vikt.  
 
Arbetet kommer att bedrivas på Mälardalens Högskola med vissa undantag för 
besök på fabriken i Sveg och på kontoret i Stockholm. Allt arbete bedrivs i nära 
samarbete med handledare på företag och skola.  
  
Designarbetet ska bedrivas med fokus på sport och aggressivitet. Designen ska 
gärna dölja de arbetsfördelar som skotern har. 
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Bilaga 3 Visuell brief 
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Bilaga 4 Funktionsanalys 
Detalj: Hel snöskoter 
Funktionsområde: handhavande/basfunktioner 
 
Funktion Klass Anmärkning 

Medge persontransport HF  

Skapa framkomlighet N  

Medge förarmiljö N  

Förenkla förflyttning Ö  

Medge stuvning Ö  

Möjliggöra modifiering Ö  

Möjliggöra personanpassning Ö  

Medge vinschning O  

Medge strålkastarändring Ö  

Skapa förvaring Ö  

Skapa säkerhet N  

Skapa driftsäkerhet Ö  

Skapa energikälla Ö  

Medge lättstyrd Ö  

Skydda snösprut Ö  

Erbjuda ergonomi Ö  

Erbjuda sittplats N en person 

Möjliggöra kraftöverföring N Från motor till band 

Öka  flytkraft Ö  

Skydda  drivning Ö  

Skydda förare Ö  

Skydda skoter Ö  

Medge sikt Ö Mot framband 

Minska vinddrag Ö  

Medge bränslepåfyllning N  

Medge svängradie N Max ? m 

Förhindra obrukbarhet Ö  

Medge grepp N Mot snön 

Medge året-runt-drift N  

Förenkla underhåll Ö  

Maximera fjädringsväg Ö  

Klara hinderforcering Ö  
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Medge hastighet N Snabb  

Skapa mervärde Ö  

Följa formspråk N SnoWolverine 

Vara  aggressiv Ö Design 

Medge luftkylning N  

Medge motoråtkomst Ö  

    

 
 
 
 
 
Detalj: Boggi 
Funktion Klass Anmärkning 

Medge Drivning HF  

Medge Stötdämpning Ö  

Minska Friktion Ö Band mot boggi 

Förhindra Förslitning Ö Band mot boggi 

Medge Flytförmåga N Band mot underlag 

Medge  Grepp N Band mot underlag 
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Bilaga 5 Bilder idégenerering 

 

 34



Bilaga 6 QFD 
Vi har valt att använda QFD-blanketten för att strukturera upp kundkrav och 
funktioner. Detta har lett till flera insikter. Vi såg t.ex. nödvändigheten att kunna 
frikoppla frambanden för att förhindra imobilitet. QFD är som verktyg ett mycket 
bra sätt att på ett logiskt sätt ta sig igenom sin produkts funktioner och de krav 
som ställs på den. Det är tänkt som ett utvärderingsverktyg där man jämför 
konkurrenter med sina egna koncept men kan användas på friare sätt och ändå 
komma till sin rätt som kvalitetssäkring för resultatet.  
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Bilaga 7 Pugh 
Pughs matris använder funktionsanalysens alla parametrar för att sålla bland 
koncepten på ett tidigt stadium. Innan matrisen används förutsätts att orimliga 
koncept redan fallit bort. Pugh ger siffror att ta ställning till. Det resultat som ges 
ska inte betraktas som sanningen men man får under användandet av matrisen 
många bra funderingar kring sina koncept. Ofta kan man se var de viktiga 
parametrarna finns och då kan man kombinera det bästa från varje koncept och på 
så vis få fram det bästa konceptet. Genom att arbeta igenom koncepten och dess 
viktningar får man en klarare bild av dem och resultatet blir i slutändan därmed 
bättre. 
 
Pugh drivning. 

 
Pugh olika koncept. 
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Bilaga 8 Bilder designkoncept 
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Bilaga 9 Bilder presentationsmaterial 
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Bilaga 10 Skisser under konceptutvecklingen 
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Bilaga 11 Måttsatt trebandare 
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