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Sammanfattning 

Syftet med det här examensarbetet har varit att ta fram designförslag kring den utvän-

diga frontdelen av företaget Precer Groups nya konceptfordon. Fordonet skulle ha så 

litet luftmotstånd som möjligt men det var samtidigt viktigt att fordonet fick ett snyggt 

utseende. Precer vill att fordonet ska spegla de starka egenskaperna som man kan finna 

hos de nordiska rovdjuren varg, lodjur och björn. Några av fordonets delar väljer man att 

köpa in färdiga från reservdelsmarknaden istället för att tillverka själva. För fordonets 

front gäller detta i huvudsak framlyktor, framruta och sidospeglar.  

För att uppnå syftet med arbetet har en rad olika frågeställningar ställts upp som sedan 

arbetats med för att besvaras. I kapitel ”3 Tillämpad lösningsmetodik” har frågeställ-

ningarna ställts upp som egna underkapitel. Det första kapitlet är en konkurrentanalys 

för design av fem SUV-bilar från 2014. I det andra kapitlet har man gått igenom vilka 

aspekter man måste ta hänsyn till i designandet av fronten för konceptfordonet. I det 

tredje, fjärde och femte underkapitlen, väljs framruta, framlyktor samt backspeglar för 

fordonet. Det sjätte och sjunde kapitlet handlar om hela designprocessen som lett till 

slutresultatet.  

Det man kunde ta lärdom utifrån konkurrentanalysen var framförallt vad som gör att 

fordonet ser mer aggressivt och respektingivande ut. Ännu en lärdom var att om man 

håller sig inom konkurrentanalysens framtagna intervall av värden för markfrigång, 

frontarea och lutning av vindruta så kan detta medföra en liknande inverkan på fordo-

nets luftmotstånd som för de undersökta bilarna. Man kom även fram till att den av-

smalning som finns på bilarna, framifrån sett, i karossformen, måste sitta högre upp på 

konceptfordonet.  

De aspekter man främst måste ta hänsyn till i formgivning av fronten är de lagar och 

bestämmelser som finns gällande placering av lampor, att fordonet måste vara propor-

tionerligt och rimligt måttsatt samt att man ser till att få med alla nödvändiga delar för 

fordonet.  

Det valdes att använda sig av standardmodeller av framruta, backspeglar och framlyktor.  

Två koncept av fordonets front presenteras slutligen i bilaga 3-4. En marknadsundersök-

ning var till hjälp i konceptvalet. De flesta deltagare tyckte bäst om koncept 1 men dock 

så tyckte de att koncept 2 såg mer respektingivande och tuff ut. Därför gjorde man valet 

att välja koncept 1 som det slutgiltiga designförslaget men att göra vissa små ändringar 

av detaljer så att den skulle få ett lite mer seriöst uttryck.  

Bilaga 1-2 visar det slutgiltiga resultatet med bilder och ritning.  

Man kan dra slutsatsen att man inte lyckades uppnå syftet att skapa fronten så att den 

skulle kunna förknippas med ett rovdjur. Till viss del kan man ha lyckats med att få for-

donet att se en aning respektingivande ut, i synnerhet med grillen. 
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 Abstract 

The aim of this diploma thesis has been to develop design proposals around the front 

part of the company Precer group's new concept vehicle. The vehicle would have as little 

air resistance as possible, but it was also important that the vehicle may have a neat 

appearance. Precer want the vehicle to reflect the strong characteristics that can be 

found in the Nordic predators, wolf, lynx and bear. Some vehicle parts are bought from 

the spare parts market instead of producing themselves. For the front of the vehicle, this 

applies primarily headlights, windscreen and side mirrors.  

To achieve the purpose of the work a number of different questions of issues is made 

and then answered. In the chapter "3 Applied solution methodology" has the issues 

been set up as its own sub- chapters. The first chapter is a competitor analysis for the 

design of five SUVs from 2014. The second chapter has gone through what aspects need 

to be taken into account in the design of the front of the concept vehicle. In the third, 

fourth and fifth sub-chapter the wind shield, headlights, and door mirrors is selected of 

the vehicle. The sixth and seventh chapter deals with the design process that led to the 

final result.  

The instructive part of the competitor analysis was mainly what makes the vehicle look 

more aggressive. If you stay within the competitor analysis developed range of values 

for ground clearance, front area and the slope of the windshield so it may cause a similar 

effect on the vehicle's aerodynamic drag as for the investigated cars. It was also found 

that the taper on the cars, seen from the front, in body shape, must sit higher up on the 

concept vehicle.  

The aspects you mostly have to consider in the design of the front is the laws and regu-

lations that are in force placement of lights, that the vehicle must be proportionate and 

reasonable measure set and making sure to get the all the necessary parts for the vehi-

cle.  

It was chosen to use standard models of the windshield, mirrors and headlights.  

It finally came to two concepts that are presented in Appendix 3-4. A market survey was 

helpful in concept selection. Most participants liked best about Concept 1 but however 

they thought that concept 2 looked more formidable and tough. Therefore the choice 

became to select concept 1 to the final design proposal but to make some small changes 

to the details so that it would get a little more serious expression.  

Appendix 1-2 shows the final result with photos and drawings.  

It can be concluded that it failed to achieve the purpose of creating the front so that it 

could be associated with a predator. Partially it has managed to get the vehicle to see a 

little awe-out, especially with the grill.  
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Förord 

Den här rapporten är en del av det examensarbete som avslutar min utbildning som 

Högskoleingenjör inom innovation och produktdesign på Mälardalens högskola. Det har 

varit en lärorik tid.  

Jag vill tacka Martin Larsson på Precer Group som har varit en bra handledare på företa-

get. Han gav mig ett spännande problem som var mycket intressant att lösa. Jag måste 

även tacka min handledare på Mälardalens Högskola Jan Frohm som har delat med sig 

mycket till mig av sina egna erfarenheter och kunskaper inför detta område.  

Jag inledde detta arbete med minimala kunskaper inom fordonsområdet och jag inser 

nu i efterhand att jag lärt mig otroligt mycket under arbetets gång.  

Sandra Tapper 

Eskilstuna, 26 maj 2014 
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FIGUR 1 – BILDEN VISAR BENÄMNINGARNA PÅ BILENS OLIKA STOLPAR1 

 

CAD Förkortningen CAD står för Computer Aided Design. CAD är ett verktyg 
som gör det möjligt att skapa 2D och 3D modeller i datorn. Även ritning-
ar brukar kunna framställas i CAD-program. I denna rapport har man 
använt Cad-programmet Solid Works 2013. 

Cd-värde  
 

   står för Coefficient of Drag som betyder luftmotståndskoefficient. Det 
är helt enkelt ett värde som beskriver ett fordons luftmotstånd. Man vill 
ha ett så långt Cd-värde som möjligt. 

Frontarea 
för bil 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGUR 2 – HELA DEN AREA SOM SYNS NÄR MAN TITTAR PÅ BILEN RAKT FRAMIFRÅN KALLAS 
FRONTAREAN2 

 

SUV SUV står för engelskans Sport Utility Vehicle. SUV-bilar brukar vanligtvis 
kallas stadsjeepar eller en blandning av trängfordon och personbil, men 

                                                           

1
 http://autorepair.about.com/library/faqs/bl996g.htm 

2
 Hucho W. Aerodynamics of Road Vehicles s. 4 

http://autorepair.about.com/library/faqs/bl996g.htm
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har i själva verket blivit mer komfortabla på senaste tiden och långt ifrån 
alla SUV:ar finns i städerna nu mera.  De mest utmärkande dragen för att 
känna igen i SUV är den oftast förhöjda karossen och bilens större hjul.3   

 
  

                                                           

3
 http://suvtest.se/vad-ar-en-suv/  

http://suvtest.se/vad-ar-en-suv/
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1 INLEDNING 

I det här förberedande kapitlet presenteras problemområdet som den här rapporten 

handlar om. Här kan man läsa om bakgrunden, syftet och de frågeställningarna som 

ställts upp. Inramningar har gjorts av problemet genom att sätta upp krav och mål, samt 

även göra rimliga avgränsningar för projektet.  

1.1 BAKGRUND 

Konceptföretaget Precer Group i Karlstad har påbörjat ett projekt som de tror kan kom-

ma att bli något helt nytt för den europeiska fordonsmarknaden. Företaget arbetar med 

en egenpatenterad hybridteknik som innebär att ett hybridfordon återladdas med hjälp 

av deras egen modul för elgenerering.4  

Tekniken handlar i huvudsak om en pelletsbrännare med en specialanpassad förbrän-

ningszon. Brännaren driver en förbränningsmotor som i sin tur laddar ett batteripaket. 

Slutligen kan en elmotor drivas med hjälp utav batterierna. På så sätt har man en fast 

biobränslehybrid.5 I figur 3 ser man hur drivlinan är uppbyggd.  

FIGUR 3 – FÖRENKLAD ÖVERSIKT PÅ EN DRIVLINA I ETT HYBRIDFORDON6 

Precer har redan byggt en enkel prototyp av fordonet utan kaross, med den drivlina som 

de arbetat fram.  Nu vill de skapa ett riktigt konceptfordon som är tänkt att se ut som 

vilken annan bil som helst men själklart ändå ha en unik design. De arbetar just nu för 

att år 2017 kunna ta fram ett konceptfordon i två varianter, det ena drivet av det fasta 

biobränslet pellets och det andra drivet av ett utvalt metallbränsle.7 Den enkla prototy-

pen består för tillfället endast av ett rambygge och saknar alltså både väggar och tak. I 

dessa nya prototyper som ska framställas måste man inte gå efter den gamla ramen, 

utan det kan lika gärna bli en helt ny form på fordonet. 

Fordonet kommer att bli storleksmässigt ungefär som en vanlig kompakt SUV, men 

kommer självklart få en helt egen design. Det kommer väga max 550 kg utan batterier.  

                                                           

4
 http://www.precer.se/Documents/Informationsblad/PRECER_Autotech_SVE.pdf  

5
 http://www.precer.se/Teknik.html  

6
 http://www.precer.se/Documents/Informationsblad/PRECER_Autotech_SVE.pdf  

7
 Martin Larsson, VD på Precer 

http://www.precer.se/Documents/Informationsblad/PRECER_Autotech_SVE.pdf
http://www.precer.se/Teknik.html
http://www.precer.se/Documents/Informationsblad/PRECER_Autotech_SVE.pdf
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Projektet sker i samarbete med den Europeiska rymdorganisationen ESA (European Spa-

ce Agency). 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Inför utvecklingen av konceptfordonet som ska vara klart 2017 vill nu Precer få en del 

designförslag runt både interiör och exteriör design.  

Detta projekt har inriktat sig på att ge designförslag för den utvändiga fronten av fordo-

net samt välja några av de delar som kan köpas in färdiga för fordonets front. En konkur-

rentanalys av andra kompakt SUV-fordons design skulle också genomföras, då huvudsak-

ligen fordon från den europeiska marknaden. Varför man väljer att undersöka andra 

fordon är framförallt för att få en inblick i hur liknande fordon fungerar och ser ut utse-

endemässigt.      

De färdiga delar som skulle väljas var framruta, framlyktor och backspeglar.  

En viktig del i designen av fronten var att försöka skapa en front som ger så lite luftmot-

stånd som möjligt. I konkurrentanalysen av andra fordon skulle man mäta respektive 

fordons frontarea och lutning på vindrutorna för att ta lärdom av dessa inför utveckling-

en av konceptfordonet.  

I avsnitt 1.5 har samtliga krav som fåtts i början av projektet samlats i en kravspecifika-

tion.  

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med detta projekt har varit att ge företaget Precer designförslag om deras framti-

da konceptfordons frontdel utvändigt så att den skapar så lite luftmotstånd som möjligt. 

Designen ska även spegla företaget Precer som ser sig själv som ett starkt och vackert 

rovdjur. Ett rovdjur som man har respekt inför, är tufft och robust, men samtidigt är 

väldigt snyggt och rejält.  

För att uppnå syftet har det brutits ner i enklare frågeställningar: 

1. Vad kan man lära av konkurrenterna? 

2. Vilka aspekter måste man ta hänsyn till i designandet av fronten för konceptfor-

donet? 

3. Vilken framruta ska väljas för konceptfordonet?  

4. Vilka framlyktor ska väljas för konceptfordonet? 

5. Vilka backspeglar ska väljas för konceptfordonet? 

6. Vilka fordonskoncept kom man fram till?  

7. Hur blev det slutgiltiga designförslaget? 

1.4 MÅL 

Målet har varit att leverera ett färdigt designförslag i form av CAD-bilder med tillhöran-

de ritningar av karossen, samt att ha valt passande framruta, framlyktor och sidospeglar 

från de som redan finns på marknaden 2014. Frontarean av fordonet skulle vara uträk-
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nad och jämförd mot de andra fordonen som medtagits i konkurrentanalysen som också 

skulle tas fram.  

1.5 KRAVSPECIFIKATION 

De krav som Precer hade på fordonet, berörande detta examensarbete, har samman-

ställts i tabell 1.  

TABELL 1 - KRAVSPECIFIKATION 

Krav 
nr. 

Produktkrav Accepterat värde 

1 Hjulbas Ca 2600 mm 

2 Bredd Ca 1850 mm 

3 Höjd Ca 1880 mm 

4 Längd  Ca 4300 mm 

5 Mått mellan sätesdy-
nans ovansida och 
innertaket 

Ca 950 mm 

6 Frontarea < 2,0    
Fronten ska ha så lite luftmotstånd som möjligt. Fordonet 
kommer bli ganska högt och därmed är det viktigt att försö-
ka skapa en låg design.  

7 Markfrigång 150 mm 

8 Fälgstorlek 15-16 ´´ 

9 Däckbredd 165 mm 

10 Känsla i formen Rovdjur: Björn, lodjur, varg 
Tuff, robust, rejäl, snygg, respekt inför 

11 Material kaross Lättviktsplast 

12 Delar som väljs för 
fordonet 

Framruta 
Framlyktor 
Sidospeglar med inbyggda blinkers 

13 Logotyp Precers logotyp ska synas antingen på huven eller i grillen 

14 Luftintag Luftintag fram bör finnas men behöver inte vara en stor grill 
som på vanliga bilar har 
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1.6 PROJEKTDIREKTIV 

Det referenssystem som används i rapporten är oxfordsystemet.  

Direktiven som gavs av beställaren Precer i början av projektet var som tidigare nämnt 

att skapa frontdelen av karossen så att den skulle spegla de egenskaper som man kan 

hitta hos de starka nordiska rovdjuren björn, lodjur och varg. Fordonet ska ha en kaross-

typ som kan efterliknas en SUV eller en crossover. Markfrigången ville man ha till 150 

mm och man ansåg att ett mått på 950 mm mellan sätesdynans ovansida och fordonets 

innertak skulle vara rimligt. 

Eftersom detta kommer bli ett lätt fordon så behöver det inte ha så stora däck. Storle-

ken på fälgarna sattes som 15-16 ´´ och däckets bredd på 165 mm. Man fick dock upp-

maningen om att det är designern som får avgöra om det verkligen ska användas sådana 

små däck till ett så högt fordon. Om det visar sig att det ser helt galet ut så går det att ta 

nya beslut om den frågan längre fram i projektet.  

Framruta, framlyktor och sidospeglar med inbyggda blinkers ville Precer inte behöva 

tillverka själva och därför fick man direktiv om att välja de delarna från den redan befint-

liga marknaden. Därmed är det även viktigt att delarna ska fungera harmoniskt ihop 

med varandra och även med den form som karossen i slutänden får.  

Ett direktiv gavs om att Precers logotyp ska synas någonstans i fronten på fordonet. Det 

fanns önskemål om att den skulle sitta på huven så som Porsches logotyp alltid gör på 

deras bilar, men valet av placering var fritt bara den fanns någonstans i frontdelen.  

Eftersom detta är ett nytt slags fordon som inte har en stor varm motor under huven, 

som de flesta andra fordon har, så är inte behovet av ett stort luftintag framtill stort. Ett 

luftintag behövs, men det behöver inte vara en stor grill.  

Projekt har utförts under sekretess och därför har företaget haft önskemål om att inte 

visa upp några CAD-bilder i denna rapport. Även i vissa skisser finns det känslig informa-

tion och därför har dessa gjorts en aning oskarpa.  

1.7 PROJEKTAVGRÄNSNINGAR 

Den designmässiga delen av Precers projekt innefattar hela konceptfordonet, både utsi-

da och insida. För denna rapport har en avgränsning gjorts, pågrund av tidsmässiga skäl, 

att koncentrera sig endast på fordonets exteriör från fordonets front bak till fordonets 

B-stolpe.8 

Företaget har själv valt att köpa in vissa delar för fordonet färdiga. Det är inte Precers 

ändamål att ägna sin tid och kompetens åt att konstruera alla små detaljer för fordonet 

själv. Man har därför, som tidigare nämnt, valt att på den främre delen av fordonet välja 

                                                           

8
 Se ordlistan på sidan V för förklaring av bilens olika stolpar. 
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redan befintliga backspeglar, framruta och framlyktor ur 2014 års reservdelar som finns 

på marknaden.   

När det gäller konkurrentanalysen jämförs totalt fronten av fem SUV-fordon mot var-

andra. Samtliga SUV:ar ingår i den europeiska marknaden från år 2014. Det man jämför 

är framförallt frontarean utryckt i kvadratmeter, det designmässiga språket samt några 

av fordonens olika detaljer och dimensioner. 

Resultatet av designförslaget presenteras genom skisser, renderade CAD-bilder och rit-

ningar, samt även jämförelse av fordonets frontarea gentemot andra SUV-fordons. När 

det gäller CAD-modellen ska denna inte innefatta hela fordonet. Eftersom en begräns-

ning gjorts att koncentrera sig på fordonets frontdel så görs CAD-modellen endast fram 

till fordonets B-stolpe. Man kommer heller inte ägna sig åt att medta fästanordningar 

med skruvar och dylikt i fordonets konstruktion eftersom detta inte är relevant för just 

detta projekt. Man kommer helt enkelt koncentrera sig på fordonets form och hur den-

na påverkas av krav för framförallt luftmotstånd.  
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2 TEORETISK BAKGRUND OCH LÖSNINGSMETODER 

I det här andra kapitlet av rapporten kan man läsa om den teori och de lösningsmetoder 

som behövts behandlats i projektet. Man går igenom bland annat hur designprocessen 

kan läggas upp och några av de produktutvecklingsverktyg som används. Luftmotståndet 

som uppkommer för ett fordon har också valt att behandlas då fordonets front har en 

stor inverkan.  

2.1 PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN 

Produktutvecklingsprocessen kan delas in i olika steg och på olika sätt. Ett sätt att följa 

processen är genom följande 8 steg: 

1. Välja problem: Ett problem måste väljas för att påbörja ett projekt. Det 
finns en del produktutvecklingsverktyg som kan under-
lätta valet av problem.  

2. Planering:  
 

Det är viktigt att planera projektet på ett bra vis redan 
för början. Ett bra verktyg man kan ha stor hjälp utav här 
är att ställa upp ett gantt-schema. Om man är flera per-
soner involverade i projektet så bör man även skriva ett 
gruppkontrakt där det ska framgå vilka gemensamma 
mål man har och när dessa bör uppnås.  

3. Problemförståelse: Det är viktigt att i början av projektet försöka förstå pro-
blemet. Ett designproblem förstås genom att man över-
sätter kundkraven till tekniska beskrivningar av vad som 
ska designas.9 Detta går att göra med hjälp av bland an-
nat en konkurrentanalys, en marknadsundersökning 
eller en kravspecifikation. 

4. Konceptgenerering: Det är bra att försöka ta fram ett flertal olika lösningar 
på problemet. Om man endast kommer på en enda lös-
ning på problemet så är det oftast en dålig. Om man 
istället genererar tjugo idéer är antagligen en av dessa 
bra.10  

5. Konceptutvärdering: När man har tagit fram ett antal koncept är det dags att 
försöka sålla bland dessa för att komma fram till ett slut-
giltigt bra. Det finns olika verktyg man kan ta hjälp utav 
för att på ett enklare sätt värdera sina koncept och ställa 
dem mot varandra i jämförelser. Man kan exempelvis 
använda sig av verktygen Pughs matris eller en mark-
nadsundersökning.  

                                                           

9
 Ullman G. David The mechanical design process s. 143 

10
 Ullman G. David The mechanical design process s. 172 
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6. Produktframtagning: När det är dags att ta fram den slutgiltiga produkten 
finns det även en del produktutvecklingsverktyg som 
man kan ta del utav. Några av dessa är BOM-analys som 
är en enkel tabell som tar upp produktens alla kompo-
nenter samt vilka material dessa har11, eller Pro-Con 
analys då det gäller att ställa upp för- och motargument 
gentemot en specifik fråga. 

7. Design med tanke 
på tillverkning och 
montering: 

Man kan anpassa designen av produkten så att produk-
ten blir lättare att tillverka, montera eller till och med att 
förpacka inför frakt. Det underlättar för alla parter som 
är inblandad i produktens livscykel. Exempel på produkt-
utvecklingsverktyg som rör tillverkning och montering är 
DFM (Design For Manufacture) som kan översättas till 
design för tillverkning, och DFA (Design For Assembly) 
som kan översättas till design för montering. 

8. Produktförbättring: När man har ett koncept eller en färdig produkt kan det 
vara bra att analysera denna för att eventuellt hitta för-
bättringar. Med hjälp av en FMEA (Failure Modes and 
Effekts Analysis) som är en feleffektsanalys som identifi-
erar risker för fel, och orsaker till dem, innan de sker. En 
SWOT-analys kan även användas i detta stadium.  

2.2 SEMIOTIK  

Ordet semiotik betyder läran om tecken, och kan handla om tecknens betydelse, kombi-

nationsmöjligheter och användning.12 När det gäller produktsemiotik kan det innebär att 

man ska förstå produkten och dess användningsområde genom igenkänning av tecken 

eller former. Om man till exempel ska använda en panel för första gången så underlättar 

det mycket om den har knappar eller tecken som man vet vad de betyder sedan tidigare.  

Produktsemiotiken kan även handla om andra tecken än just de informativa. Man kan 

som person vilja uttrycka något med hjälp av produkter. En ägare till en dyr tuff bil kan 

vilja visa för folk att han tjänar mycket pengar och att han ”vet” vad som är ”coolt”. Han 

använder på så sätt bilen som ett slags tecken på sin status.13  

Människor kan tolka tecken på helt olika vis, men ofta betyder ens egna produkter som 

man har valt att köpa något speciellt för en och kanske något man vill förmedla till 

andra. Sakerna agerar alltså ofta som olika tecken.  

2.3 KRAVSPECIFIKATION 

Det är inte bara användaren som har krav för den framtida produkten, även designern, 

och de olika parterna i produktens livscykel kan ha stor inverkan på produktens utform-

                                                           

11
 Ullman G. David The mechanical design process s. 245-246 

12
 Westholm Anna, Produktsemiotik idag, s. 7 

13
 Ibid  
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ning. Produktens livscykel är de olika perioderna i produktens liv som konstruktion, till-

verkning, marknadsföring, distribution och montage, användning, service, kassering och 

återvinning.14  

Kravspecifikationen används både som riktlinje under arbetets gång och även som facit 

vid utvärderingen, det vill säga som kvalitetskontroll.  

Det man ska sätta fokus på i kravspecifikationen bör vara vad man ska lösa och inte hur 

man ska lösa det. Kraven bör vara lättöverskådliga i dokumentet. Det vanligaste sättet 

att framställa en kravspecifikation är att enbart sätta upp kravlistor i punktform och 

statistik. Men man kan även skriva en kravspecifikation som berättande texter, t.ex. i 

form av personas eller senarios. Med personas menas att man skriver texten så att fakta 

handlar om ”en bestämd person” som egentligen är ett helt kundsegment med liknande 

krav och värderingar.  Texten kan också byggas upp av senarios med en story om perso-

ners upplevelser kring produkten. Man brukar då ha med upplevelsen av produktens 

hela livscykel.15  

2.4 KONKURRENTANALYS 

Att göra en analys på befintliga konkurrenter på marknaden är en stor del i att förstå 

problemet som man ska börja arbeta med.16  

Genom att göra en konkurrentanalys kan man både få vetskap om vad som finns där ute 

och även avslöja chanser för en själv att förbättra det som redan finns.17  

För att genomföra en konkurrentanalys så gäller det att ta reda på så mycket relaterad 

fakta om konkurrenterna och deras produkter som möjligt. Man kan här prata med sina 

framtida kunder för att ta reda på vart de köper liknande produkter idag, söka i olika 

sökmotorer på internet, ge sig ut själv i butikerna för att kolla vad som finns eller helt 

enkelt slå upp i gula sidorna.18  

Konkurrenter är de som har likadana produkter, liknande produkter eller till och med 

helt andra produkter som kan uppnå kundens behov eller produkter som tar bort beho-

vet från ens produkt. Vad är deras starka och svaga sidor och vad kan man göra bättre 

än konkurrenterna?19 

2.5 GANTT-SCHEMA  

Ett praktiskt sätt att planera sitt arbete är att ställa upp ett stapeldigram. I figur 4 visas 

just ett stapeldiagram i form av ett gantt-schema. I gantt-schemat sätter man upp flera 

arbetsuppgifter gentemot en tidsskala som vanligtvis är fördelad på veckor, månader 

                                                           

14
 Österlin Kenneth, Design i fokus för produktutveckling, s. 51-52 

15
 Österlin Kenneth, Design i fokus för produktutveckling, s. 52 

16
 Ullman G. David The mechanical design process s. 157 

17
 Ibid 

18
 http://www.entreprenorskola.se/marknad/konkurrentanalys  

19
 Ibid  

http://www.entreprenorskola.se/marknad/konkurrentanalys
http://www.entreprenorskola.se/marknad/konkurrentanalys
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eller årskvartal. När man ställer upp staplarna på det här viset kan man enkelt planera 

flera arbetsuppgifter parallellt med varandra.20   

Som man ser i figur 4 och 5 så brukar man skilja på planerat arbete och hur arbetet ut-

föll. På så sätt kan man enkelt se efteråt om det blev som man planerat. Ett gantt-

schema kan även tala om vem som ansvarar för varje uppsatt uppgift och hur många 

mantimmar eller dagar uppgiften både är planerad att ta och hur många den verkligen 

tog att utföra.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 4 – GANTT-SCHEMA22                                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                           

20
 Ullman G. David The mechanical design process s. 131-132 

21
 Ullman G. David The mechanical design process s. 132 

22
 Privat bild 2013 
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FIGUR 5- GANTT-SCHEMA23              

2.6 PUGHS MATRIS 

Pughs matris är ett vanligt produktutvecklingsverktyg som man kan ta hjälp utav i kon-

ceptutvärderingen. Efter att varje krav värderats med en siffra på 1-5 ställer man upp 

marknadskraven gentemot varje koncept. Relationen mellan varje krav och varje kon-

cept betygsätts med ett nummer, +1, 0 eller -1 som betyg. I slutänden multiplicerar man 

kundkravens värdering med siffran för relationen mellan det kravet och konceptet. Man 

gör den beräkningen för varje krav respektive koncept och adderar sedan alla värden 

som är i samma kolumn. Denna beräkning görs i varje kolumn i matrisen. Tillslut har man 

fått ut ett totalvärde för varje koncept, varav ett antagligen är högre än de andra, och 

där har man vinnarkonceptet.24 

2.7 MARKNADSUNDERSÖKNING 

Om man vill få marknadens svar på frågor gällande ens produkt eller verksamhet kan 

man genomföra en marknadsundersökning. Det är viktigt att man vet vad man vill 

åstadkomma med undersökningen och veta vad man vill ha svar på innan man påbörjar 

den. Frågor i marknadsundersökningen kan handla om en produkts utseende, konkur-

renter, konsumtionsvanor eller människors åsikter eller värderingar om något. 25 

                                                           

23
 Privat bild 2013 

24
 Ullman G. David The mechanical design process s. 223 

25
 http://www.paloma.se/skola/hur-gor-man-en-marknadsundersokning-del-1  

http://www.paloma.se/skola/hur-gor-man-en-marknadsundersokning-del-1
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När man vet vad man vill få ut av undersökningen måsta man tänka på hur den ska 

genomföras och vilka som ska svara på frågorna. Det finns olika sätt att nå ut till sin mål-

grupp. Några metoder är att använda sig av brevenkät, nyhetsbrev, företagets webb-

plats eller intervjuer. 26    

2.8 SWOT ANALYS 

SWOT analysen är en metod man vanligtvis använder sig av som hjälpmedel när man ska 

välja vilket projekt man ska arbeta med. 27  SWOT står för Stengths (styrkor), Weaknes-

ses (svagheter), Oppotunities (möjligheter) och Threats (hot). De olika kategorierna bru-

kar ha en egen ruta i ett rutdiagram som det i figur 6.28  

 

FIGUR 6- EXEMPEL SWOT-ANALYS 

Egentligen hjälper inte SWOT analysen till i beslutet att välja projekt, men däremot läg-

ger den fram de viktigaste punkterna som man måste ta i akt när beslutet ska fattas.29 

En SWOT analys kan även hjälpa till att bedöma framtidsutsikterna, för ett färdigt resul-

tat av ett projekt, ute på marknaden.   

2.9 LUFTMOTSTÅND 

För att ett fordon ska få lite luftmotstånd och därmed en hög hastighet behövs en liten 

frontarea30 och en bra strömlinjeform.31  

Aerodynamik handlar om krafter i luften och den resulterande rörelsen av föremål som 

rör sig genom luften. Man kan tillexempel beräkna hur krökt banan blir för en boll, hur 

stor lyftkraft en flygplansvinge har eller luftmotståndet för en bil.32 

                                                           

26
 Ibid 

27
 Ullman G. David The mechanical design process s. 101 

28
 Ibid 

29
 Ibid 

30
 Se ordlistan på sidan V i början av rapporten för definition av ett fordons ”frontarea” 

31
 http://www.sorman-racing.com/vedbod_file/Fordonsdynamik_ver2.pdf  

Styrkor 
 Har teknologin 

 Ingenjörerna vill göra projektet 

 Marknaden växer 

 Möjligheter 
 Produkten öppnar företaget för ny 

marknad 

 

Hot 
 Produkten är inte unik nog att attra-

hera kunder 

 Väldigt dyrt att genomföra 

 

Svagheter 
 Marknaden är liten 

 Tar 6 mån att komma ut på markna-

den, missar säljsäsongen 

 

 

http://www.sorman-racing.com/vedbod_file/Fordonsdynamik_ver2.pdf
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När det gäller luftmotståndet för markgående fordon i rörelse så kan man dela upp luf-

tens flödesprocess i tre kategorier: 

1. Flödet runt fordonet 

2. Flödet genom fordonets kropp 

3. Flödet genom fordonets maskineri 

Det är dock bara de två första kategorierna som räknas som aerodynamik. Dessa två är 

nära förknippade med varandra.33  

Med hjälp utav den enhetslösa luftmotståndskoefficienten    kan man värdera ett for-

dons luftmotstånd.34  

Det är som sagt viktigt att ett fordon har en bra strömlinjeform för att undvika eventuel-

la luftvirvlar som bildas framförallt bakom fordonet när det rör sig framåt. Vatten funge-

rar ungefär på samma sätt som luften gör när det gäller hur det rör sig runt en kropp 

som är i rörelse.35 Fiskar har kroppar som är utformade för att röra sig bra genom vatt-

net och mänskliga simmare får lära sig hur de ska forma sin kropp för att skapa så lite 

motstånd i vattnet som möjligt.36  

FIGUR 7 – TRUBBIG RESPEKTIVE STRÖMLINJEFORMAD KROPP SOM RÖR SIG GENOM VATTEN ELLER LUFT37 

I figur 7 visas två olika kroppar som rör sig genom vatten eller luft. Kropparna rör sig åt 

vänster i bilden. Den övre kroppen är trubbig och det bildas virvlar som för med sig ett 

stoppande sug bakom den. Den undre kroppen har en strömlinjeformad kropp och rör 

                                                                                                                                                               

32
 http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/bga.html  

33
 Hucho W. Aerodynamics of Road Vehicles s. 1 

34
 Ibid 

35
 http://www.youtube.com/watch?v=tsvkSmtFDzs  

36
 http://www.youtube.com/watch?v=dvqJ3BxphCY  

37
 http://onlinesciencehelp.wordpress.com/2013/03/  

http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/bga.html
http://www.youtube.com/watch?v=tsvkSmtFDzs
http://www.youtube.com/watch?v=dvqJ3BxphCY
http://onlinesciencehelp.wordpress.com/2013/03/
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sig lättare framåt än den trubbiga kroppen. Här bildas det inte alls samma sorts virvlar 

bakom kroppen som det gjorde efter den trubbiga.38  

För en mellanstor bil som rör sig i 100 km/h beräknas vanligtvis den aerodynamiska 

dragkraften till 75-80 % av det totala motståndet till rörelse. Med hjälp av en vindtunnel 

och en rökmaskin kan man göra luftflödet runt ett fordon synligt för ögat.39 I figur 8 visas 

hur man genomför ett vindtunneltest på en sportbil.  

FIGUR 8 – BILS AERODUNAMIK TESTAS I VINDTUNNEL40 

Tryckskillnaden mellan de övre och undre ytorna av ett fordon alstrar en resulterande 

kraft i rät vinkel mot rörelseriktningen, som kallas lyftkraften. Vanligtvis är denna kraft 

riktad uppåt och den vill lyfta fordonet. Lyftkraften har dock ingen stor verkan på fordon 

som rör sig i hastigheter under 100 km/h, men i högre hastigheter har kraften en betyd-

ligt större verkan. På sportbilar brukar man sätta en främre och bakre spoiler för att 

minska lyftkraften.41    

Utöver lyftkraften som bildas för ett markgående fordon som rör sig genom luften, kan 

det även förekomma sidovindar. Föraren ska inte behöva bli överraskad av starka vindar 

från sidan som tar tag i bilen och gör den svårstyrd. Detta kan motverkas genom att ge 

bilen en rimlig aerodynamisk form.42  

Det gäller att hitta en aerodynamisk form för fordonet som balanserar alla krafter och 

moment på ett bra sätt.43 

  

                                                           

38
 http://www.youtube.com/watch?v=tsvkSmtFDzs  

39
 Hucho W. Aerodynamics of Road Vehicles s. 2 

40
 http://www.teknikensvarld.se/2012/04/30/30886/tta-bilarna-kordes-i-volvos-vindtunnel/  

41
 Hucho W. Aerodynamics of Road Vehicles s. 4 

42
 Hucho W. Aerodynamics of Road Vehicles s. 5 

43
 Hucho W. Aerodynamics of Road Vehicles s. 8 

http://www.youtube.com/watch?v=tsvkSmtFDzs
http://www.teknikensvarld.se/2012/04/30/30886/tta-bilarna-kordes-i-volvos-vindtunnel/
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2,45    

2,45    

3 TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK 

I den här tredje delen av rapporten behandlas de frågeställningar som ställdes upp i 

början. Varje frågeställning har här fått ett varsitt underkapitel där man har lagt upp 

information och genomgått undersökningar för att utröna ett svar för respektive fråga.  

3.1 VAD KAN MAN LÄRA AV KONKURRENTERNA? 

Man har i denna del av rapporten jämfört fem stycken SUV:ar från den europeiska 

marknaden 2014. De bilar man valt är Audi Q3, Volvo XC90, Ford KUGA, Chevrolet TRAX 

och Mitsubishi ASX. Nedan presenteras var och en av bilarnas design i turordning för att 

sedan ställas mot varandra i en jämförelse. För att räkna ut frontarean på respektive bil 

har en bild av bilen, rakt framifrån tagen, lagts in i CAD-programmet Solid Works där 

konturerna av bilen ritats ut. Programmet har sedan fått räkna ut arean av skissen.  Man 

har även använt sig av Solid Works för att beräkna lutningen av respektive bils framruta.  

3.1.1 AUDI Q3 

Audi Q3 är en SUV med city och sport i en skön förening, enligt Audi själva. Enligt uträk-

ningarna som gjordes i CAD-programmet och med hjälp utav en ritning av bilens front 

(se bilaga 7) kom man fram till att frontarean är ca 2,45   . Audi Q3 ska även ha ett 

luftmotstånd med   -värdet 0,32. 44   

Se figur 9 och 10 för bild av Audi Q3 och dess frontarea. 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 9 – AUDI Q345 

Audi Q3 har en sexkantig grill som tar upp en stor del av bilens främre area. Denna har 

ett vanligt enkelt rutmönster med Audis logotyp i centrum. Man har valt att framhäva 

områdena runt de nedre dimljusen som svarta stora ytor med två utstickande horison-

tella linjer som följer karossens form. Dessa svarta områden är i själva verket större än 

bilens framljus och har därmed en dominerande effekt i bilens designspråk.  

                                                           

44
 http://www.borjessonsbil.se/nyheter/55-audi-q3  

45
 http://www.audi.se/etc/medialib/ngw/se/ko/PDF13.Par.0005.File.pdf/q3_37.pdf  

FIGUR 10 – FRONTAREA AV AUDI Q3  

(PRIVAT BILD) 

http://www.borjessonsbil.se/nyheter/55-audi-q3
http://www.audi.se/etc/medialib/ngw/se/ko/PDF13.Par.0005.File.pdf/q3_37.pdf
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FIGUR 12 – UNDERSÖKNING AV LUTNINGEN PÅ AUDI Q3´S FRAMRUTA 

2,75    

 I figur 11 ser man SUV:en rakt framifrån. Fordonets främre undre halva med lyktor, grill 

och de svart områdena runt dimljusen skapar en enkel men ändå ganska tuff design. Om 

lysena skulle agera ögon och det stora sexkantiga gallret mun, så bildar dessa en tuff 

men inte allt för aggressiv min. Det enkla rutmönstret i grillen samt karossens ganska 

avrundade form mjukar upp uttrycket en aning.  

 

 

FIGUR 11 – FRONT AV AUDI Q346                          
 

 

Lutningen på Audi Q3:s framruta undersöktes även, se figur 12, men hjälp av ritningen i 

bilaga 7 . Man kom fram till att rutan har en lutning på 29,77º.  

3.1.2 VOLVO XC90 

Vid uträkningarna av Volvo XC90´s frontarea använde man sig av ritningen i bilaga 11 för 

bilens frontdel. Man kom fram till ett värde på ca 2,71   . Dock så fann man senare ett 

annorlunda värde för frontarean på en av Volvos egna hemsidor. De angav att Volvo 

XC90´s frontarea var 2,75   , därför har man valt att använda sig av det värdet i denna 

undersökning.47 Se figur 13 och 14 för bild av Volvo XC90 samt dess frontarea.  

FIGUR 13 – VOLVO XC90 201448      

                                                                                                                                                

Om man tittar på Volvo XC90 rakt framifrån, se figur 15, så är det första man kan skilja 

föregående bil Audi Q3 mot, den avsevärt mindre grillen. Framifrån sett ser man att 

                                                           

46
http://www.audi.se/se/brand/sv/models/q3/q3/design/exterior.html#source=http://www.audi

.se/se/brand/sv/models/q3/q3/lp.html&container=page  
47

 https://www.media.volvocars.com/se/sv-se/models/xc90/2014/specifications  
48

 HTTP://WWW.VOLVOCARS.COM/SE/ALL-CARS/VOLVO-

XC90/DOCUMENTS/XC90_BROCHURE_MY14.PDF  

FIGUR 14 – FRONTAREA AV VOLVO XC90 

(PRIVAT BILD) 

http://www.audi.se/se/brand/sv/models/q3/q3/design/exterior.html#source=http://www.audi.se/se/brand/sv/models/q3/q3/lp.html&container=page
http://www.audi.se/se/brand/sv/models/q3/q3/design/exterior.html#source=http://www.audi.se/se/brand/sv/models/q3/q3/lp.html&container=page
https://www.media.volvocars.com/se/sv-se/models/xc90/2014/specifications
http://www.volvocars.com/se/all-cars/volvo-xc90/Documents/XC90_brochure_MY14.pdf
http://www.volvocars.com/se/all-cars/volvo-xc90/Documents/XC90_brochure_MY14.pdf
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2,76    

bilens framlyktor till mesta delen består utav två runda lampor. Detta gör att bilen får 

ett mjukt utseende, kanske till och med kan man tycka att bilen utstrålar ett ”gulligt” 

utryck med dessa framlyktor tillsammans med den lilla grillen i mitten.   

 

 

 

FIGUR 15 – FRONT AV VOLVO XC9049  

Volvo XC90´s vindruta har en lutning på 27, 04º vilket är några grader lägre än vad Audi 

Q3 hade, se figur 16. Man mätte lutningen i Volvo XC90´s ritning som visas i bilaga 11.  

3.1.3 FORD KUGA 

Efter beräkningar i CAD-programmet Solid Works kom man fram till att Ford KUGA har 

en frontarea på ca 2, 76   . Bilen hade inte en riktig ritning i sin produktbroschyr men 

det fanns bilder av bilen, med mått utsatta, som man istället valde att mäta på. Se bilaga 

9 för bilderna med mått. Figur 17-18 visar hur Ford KUGA ser ut samt frontarean av bi-

len.   

 

 

                       

 

 

 

FIGUR 17 – FORD KUGA 201450                                                                

Figur 19 visar bilen rakt framifrån. Här ser man att Ford KUGA, som de flesta andra bilar, 

inte har ett lika ”hårt” utseende som Audi Q3 har. Som Volvo XC90 så går även denna bil 

mot ett lite ”mjukar” utseende. Till skillnad mot de två tidigare undersökta bilarna så har 

Ford KUGA sin dominerande grill längre ner på fronten och ett lite mindre luftintag hög-

re upp. Bilens framlyktor är lite spetsiga baktill, och detta gör att bilen blir en aning ”tuf-

fare” än Volvo XC90.  

 

                                                           

49
 http://www.motorauthority.com/photos/volvo_xc90_2014  

50
 http://performancedrive.com.au/ford-announces-2014-model-plans-falcon-xr8-ranger-kuga/  

FIGUR 16 – UNDERRSÖKNINGEN AV LUTNINGEN PÅ VOLVO XC90´S FRAMRUTA 

FIGUR 18 – FRONTAREA AV FORD KUGA 

(PRIVAT BILD) 

http://www.motorauthority.com/photos/volvo_xc90_2014
http://performancedrive.com.au/ford-announces-2014-model-plans-falcon-xr8-ranger-kuga/
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2,64    

 

 

 

 

 

FIGUR 19 – FORD KUGAS FRONT51 

 

Ford KUGA´s vindruta har en lutning på 28,27º. Detta värde togs fram efter att under-

sökningar gjorts i ritningen i bilaga 9. Se lutningen av framrutan i figur 20.  

3.1.4 CHEVROLET TRAX 

Chevrolet TRAX visade sig ha en frontarea på 2, 64   . Även denna bil saknade en riktig 

ritning i sin produktbroschyr men det fanns bilder på bilen med mått utsatta, se bilaga 8 

för bilderna. Figur 21-22 visar hur bilen ser ut samt dess frontarea. Chevrolet TRAX har 

till skillnad mot de andra undersökta bilarna hjulskärmar som är lite kantiga istället för 

att vara helt avrundade och följa däckets runda form. Dessa går nästan ända upp i höjd 

med huven och det gör att bilen får ett robust och stadigt utseende. Detaljerna i fronten 

skapar dock ett annat uttryck, se figur 23. De stora framljusen och den ganska stora gril-

len påminner en aning om en snäll nallebjörns nos och tomma ögon.  

 

 

 

 

 

 

FIGUR 21 – CHEVROLET TRAX52 

Chevrolet TRAX framruta har en lutning på 27,13º, 

se figur 24. Lutningen togs fram genom att mäta i bilden av bilen i bilaga 8. 

                                                           

51
 http://www.caradvice.com.au/159357/ford-kuga-review/photos/  

52
 http://caronwhite.com/2012/chevrolet-trax-2014/  

FIGUR 22 – FRONTAREA AV CHEVROLET TRAX  

(PRIVAT BILD) 

FIGUR 20 – UNDERSÖKNING AV LUTNINGEN PÅ FORD KUGAS 

FRAMRUTA 

http://www.caradvice.com.au/159357/ford-kuga-review/photos/
http://caronwhite.com/2012/chevrolet-trax-2014/
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FIGUR 24 – UNDERSÖKNING AV LUTNINGEN PÅ CHEVROLET TRAX FRAMRUTA 

2,53    

  
FIGUR 23 – CHEVROLET TRAX FRONT53 

 

3.1.5 MITSUBISHI ASX 

Mitsubishi ASX har ett elegant och robust utseende. Som Audi Q3 har även denna bil ett 

tufft och lite aggressivt utseende med sina smala, något lutade framlyktor som agerar 

lite som självsäkra eller arga ögon.  

Bilen har en frontarea på 2, 53   , som räknades ut med hjälp utav ritningen som finns i 

bilaga 10. I figur 25 och 26 ser vi hur Mitsubishi ASX ser ut och dess frontarea kan skådas 

i figur 27.  

 

FIGUR 25 – MITSUBISHI ASX54 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FIGUR 27 – FRONT AV MITSUBISHI ASX55 

 

                                                           

53
 http://www.gm.ca/gm/english/vehicles/chevrolet/trax/overview  

54
 http://www.mitsubishi-motors.com.au/vehicles/asx/specifications  

55
 http://alltopnewcars.com/2013-mitsubishi-asx/?lang=fr  

FIGUR 26 – FRONTAREA AV MITSUBISHI ASX 

 (PRIVAT BILD) 

FIGUR 28 – UNDERSÖKNING AV LUTNINGEN  

PÅ MITSUBISHI ASX FRAMRUTA 

http://www.gm.ca/gm/english/vehicles/chevrolet/trax/overview
http://www.mitsubishi-motors.com.au/vehicles/asx/specifications
http://alltopnewcars.com/2013-mitsubishi-asx/?lang=fr
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Bilens framruta har en lutning på 28, 56º, se figur 28. Även för denna bil användes rit-

ningen för att räkna ut framrutans lutning, se ritningen i bilaga 10. 

3.1.6 JÄMFÖRELSE 
TABELL 2 – JÄMFÖRELSE AV SUV-FORDON – MÅTT ÄR ANTINGEN TAGNA FRÅN RESPEKTIVE BILS PRODUKT-

BROSCHYR/RITNING ELLER FRAMRÄKNADE I CAD ELLER FÖR HAND MED HJÄLP UTAV BILDER FRÅN PRODUKTBRO-

SCHYRER 

 Audi Q3 Volvo XC90 Ford KUGA Chevrolet 
TRAX 

Mitsubishi 
ASX 

Höjd takreling 1608 mm 1784 mm 1703 mm 1674 mm  1625 mm 

Bredd 1831 mm 1936 mm 1838 mm 1766 mm 1770 mm 

Längd 4385 mm 4807 mm 4524 mm 4248 mm 4295 mm 

Bredd speglar 2019 mm 2112 mm 2077 mm 2035 mm - 

Hjulbas 2670 mm 2857 mm 2857 mm 2555 mm 2670 mm 

Markfrigång Ca 200 mm 218 mm Ca 179 mm Ca 189 mm 180 mm 

Frontarea 2,45    2,75    2,76    2,64    2,53    

Luftmotstånd (    0,32 0,36 - - - 

Lutning framruta 29,77º 27,04º 28,27º 27,13º 28,56º 

Samtliga SUV-bilar har en frontarea som är över 2    men ändå har Audi Q3 och Volvo 

XC90 ett ganska lågt luftmotståndsvärde på 0,32 och 0,36. Tyvärr var det endast dessa 

två bilar i undersökningen som man kunde finna ett   -värde för.  

Audi Q3 och Mitsubishi ASX har något smalare framlyktor än de andra fyra bilarna, som 

dessutom är något vinklade nedåt mot mitten av fronten. Detta skapar som sagt ett lite 

aggressivt och respektingivande utseende av bilarna.  

Samtliga SUV:ar har en frontform som är bredare nertill vid däcken för att sedan smalna 

av upptill vid bilens fönsterrutor, om man iakttar bilen framifrån. Se figur 29. I regel bru-

kar denna avsmalning ske i passagerarnas axelhöjd och där bilen börjar bli bredare blir 

som ett par axlar för bilen själv. För de flesta av dessa bilar sker denna avsmalning unge-

fär på mitten av bilens höjd. I konceptfordonet kommer dock en sådan här avsmalning 

ske högre upp på fordonet eftersom passagerarna sitter högre upp i denna.  

 

FIGUR 29 – FRONTAREA AV ÄR AUDI Q3, VOLVO XC90, FORD KUGA, CHEVROLET TRAX OCH MITSUBISHI ASX  

(PRIVAT BILD) 
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SUV:arna har en markfrigång på 179-218 mm och deras frontareor är mellan 2,45    

och 2,76   . Bilarnas vindrutor har en lutning på 27,04º-29,77º. Det man kan lära av 

dessa värden är att, på grund utav att konceptfordonet är i ungefär samma mått som en 

dessa fordon, om värden för markfrigång, frontarean och lutningen på fordonets fram-

ruta ligger inom dessa intervall som uppnåtts i konkurrentanalysen så kan dessa antas 

ha en likartad påverkan för luftmotståndet. Självklart ligger det mer i grund för att ett 

fordon ska ha ett minimalt luftmotstånd, som till exempel en bra strömlinjeform och 

inte för många luftintag framtill och på fordonets sidor, men om värden för markfrigång, 

frontarea och framrutans lutning hittas inom dessa intervaller så kan det vara en bra 

början för minimalt luftmotstånd.  

3.2 VILKA ASPEKTER MÅSTE MAN TA HÄNSYN TILL I DESIGNANDET AV FRONTEN 

FÖR KONCEPTFORDONET? 

3.2.1 LAGAR OCH REGLER 

När man ska designa ett fordon som ska röra sig ute i samhället finns det, som med så 

mycket annat, självklart en hel del lagar och regler som man måste ta hänsyn till. Det 

skulle vara omöjligt att ta upp alla här och nu, därför har en del av dessa valts ut med 

hänseende om lämpligheten för området.  

Ett viktigt område inom trafiken är en korrekt fungerande belysning för fordonen som 

vistas i den. Fordon ska alltid ha belysning fram och bak. I Sverige ha vi dessutom halv-

ljusplikt och dessa anser belysning både fram och bak i dagsljus. Det finns även en lag 

sedan 1986 på sidoblinkers. (VVFS 1999:178)
56 Framtill får bara vitt eller gult ljus visas 

på fordonet, medan rött ljus visas bakåt.57  

Hur främre halv- och helljus är placerade på fordonet finns det även regler om. Nedan 

följer de lagar gällande hel-, halv- och dimljusstrålkastarnas placering på moderna bilar.  

För helljusstrålkastare gäller: 

”25 § Helljusstrålkastare på bil av 1984 eller senare års modell får inte vara placerad i sidled 

så att den yttre kanten av strålkastarens lysande yta är närmare fordonets yttre sidobegräns-

ningsplan än yttre kanten av lysande ytan hos den halvljusstrålkastare som är placerad på 

samma sida av fordonets mittlinje.”
58 

Regler gällande placering av halvljuset är: 

”36 § Halvljusstrålkastares placering i sidled skall vara högst 400 mm och avståndet mellan 

de inre kanterna av de lysande ytorna skall vara minst 600 mm. 

Bil av 1996 eller tidigare års modell får ha halvljus-strålkastare som i sidled är placerade på 

större avstånd än 400 mm om den är utrustad med främre positionslyktor som är placerade 

enligt 53 § och dessa är anslutna till det elektriska systemet så att de lyser samtidigt som halv-

ljusstrålkastarna. 

                                                           

56
 http://www.bilnavet.com/page.php?page=lag_raett  

57
 http://www.transportstyrelsen.se/Vag/Trafikregler/Generella-trafikregler/Fordonsbelysning/  

58
 http://www20.vv.se/vvfs/htm/2003nr022%20.htm#_Toc38872817 

http://www.bilnavet.com/page.php?page=lag_raett
http://www.transportstyrelsen.se/Vag/Trafikregler/Generella-trafikregler/Fordonsbelysning/
http://www20.vv.se/vvfs/htm/2003nr022%20.htm#_Toc38872817
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37 § Halvljusstrålkastares placering i höjdled skall vara lägst 500 mm och högst 1 200 mm. 

Om placeringen medför avsevärt hinder för fordonets användning får högsta höjden ökas så 

mycket som behövs. 

  

38 § Halvljusstrålkastares geometriska synbarhet på bil av 1985 eller senare års modell skall 

vara 15 uppåt och 10 nedåt samt 45 utåt och 10 inåt.”
59

 

När det gäller dimstrålkastarnas placering gäller följande regler: 

”45 § Dimstrålkastares placering i sidled får vara högst 400 mm. 

Detta krav gäller inte bil av 1986 eller tidigare års modell om sådan bil är utrustad med främre 

positionslyktor som är placerade i sidled enligt gällande krav för positionslykta. 

  

46 § Dimstrålkastares placering i höjdled får vara lägst 250 mm. Ingen del av dimstrålkasta-

rens lysande yta får vara placerad på högre höjd över marken än den översta delen av den 

lysande ytan på fordonets huvudstrålkastare för halvljus. 

  

47 § Dimstrålkastares geometriska synbarhet skall vara 5 uppåt och 5 nedåt samt 45 utåt 

och 10 inåt.”
60

 

Definitioner för placering i sidled, höjdled och längdled: 

”Placering i sidled Avståndet från fordonets yttre begränsningsplan till den närmaste be-

gränsningen av den lysande ytan hos strålkastare, lykta eller reflexan-

ordning. 

    

Placering i höjdled Avståndet från plan och horisontell mark till nedre (lägst) respektive 

övre (högst) begränsningen av den lysande ytan hos strålkastare, lykta 

eller reflexanordning. 

    

Placering i längdled Avståndet från ett vertikalt plan, vinkelrätt mot fordonets längdaxel, 

som i någon punkt tangerar fordonets främsta eller bakersta del (kopp-

lingsanordning samt dragstång framför karosseriet medräknas inte), till 

närmaste begränsningen av den lysande ytan hos strålkastare, lykta eller 

reflexanordning.”
61

 

3.2.2 MÅTT OCH PROPORTIONER 

Ännu en aspekt att ta hänsyn till för att designa ett fordon som ska kunna användas av 

vanliga människor ute i samhället är alla de mått som man måste tänka på. En vuxen 

människa ska kunna ta sig in i fordonet och sitta upprätt utan att slå i någonstans och 

dessutom ha ordentlig sikt ut ur rutorna vid körningen. Samma fordon med samma mått 

ska fungera lika bra för en kort person som för en lång person. Vanligtvis brukar måttet 

mellan sätets översida och innertaket i fordonet ligga runt 1000 mm.62  

                                                           

59
 Ibid 

60
 Ibid  

61
 Ibid 

62
 Se ritningar på olika SUV´s i bilaga 7-11 
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Det är även viktigt att fordonet är proportionerligt gentemot sig själv med alla dess de-

lar, men även gentemot sin omgivning. Om fordonet tillexempel är väldigt stort men har 

ganska små däck för ett fordon i den storleken så kan det se konstigt och obalanserat ut.  

3.2.3 SE TILL ATT FÅ MED ALLA DELAR 

Det är viktigt att ha koll på vilka delar som krävs att man ska ha med på fordonet och 

vilka som kanske inte är lika viktiga eller kan kompenseras av andra.  

De detaljer som måste finnas på frontdelen av bilar är: 

 Luftintag fram 

 Sidospeglar 

 Helljus 

 Halvljus 

 Dimljus 

 Sidoblinklampa 

 Dörr med handtag 

 Vindruta 

 Sidofönster 

 Skylt för registreringsnummer  

På äldre bilar finns det ofta en liten sidoblinklampa på karossens sidor. Idag är det vanli-

gare med inbyggda sidoblinkers i backspeglar och i framlyktan. Även hel- och halvljuset 

är ofta integrerat i samma lyckta framtill.  

Bilskaparnas logotyp brukar också finnas med, ofta framtill på bilen.  

3.3 VILKEN FRAMRUTA SKA VÄLJAS FÖR KONCEPTFORDONET?  

När man gjorde valet av framruta för fordonet tänktes det framförallt på att det skulle 

vara en stor ruta som skulle matcha fordonet som även det kommer bli ganska stort. 

Bilars framrutor är ganska snarlika och det finns oftast inte några stora utmärkande 

skillnader på dem emellan.  

Man gjorde tillslut valet att använda sig av en standardframruta för konceptfordonet, se 

figur 30-31. På grund av sekretess nämns det inte vilken bil rutan kommer ifrån, men det 

ansågs att bilen den kom ifrån stämde bra överens med konceptfordonets förväntade 

dimensioner.  

 

 

 

FIGUR 30 – STANDARDFRAMRUTA FRAMIFRÅN SETT63                    FIGUR 31 – STANDARDFRAMRUTA FRÅN SIDAN SETT64 

                                                           

63 Referens under sekretess 
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3.4 VILKA FRAMLYKTOR SKA VÄLJAS FÖR KONCEPTFORDONET? 

För att skapa den önskade känslan av ett rovdjurs starka utstrålning och egenskaper i 

designen av konceptfordonet så ville man hitta ett par framlyktor som kunde bidra med 

detta.  Ett fordons framlyktor ses ofta som fordonets ”ögon”, därför valde man ett par 

framlyktor till konceptfordonet som kan förknippas med ett kattdjurs sluga blick. Tidiga-

re i rapporten, i kapitel 3.1.6, kom man fram till i resultaten av jämförandet av de fem 

SUV-bilarna att de bilarna som har något smalare framlyktor och dessutom är något 

lutade nedåt mot mitten av fronten skapar ett mer aggressivt och respektingivande ut-

seende av bilarna. Man valde slutligen ett par standardframlyktor, se figur 32-33. Även 

här nämns inte vilken bil dessa är tagna ifrån på grund av sekretess. 

 

 

 

 

FIGUR 32 – STANDARDFRAMLYSE FRAMIFRÅN SETT65          FIGUR 33 – STANDARD FRAMLYSE FRÅN SIDAN SETT66 

Denna framlykta utstrålar styrka och tuffhet. Den påminner som sagt av ett rovdjurs 

ögon. Det är så här företaget Precer ser sig själva och även vill att andra ska se dem. Det 

är deras semiotik och de vill att deras fordon ska utstråla dessa starka egenskaper.  

3.5 VILKA BACKSPEGLAR SKA VÄLJAS FÖR KONCEPTFORDONET?  

En standardvariant av sidospeglar valdes därför att denna spegel är elegant och robust, 

men ändå enkel. Den har en inbyggd lång sidoblinkers. Se figur 34. Vilken bil spegeln 

kommer ifrån nämns inte pågrund av sekretess. 

 

 

 

 

 

FIGUR 34 – STANDARD BACKSPEGEL67 

 

                                                                                                                                                               

64 Ibid 
65 Ibid 
66 Ibid 
67Ibid 
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FIGUR 35 – FRONTAREA AV KONCEPT A-C, PRIVAT BILD (SUDDIG PGA SEKRETESS) 

3.6 VILKA FORDONSKONCEPT KOM MAN FRAM TILL? 

I idégenereringsfasen började man med att skissa fram ett förslag för frontens form för 

hand i skala 1:7. Denna scannades in och med hjälp utav CAD-programmet kunde man 

räkna ut vilken frontarea fordonet efter denna skiss skulle få. Utefter kravspecifikatio-

nen så har man ett önskemål på max 2    i frontarea. Frontarean för den första skissen 

blev dock ca 2,65   . Figur 35 visar frontarean från den första skissen, koncept A. Av-

ståndet från marken upp till fordonets bottenplatta är här satt till 170 mm (Precer hade 

ännu inte gått ut med önskemålet på 150 mm för markfrigången). Det kan också tilläg-

gas att vid detta skede hade valet av framruta, framlyktor och backspeglar ännu inte 

gjorts, så här skissades det fritt till en början. På de SUV:ar som undersöktes i konkur-

rentanalysen i kapitel ”3.1 Vad kan man lära av konkurrenterna?” kom man fram till att 

bilarna hade en markfrigång på 179-218 mm. Man valde i första skissen en markfrigång 

på 170 mm på grund av att man vill minska antalet luftvirvlar samt lyftkraft som lätt 

bildas under fordonet.   

Eftersom frontarean fortfarande var en aning för stor så funderade man över vad man 

kunde ändra på i formen för att göra arean mindre. Man kunde höja markfrigången en 

bit, göra speglarna lite mindre samt sänka höjden på fordonet. Figur 35 visar frontarean 

av koncept B. Följande bilder i rapporten är dock under sekretess och visas antingen lite 

suddiga eller är helt utbytta mot vita rutor.  

 

 

Det andra förslaget visade sig ha arean 2,68    och var därmed större än det första 

förslaget. Formen kan dock tyckas vara mer behaglig på det andra konceptet än det för-

sta. Man valde därför att fortsätta med en likartad form i försöken att hitta en frontform 

som fick vara max 2   . 

Det insågs snabbt att det enda alternativet för att få fram en frontarea som max fick 

vara 2   , var att minska måtten för både bredd och höjd. Figur 35 visar det tredje kon-

ceptet, koncept C, av form för frontarean. Här fick man en frontarea på 1,996   , det 

vill säga ca 2   . Bredden hade nu ändrats från 1850 mm till 1610 mm och höjden från 

1880 mm till 1600 mm, om man ska jämföra med de mått man från början utgått efter 

ifrån kravspecifikationen.  

Koncept B 

2,68    
Koncept C 

2,00    

Koncept A 

2,65    
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En skiss runt detaljer av fronten utifrån koncept C gjordes, se figur 36. Precers logotyp 

sitter på huven av fordonet. De böjda spetsiga strecken som finns på båda sidor strax 

under lyktorna ska föreställa klor. Dock liknade dessa mer en katts morrhår visade det 

sig i efterhand.   

Efter diskussion med beställaren Precer 

så kom man fram till att dessa mått dock 

var alldeles för små. De mått man istället 

valde att utgå ifrån var en bredd på 1750 

mm och en höjd på 1720 mm. Man valde 

även att acceptera en frontarea på 2,37–

2,45    eftersom man nu insåg att det 

inte skulle gå att hitta en frontarea mind-

re än 2    med de dimensioner som for-

donets teknik kräver. Den avsmalning av 

fordonet upptill vid kupén kunde heller 

inte vara så smal som den är i koncept C, 

dessutom måste en eventuell avsmalning 

ske högre upp på fordonet eftersom en 

sådan avsmalning i regel sker vid passa-

gerarnas axelhöjd och i detta fordon kommer passagerarna sitta högre upp. 

Figur 37 visar hur koncept D blev med de nya måtten. Man kom upp i en frontarea på 

2,58    men det valdes att acceptera detta värde eftersom det skulle vara svårt att få 

plats med all teknik och dylikt om måtten skulle behöva minskas. I bilden är dock inte 

några specifika sidospeglar valda och därmed stämmer inte frontarean på 2,58     med 

vad som kommer bli fordonets slutgiltiga frontarea. I bilden har man ritat ut de utrym-

men under sätena som ska upptas av själva drivlinan och de olika motorrummen som 

tekniken kräver. De röda områdena i bilden är sätena. Precer valde vid det här stadiet i 

projektet att markfrigången skulle få vara 150 mm högt.  

Nästa steg i projektet var att förfina 

formen för koncept D. Fordonet ska 

reflektera den styrka och tuffhet man 

kan finna hos de nordiska rovdjuren 

björn, lodjur och varg. Man ska själv-

klart inte bli rädd för fordonet, men 

det ska ändå skapa respekt samtidigt 

som det ska ha en snygg och robust 

design. Därför är semiotiken väldigt 

viktig i detta projekt. Beställaren Precer 

vill visa vilka de är och vad de står för 

med hjälp utav detta fordon som fun-

gerar som ett tecken på det.  

FIGUR 37 - KONCEPT D MED INLAGDA UTRYMMEN OCH SÄTEN 

SOM SKA FÅ PLATS, PRIVAT BILD (SUDDIG PGA SEKRETESS) 

FIGUR 36 – SKISS RUNT DETALJER AV FRONTEN UTIFRÅN 

FRONTAREAN I KONCEPT C, PRIVAT BILD (SUDDIG PGA SEK-

RETESS) 
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Man började fundera på vad det är som gör rovdjuren så respektingivande. Deras vapen 

är klor, tänder och skarp syn. Det som gör dem till vackra djur är deras päls med fina 

täckningar och deras starka muskulösa kroppar. Självklart ska fordonet inte se ut som ett 

djur utan bara utstråla dessa starka egenskaper som djuren har. Man vill att fordonet 

inte ska utmärka sig allt för mycket, det ska se ut som en bil bland alla andra, men den 

ska ändå ha en egen identitet som Precer står bakom.  

Utifrån den valda frontformen började man ta fram några olika skissförslag. De lagar och 

regler som finns gällande placering av hel-, halv- och dimljus togs i akt, se figur 38.  

Genom att rita upp gränser 

för hur de olika ljusen ska 

sitta på fordonet så kan 

man sedan vara säker på att 

ljusens placering blir rätt 

enligt de lagar och regler 

som finns. De utritade måt-

ten i figur 38 är de som man 

gick igenom i kapitel ”3.2.1 

Lagar och regler”. 

När dessa gränser var drag-

na kunde man börja skissa 

förslag för övriga formen 

och detaljer på fordonet utifrån koncept D. Figur 39 visar en av skisserna som gjordes. 

Även här har man försökt att skapa kloliknande former under lysena, fastän här på ett 

annorlunda sätt än tidigare så att de inte ska misstas som morrhår. I figur 40 har man 

försökt markera fordonets ”ögon”; det vill säga framlyktorna. Detta på grund utav att 

djur ofta har som markeringar runt sina ögon i pälsen, se bilaga 6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGUR 38 – RIKTLINJER FÖR PLACERING AV FORDONETS HEL-, HALV- OCH 

DIMLJUS, PRIVAT BILD (SUDDIG PGA SEKRETESS)  

FIGUR 40 – SKISS AV FRONTDELENS DETALJER – MED 

MARKERINGAR RUNT ”ÖGONEN”, PRIVAT BILD (SUDDIG 

PGA SEKRETESS) 

FIGUR 39 – SKISS AV FRONTENS DETALJER – MED KLOR 

(SUDDIG PGA SEKRETESS) 

 

PRIVAT BILD (SUDDIG PGA SEKRETESS) 
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Med dessa idéer kvar i minnet gick man vidare och gjorde ännu ett skissförslag, se figur 

41. Här valde man att endast skissa halva fronten, eftersom man bara behöver en skiss 

på halva bilen när man sedan ska skapa modellen i CAD. Även en skiss av bilen från sidan 

gjordes i samma skala som frontskissen, se figur 42.  

  

 

 

 

 

 

FIGUR 41 – SKISS AV FRONT                                    FIGUR 42 – SKISS AV FORDONET FRÅN SIDAN 

PRIVAT BILD (SUDDIG PGA SEKRETESS)                PRIVAT BILD (SUDDIG PGA SEKRETESS)                  

De två skisserna samt även en uppifrån sett på fordonet lades in i CAD-programmet och 

utifrån dem kunde man börja skissa fram karossens form i CAD. Framlyktorna, vindrutan 

och backspeglarna som valts för fordonet skapades också i CAD. Med hjälp av bilder och 

mätande på plats hos bilhandlare kunde man få de mått som behövdes.    

Efter diskussioner till och från mellan projektets inblandade parter kom man fram till att 

markfrigången på 150 mm var en aning för lågt. Som tidigare nämnt så har de fem un-

dersökta bilarna i konkurrentanalysen i kapitel ”3.1 Vad kan man lära av konkurrenter-

na?” en markfrigång på 179-218 mm.  Den nya höjden valdes till 200 mm.  

Efter mycket arbete i CAD kom man tillslut fram med två koncept för fordonsförslaget 

som man kan se i figur 43 och 44. På grund av vissa komplikationer i skapandet av CAD-

modellerna så blev fordonet en aning smalare än vad som egentligen var tänkt. Fordo-

net saknar även de ”axlar” som ofta är en del av den avsmalning som sker upptill i ka-

rossformen, framifrån sett. Fordonets sidor är i dessa koncept slätt vertikala för att vid 

kupén gå inåt lite vid sidorutan.  

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 43 – KONCEPT 1 (BILDEN ÄR UNDER SEKRETESS) 
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FIGUR 44 – KONCEPT 2 (BILDEN ÄR UNDER SEKRETESS) 

I bilaga 3-4 finns större bilder av de olika koncepten. 

3.7 HUR BLEV DET SLUTGILTIGA KONCEPTFORDONET? 

För att välja bland olika koncept kan man, som tidigare nämnt i kapitel ”2.6 Pughs 

matris”, använda sig av Pughs matris. I Pughs matris bedömer man hur relationen är 

mellan varje koncept och varje kundkrav. Man sätter betyg på relationerna med siffror. 

Dock så är det bara ens egen åsikt som tas i akt i en analys som denna och därför kan 

man ibland välja andra metoder för att utvärdera sina koncept. Man valde i detta pro-

jekt att genomföra en liten marknadsundersökning istället. 

3.7.1 MARKNADSUNDERSÖKNING 

Deltagarna fick titta på bilder av de båda fordonskoncepten och sedan svara på några 

korta frågor. Frågorna gällde i huvudsak vilket designspråk fordonen utstrålar.  Observe-

ra att deltagarna varken fick namnet på det uppdragsgivande företaget Precer eller nå-

gon som helst annan information om fordonet, detta pågrund av sekretessen. 6 perso-

ner deltog i undersökningen och var som sagt inte alls insatta i detta examensarbete för 

övrigt.  

Följande frågor ställdes för de båda respektive fordonskoncepten: 

A. Vad tänker du på när du ser den här bilen? (T.ex. känslor, egenskaper, förknip-

par den med något?) 

B. Om du skulle förknippa bilen med ett djur, vilket skulle det då vara?  

Undersökningen avslutades med dessa två frågor: 

3. Vilken av bilarna tyckte du såg mest respektingivande och tuffast ut? 

4. Vilken var snyggast? 

I tabell 3 har deltagarnas svar sammanställts. De olika koncepten har benämningarna 1 

och 2. Fråga A och B ställdes för respektive koncept och fråga 3-4 ställdes i slutet över-

lag.  
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TABELL 3 – SAMMANSTÄLLNING AV SVAR FRÅN MARKNADSUNDERSÖKNINGEN 

Fråga nr: 1A 1B 2A 2B 3 4 

Deltagare:       
1 Audi - - Daggmask - Koncept1 
2 Söt, blir glad Drake, 

krokodil 
Arg, liknar 
”Brum”, 
påminner 
om någon 
Pokémon 

Skalbagge Koncept 
2 

Koncept 
1 

3 Hög front, 
små speglar, 
smala däck, 
klumpig 

Hund Fulare 
front, ser 
ledsen ut 

- Koncept 
1 

Koncept 
1,  

4 Stor, rejäl, 
tänker på en 
citroen 

Flodhäst Smidigare 
än kon-
cept 1, 
inte lika 
”klumpig” 

- Koncept 
1, ”... 
med 
den 
grillen!” 

Koncept 
1, ”Den 
blir snyg-
gare ju 
mer jag 
tittar på 
den” 

5 Tänker på 
elbil 

Katt Fulare än 
koncept 1 

Gräshoppa ”Ingen, 
men om 
jag ska 
välja så 
koncept 
1” 

Koncept 
1 

6 Tänker på 
pensionärsbil 
eller italiensk 
Punto  

Bulldog 
eller gräs-
hoppa 

Leksaksbil, 
brödrost 

Daggmask Koncept 
1 

Koncept 
1 

3.7.2 SLUTVALET 

I marknadsundersökningen framgick det att samtliga 6 deltagare tyckte att koncept 1 var 

snyggast och de flesta tyckte att det även var det mest respektingivande. En deltagare 

tyckte dock att koncept 2 var mest respektingivande. Ingen av deltagarna kunde för-

knippa fordonen med något slags rovdjur, förutom tamkatt.  

Eftersom samtliga deltagare tyckte att koncept 1 var det snyggaste förslaget, så valde 

man att välja koncept 1 men att göra en liten ändring i designen. Loggan flyttades upp, 

från att ha suttit på grillen upp till huven. I och med detta hade man förhoppningar på 

att logotypen skulle förknippas mindre med en ”näsa” på fordonet och att då fordonet 

skulle få ett mer seriöst intryck. Se figur 45-46. För fler och större bilder se bilaga 1. 
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FIGUR 45 – FRONT FORDONET (BILDEN ÄR UNDER SEKRETESS)      FIGUR 46 – PERSPEKTIV FORDONET (BILDEN ÄR UNDER SEKRETESS) 

Det slutgiltiga fordonet har följande dimensioner: 

Höjd: 1750 mm 

Bredd: 1720 mm 

Markfrigång: 200 mm 

Lutning av vindruta: 30,32º 

Frontarea: 2,56    

Se bilaga 2 för ritning av det slutgiltiga fordonsförslaget (Ritning är dock under sekretess 

i denna version av rapporten) 

  

  



31 

 

4 RESULTAT  

I detta fjärde kapitel presenteras de svar man kommit fram till för varje frågeställning 

kort och precist.  

4.1 VAD KAN MAN LÄRA AV KONKURRENTERNA? 

Något man lärt av konkurrentanalysen är att om fordonet har smala framlyktor som 

lutar en aning nedåt mitten av fronten så kan fordonet uppfattas som lite aggressivt och 

respektingivande.  

Man kom även fram till att om konceptfordonets värden för markfrigång, frontarea och 

lutning av vindrutan ligger inom intervallen för värdena som de undersökta SUV:arna 

hade så borde detta betyda att fordonet kan ha ett likartat luftmotstånd, eftersom kon-

ceptfordonet befinner sin inom ungefär samma dimensioner som de undersökta bilarna. 

Bilarna har en markfrigång på 179-218 mm, en frontarea på 2,45–2,76    och lutningen 

på deras rutor var 27,04º-29,77º.  

Samtliga bilar i undersökningen har en avsmalning, framifrån sett, i karossformen upp-

till. Avsmalningen sker ungefär på mitten av höjden på de undersökta bilarna. Eftersom 

denna avsmalning vanligtvis sker i höjd med passagerarnas axlar så kommer en eventu-

ell avsmalning ske högre upp på konceptfordonet eftersom passagerarna sitter högre 

upp i denna.  

4.2 VILKA ASPEKTER MÅSTE MAN TA HÄNSYN TILL I DESIGNANDET AV FRONTEN 

FÖR KONCEPTFORDONET? 

De aspekter man främst måste ta hänsyn till i formgivning av fronten är de lagar och 

bestämmelser som finns gällande placering av lampor och definition av vad som skiljer 

en fyrhjuling från en bil med bland annat mått, vikt och max antal passagerare.   

En viktig aspekt är även att fordonet måste vara proportionerligt både med sig själv och 

alla dess delar, men även gentemot sin omgivning och passagerarna som ska få plats i 

den. Måtten måste stämma med att en vuxen människa ska få plats att sitta i den och ha 

bra sikt ut både framåt och åt sidorna. Samma mått ska även fungera för en kort person 

som för en lång person.   

4.3 VILKEN FRAMRUTA SKA VÄLJAS FÖR KONCEPTFORDONET?  

Val av framruta: Standardframruta (Se figur 30-31 på sid. 22) 

4.4 VILKA FRAMLYKTOR SKA VÄLJAS FÖR KONCEPTFORDONET? 

Val av Framlyktor: Standardframlyktor (Se figur 32-33 på sid. 22) 

4.5 VILKA BACKSPEGLAR SKA VÄLJAS FÖR KONCEPTFORDONET?  

Val av backspeglar: Standardbackspeglar (Se figur 34 på sidan 23) 
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4.6 VILKA FORDONSKONCEPT KOM MAN FRAM TILL? 

Man kom fram till följande två koncept: 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 47 – KONCEPT 1 (BILDEN ÄR UNDER SEKRETESS) 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 48 – KONCEPT 2 (BILDEN ÄR UNDER SEKRETESS) 

I bilaga 3-4 finns större bilder av de olika koncepten. (Dock är även de bilderna under 

sekretess i denna version av rapporten) 

4.7 HUR BLEV DET SLUTGILTIGA DESIGNFÖRSLAGET? 

Frontdelen för det slutgiltiga konceptfordonet har följande dimensioner: 

Höjd: 1750 mm  

Bredd: 1720 mm 

Markfrigång: 200 mm 

Lutning av vindruta: 30,32º 

Frontarea: 2,56    

 

Det slutgiltig designförslaget visas i figur 49-50. 
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FIGUR 49 - FRONT FORDONET (BILDEN ÄR UNDER SEKRETESS)            FIGUR 50 - PERSPEKTIV FORDONET (BILDEN ÄR UNDER SEKRETESS) 

Fler bilder av fordonet, även i varierande färger, och ritning visas i bilaga 1 respektive 2. 

(Dessa är dock under sekretess i denna version av rapporten)  
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5 ANALYS 

I detta kapitel analyseras resultatet av konceptfordonet som tagits fram, samt även om 

de krav som fanns i början av projektet har lyckats uppnås.  

5.1 VARFÖR SER RESULTATET UT SOM DET GÖR? 

I följande underkapitel gås det in lite djupare på varför konceptfordonet blev som det 

blev.  

5.1.1 LYKTORNAS PLACERING 

Tidigare i rapporten har det tagits upp vad det finns för regler gällande placeringen av 

Hel-, halv- och dimljus på ett fordon i den svenska trafiken. I figur 51 här nedan kan vi se 

hur lyktorna på det slutgiltiga fordonet blev placerade. De riktlinjer som man måste ta 

hänsyn till enligt lag är också utritade i figuren. Här ser man klart och tydligt att alla tre 

lyktors placering stämmer inom de satta reglerna.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FIGUR 51 – LYKTORNAS PLACERING  UNDER LAGAR OCH REGLER (BILD UNDER SEKRETESS) 

5.1.2 FÖRARENS PLACERING I FORDONET 

Tidigare i rapporten i kapitel ”1 Inledning” gick man igenom de krav och projektdirektiv 

som fanns för projektet. Precer gav direktiv om att ett rimligt mått mellan sätesdynans 

översida och innertaket i fordonet skulle vara 950 mm. I CAD-skapandet valde man att 

använda sig av dessa mått men att även kontrollera med en mänsklig kropp i CAD-

programmet så att detta skulle vara rimligt. Den mänskliga CAD-kroppen är 1900 mm 

hög och den sattes in i fordonet under dess bearbetning då ännu inte några passagerar-

säten hunnits skapats. I CAD-programmet låstes kroppen fast i luften på en viss höjd från 

det bestämda markplanet och sedan arbetade man i hela projektet kring detta. I efter-

hand märkte man dock, i ett alldeles för sent stadium, att höjden som man tidigare låst 

fast kroppen på från markplanet hade varit felaktig.  
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I figur 52 ser man dels fordonet i genomskärning bakifrån vid B-stolpen. På den högra 

bilden syns fordonet i genomskärning från sidan. Passageraren, som i det här fallet är 

den 1900 mm långa mänskliga CAD-kroppen, är helt enkelt för lång för att kunna sitta 

upprätt i det här fordonet. Huvudet sticker upp genom taket i CAD-ritningen och det är 

nätt och jämt så att passageraren kan se ut ur vindrutan. Om passageraren skulle vara 

en 200 mm kortare person så skulle det fungera bättre för den passageraren att sitta 

upprätt i det här fordonet. Av detta kan slutsatsen dras att måttet 950 mm mellan sä-

tesdynans översida och innertaket inte är tillräckligt om människor som är 1900 mm 

långa ska kunna använda fordonet.  

I bilaga 7 ”Ritning Audi Q3” ser man att Audi Q3 har ett mått på 1019 mm, som dock är 

mätt något lutande i vinkel med sätets ryggstöd, från sätesdynan upp till innertaket. I 

bilaga 11 ”Ritning Volvo XC90” kan man även se att Volvo XC90 har ett mått på 1022 

mm, som även det är lite lutande i vinkel med sätets ryggstöd, från sätesdynan upp till 

innertaket. Återigen kan det nu förstås att måttet på 950 mm är för litet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 52 – RITNING ÖVER HUR FÖRAREN SITTER I FORDONET (BILD UNDER SEKRETESS) 

5.2 HAR KRAVEN UPPFYLLTS? 

I början av projektet gjordes en kravspecifikation med de krav som önskades uppnås i 

projektet. Nedan visas en tabell med de krav som man hade från början, samt några som 

ändrats under arbetets gång. Tabellen visar även hur det verkliga utfallet blev i resulta-

tet. Se tabell 4. 
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TABELL 4 – KRAV OCH UTFALL 

Krav Utfall  

Bredd ca 1750 mm 1720 mm 

Bör vara lite bredare 

Höjd ca 1720 mm  1750 mm   
Markfrigång 200 
mm  

200 mm   
950 mm mellan 
sätesdynans ovan-
sida upp till inner-
taket 

950 mm  

Fälgstorlek 15-16´´ 16´´   
Däckbredd 165 mm 165 mm   
Precers logotyp ska 
synas någonstans i 
fronten 

På huven   

Något slags luftin-
tag i fronten 

Finns  
Bör ses över om det är 
tillräckligt  
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5.2.1 STRÖMLINJEFORM 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 53 – FORDONET UPPIFRÅN (BILDEN ÄR UNDER SEKRETESS) 

Fordonet har avrundade hörn och kan antas ha en någorlunda bra strömlinjeform. Man 

kan dock inte veta om detta är en bra strömlinjeform förrän ett vindtunneltest har ut-

förts med fordonet. Om ett sådant test görs så vet man enkelt vilka områden i formen 

som man bör jobba mer med och vilka som fungerar bra som de är.  

5.2.2 SEMIOTIKEN 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 54 – FORDONETS SEMIOTIK (BILD UNDER SEKRETESS) 

Figur 54 visar fordonet och några förklaringar för dess former och valda delar. 

 Som det talats om tidigare så kom det fram i jämförelsen mellan de fem SUV:arna i ka-

pitel ”3.1 Vad kan man lära av konkurrenterna?” att de bilarna som har något smalare 

framlyktor och dessutom är något lutade nedåt mot mitten av fronten skapar ett mer 

aggressivt och respektingivande utseende av bilarna. Det valdes därför ett par lyktor 

som framhävde just detta för konceptfordonet.  

Framtill har fordonet på sin grill några kloliknande detaljer för att få fram ett coolare 

uttryck med ”klös i”. Klorna representerat så klart rovdjuren.  

Runt fordonets nederkant har det valts att färgsätta kanten svart för att på så sätt skapa 

en illusion om att fordonet inte är så högt som det egentligen är.  
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Hjulskärmarna har skapats ganska stora, dels för att på sätt och vis kompensera för de 

otroligt små hjulen (16´´) för ett sådant stort fordon, men också för att skapa former på 

de stora ytorna på fordonets sidor ovanför hjulhuset. Eftersom hjulen är ovanligt små 

för en SUV så är det ett väldigt stort avstånd mellan hjulhuset och huven från sidan sett. 

Det är då viktigt att göra detta mer intressant på något vis, exempelvis som det nu gjor-

des med att göra skärmarna ganska stora.  

5.3 PRODUKTUTVECKLINGSVERKTYGEN SOM ANVÄNDES 

I kapitel ”2.1 Produktutvecklingsprocessen” beskriver man de olika stegen som brukar 

gås igenom i produktutvecklingsprocessen. Där nämns att det är bäst att försöka komma 

fram med flera olika lösningar på ett problem. Om man bara kommer på en lösning så är 

oftast denna dålig. I detta projekt kom man bara fram till två olika lösningar i CAD-

stadiet. Det var även mycket små variationer på dessa. Om projektet skulle få göras om 

så skulle man försöka komma på fler koncept så att man kunde ha mer att välja på och 

större chans att komma fram med en bättre lösning.  

Det valdes att inte använda sig av en SWOT analys under projektet. Som man kan läsa i 

kapitel ”2.8 SWOT analys” så används en sådan analys oftast som hjälpmedel när man 

ska välja vilket projekt man ska arbeta med, men det går även att använda sig av analy-

sen när man ska bedöma produktens framtidsutsikter. Varför man valde att inte ha med 

en SWOT analys i detta projekt var för att man bedömde att det skulle vara svårt att 

kunna bedöma produktens framtidsutsikter på marknaden när detta projekt endast har 

fokuserats på en viss del av produkten. För att kunna avgöra fordonets styrkor, svaghe-

ter, möjligheter och hot på en framtida marknad så måste man ta hela fordonet i akt 

med alla dess delar både utseendemässigt och funktionsmässigt. Eftersom projektet 

endast har handlat om att formgiva fordonets främre exteriöra del så är det svårt att 

genomföra en SWOT analys i projektet.  

5.4 KOMPLIKATIONER UNDER ARBETETS GÅNG  

När man räknade ut arean på alla SUV:ar i CAD-programmet Solid Works så använde 

man sig av de bilder av fronten som fanns i ritningen i respektive bils produktbroschyr. 

Alla bilar har dock inte en ritning i sin broschyr, då fick man använda mig av en vanlig 

bild av fronten och hoppas på att denna var tagen precis rakt framifrån. Dock verkade 

det, i både ritningar och vanliga bilder, inte alltid vara rätt proportioner på bilarna. Bil-

derna verkade ibland vara hoptryckta på höjden eller på längden. Detta har medfört att 

areaberäkningarna är väldigt osäkra.    

Valet av framlyktor, framruta och sidospeglar har påverkats en hel del efter vilka bilmär-

ken som har valt att publicera ritningar på sina bilar. Eftersom dessa delar skapades i 

CAD så var det nödvändigt att ha ritning för dessa i åtminstone tre olika vyer fastän de-

larnas huvudmått har mätts på deras originalbilar i verkligheten. Alla bilmärken ger inte 

ut ritning för sina bilar och detta har begränsat valet av dessa delar avsevärt.  
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Ännu en komplikation i detta projekt har varit det faktum att arbetet bara handlat om 

en del av en sådan stor produkt som innefattar många andra delar. För ett fordon är alla 

delar viktiga för varandra och allt hänger på något vis ihop. Det har varit svårt att desig-

na former för ett fordon som man inte har en aning om hur det kommer se ut baktill 

eller ens hela dess sida. Att även få så lite krav för mått och dylikt för ett sådant stort 

projekt har inte varit den enklaste uppgiften att lösa för en person som i princip inte 

vetat något om fordon av den här typen tidigare. 
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6 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

I det här kapitlet presenteras de slutsatser som har kunnats dras efter att konceptfordo-

net och projektets krav har analyserats. 

En hel del av de krav som ställdes upp i början av projektet i kravspecifikationen, se kapi-

tel ”1.5 Kravspecifikation”, var man tvungen att ändra på under arbetets gång.  

Från början var det tänkt att man skulle hitta en frontarea för konceptfordonet som fick 

vara max 2   , men man insåg tillslut att det aldrig skulle gå att hitta en frontarea som 

skulle vara så liten med de dimensioner som fordonets teknik och dylikt kommer att 

kräva. I slutänden landade man på en frontarea på 2,56   , se figur 55.  I konkurrent-

analysen i kapitel ”3.1 Vad kan man lära av konkurrenterna?” kom man fram till att de 

fem undersökta SUV:arna hade frontareor på 2,45- 2,76    . I och med att frontarean 

på det slutgiltiga konceptfordonet för detta projekt blev 2,56    som ligger inom inter-

vallet för de undersökta bilarnas frontareor så kan man dra slutsatsen att frontarean för 

detta fordon är acceptabel. Konceptfordonets värde för markfrigång (200 mm) ligger 

även det inom intervallet för värdena av de undersökta bilarna (179-218 mm). Lutningen 

på fordonets vindruta (30,32º) ligger dock inte inom intervallet för bilarnas lutning av 

respektive vindruta (27,04º-29,77º), men värdet ligger inte längt utanför.  Detta med-

för att man även kan dra slutsatsen att konceptfordonet borde ha ett likartat luftmot-

stånd med de undersökta bilarna om man frånser bilarnas strömlinjeform och annat 

som kan påverka luftmotståndet.  

Ett krav som man hade från början i projektet var att fordonets utseende ska spegla de 

starka egenskaperna som man finner hos ett rovdjur. Konceptfordonet ska vara robust 

och respektingivande men samtidigt ha en snygg design. Man visade de slutgiltiga for-

donskoncepten för 6 antal personer, som givetvis inte fick veta att detta rör sig om just 

FIGUR 55 – FRONTAREA AV SLUTGILTIGA FORDONET 

2,56    
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Precers projekt på grund utav sekretess. Se kapitel ”3.7.1 Marknadsundersökning”. Ing-

en av deltagarna kunde förknippa fordonen med något slags rovdjur. Många tyckte att 

koncept 1, som tillslut blev vald som det slutgiltiga fordonsförslaget, kändes högt, klum-

pigt och rejält ut. Någon tyckte att grillen bidrog till att fordonet kunde se respektingi-

vande ut. Med detta kan man dra slutsatsen att man inte uppnådde kravet att fordonet 

skulle förknippas med nordiska rovdjur. Till viss del kan man ha lyckats med att få fordo-

net att se en aning respektingivande ut, i synnerhet med grillen. 

Något som man behöver arbeta vidare på skulle vara formen av karossen. På grund av 

vissa komplikationer i CAD kunde man inte få den exakt som det var tänkt. De krav som 

var utsatta för fordonets dimensioner har heller inte riktigt uppnåtts. Även här är detta 

beroende på komplikationer som uppstod i CAD-programmet och brist på tid. Fordonet 

är för smalt och vindrutan borde egentligen vara placerad högre upp.  

I marknadsundersökningen i kapitel ”3.7.1 Marknadsundersökning”, framgick det att 2 

av 6 deltagare tyckte att fordonet såg ”klumpigt ut. I ett fortsatt arbete av detta projekt 

så skulle man kunna jobba mer på att få till en behagligare karossform. Man skulle kun-

na göra så att formen går in lite emellan däcken, då skulle man antagligen få en form 

som inte känns lika klumpig. Den nedre svarta kanten skulle man ha kunnat göra breda-

re så att man får en illusion om att fordonet inte är så högs som det verkligen är.  

En person nämnde i marknadsundersökningen att däcken såg för smala och små ut. Des-

sa går att göra större än de mått man utgått ifrån, men tekniskt sett så behövs det inte 

större däck än så här.   

Det framgick i kapitel ”5 Analys” att måttet på 950 mm som är mellan sätesdynans ovan-

sida och innertaket i fordonet är alldeles för litet om personer som är 1900 mm långa 

eller längre ska kunna använda fordonet. Vid framtida fortsatt projekt så sitter stolsdy-

nan på den höjd den sitter på för tillfället, på grund av att diverse teknik ska få plats, 

detta medför att det är fordonets tak som måste höjas en bit och där med även vindru-

tan.   
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Bilaga 1 – Fordonet CAD-bilder (Bilder under sekretess) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 56 – FRONT – PRECERS LOGOTYPES FÄRG                               FIGUR 57 – SIDAN – PRECERS LOGOTYPES FÄRG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 58 - PERSPEKTIV – PRECER AUTOTECH FÄRG                                 FIGUR 59 – PERSPEKTIV – PRECER POWERPLANTS 

FÄRG 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 60 – PRECERS LOGOTYPE PÅ HUVEN                                                   FIGUR 61 – NÄRBILD AV BACKSPEGELN 
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Bilaga 2 – Fordonet Ritning (Ritning under sekretess) 

  

FIGUR 62 – RITNING AV FORDONET 
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Bilaga 3 – Gantt-schema 

  

FIGUR 63 – GANTT SCHEMA ÖVER PROJEKTET 
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Bilaga 4 – Koncept 1 (Bilder under sekretess) 

FIGUR 64 – KONCEPT 1 FRONT 

FIGUR 65 – KONCEPT 1 SIDAN 
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Bilaga 5 - Koncept 2 (Bilder under sekretess) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGUR 66 – KONCEPT 2 FRONT 

FIGUR 67 – KONCEPT 2 SIDAN 
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Bilaga 6 – Inspirationsbilder av brunbjörn, lodjur och varg 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 68 - LODJUR68 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 69- BRUNBJÖRN69 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 70 – VARG70  
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BILAGA 7 – RITNING AUDI Q3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 71 – RITNINGEN ÄR TAGEN FRÅN AUDI Q3´S PRODUKTBROSCHYR71  
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Bilaga 8 – Ritning Chevrolet TRAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 72 – BILDEN ÄR TAGEN FRÅN CHEVROLET TRAX PRODUKTBROSCHYR72 
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Bilaga 9 – Ritning Ford KUGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 73 – BILDEN ÄR TAGEN FRÅN FORD KUGAS PRODUKTBROSCHYR73 
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Bilaga 10 – Ritning Mitsubishi ASX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 74 – RITNINGEN ÄR TAGEN FRÅN MITSUBISHIS PRODUKTBROSCHYR74 
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Bilaga 11 - Ritning Volvo XC90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 75 – RITNINGEN ÄR TAGEN FRÅN VOLVO XC90´S PRODUKTBROSHYR 75 
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