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Sammanfattning
Resultatet av detta projekt är Gripen. En motorcykel designad för att interagera med föraren och självkörande fordon
i dess omgivning. Inom en snar framtid kommer transport
medel bli självkörande. Frihets känslan av att kontrollera ett
fordon kommer fortfarande efterfrågas. Människor kommer
söka något genuint och spännande. Motorcykel kan få ett
uppsving och med hjälp av ny teknik skapa en säkrare upplevelse.
Avsikten med detta projekt har varit att utforska ett förslag
till en fordon som kan kontrolleras av en människa och hur
det skulle kunna fungera i en framtid med övervägande självkörande transportmedel.
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Inledning
Bakgrund
Under senare delen av 2000-talet
väckte bilindustrin en dröm från
1950-talet självkörande bilar eller
så kallade autonoma bilar. Jag har
följt detta med spänning, tänk var
skönt det skulle vara att åka på
resa med familj eller vänner och
alla kan vara närvarande utan att
koncentrera sig på att framföra
fordonet. När jag senare befinner
mig i förarstolen på väg till släkten
inser jag att alla sitter tysta med
fullt fokus på sina mobiltelefoner.
Utloggade från verkligheten jag är
den enda som befinner mig i nuet.
I detta tillfälle börjar jag fundera
över mänsklighetens utveckling,
behovet att ständigt förenkla och
effektivisera.
Smart teknik som telefoner och
surfplattor tog ett steg in i våra
vardags liv med en stor mängd
fördelar. Tillgänglighet 24/7 men
det medförde inte bara fördelar,
ett lätt beroende fick vi på köpet.
Smart teknik idag har en förmåga
att stimulera vårt intellekt men
kroppen lämnas utanför.

Alexander Åsemyr

Stillasittande har ökat allmänt
bland människor med intåget av
smart teknik. Något som jag har
upplevt själv, minnet av min första
smartphone och alla dess effekter
den hade på min psykiska hälsa
och välmående.
Med mitt ex-jobb ville jag jobba med ett fordon och integrera
smart teknik så att människan
och maskin kan interagera med
varandra, att skapa ett samarbete
mellan teknik och människa i den
fysiska världen. Där balans, förståelse och säkerhet och nöje står i
fokus.
Istället för att segregera teknik och
människa som t.ex en framtid där
fordon är helt självkörande där vi
till sist bara blir passagerare.
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Syfte

Frågeställning

Projektet är ämnat som ett spekulativt design projekt där tankar
och idéer vävs ihop med en artefakt. Ämnet är att undersöka hur
egen kontroll av ett fordon kan
se ut i en framtid där samhället
är uppbyggt kring Självkörande
transportmedel.

Jag har valt att använda mig av ett
Projektets huvudsakliga kontext är ett
framtids senario där samhället är upp- framtids scenario i Berlin. Där männbyggt kring autonoma transportmedel. iskan har låtit artificiell intelligens ta
kontroll och människan befinner sig i ett
samhälle, kontrollerat av programvara.
Med mitt examensarbete vill jag utlikt Disney filmen Wally. Konstfackvårutforska hur ett förslag till en fordon som ställning är tanken att skapa en diskuskan kontrolleras av en människa skulle sion kring artefakten och kring ämnet
kunna fungera i en framtid med överegen kontroll i en framtid med självkövägande självkörande transportmedel? rande transportmedel.

Huvudsyftet med detta examensprojekt att under 14 veckor genomföra en “fullständig” designprocess från ide till konceptuell
artefakt. Artefakten och rapporten
kommer att visa mina färdigheter
och kunskaper som jag erhållit
under min 3-åriga kandidatutbildning på Konstfack.

Alexander Åsemyr

Kontext
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Metod

Målsättning

Avgränsningar

Research om hur smart teknik
används idag och i vilken riktning
utvecklingen sker.

Genom att tilllämpa ett flertal design metoder ta fram ett förslag på
ett fordon som skulle kunna platsa
samt interagera med självkörande
fordon i framtiden.

Jag har valt att inte låta ekonomiska faktorer begränsa mitt
designförslag, i syfte att fullt ut
kunna utforska formgivning och
användning av nya konstruktioner
och teknik.

Genom att skapa forum trådar,
mail konversationer bygga upp
mina egna objektiva och subjektiva intryck inför en framtid med
självkörande fordon.

Det är min förhoppning och tro
att konceptet kommer att fungera
som inspiration och skapa en diskussion om fordon som framförs
Byggt upp ett framtids senario och av människor i en framtiden med
jobbat med kollage för att för att
självkörande transportmedel.
skapa en mig en uppfattning vilket
beteende som är användbart för
just motorcykel.
Jag har även sökt inspiration i
trender kring den tänkta målgruppen och i andra produkter som
motsvarar det uttryck jag vill åt.

Med tilltänkt framdrivnings metod
(borstlösa elmotorer) skulle denna
motorcykel inte göra mycket ljud
från sig. Jag har valt att inte gå in
på motorkultur och dess associationer med höga decibel.
Har begränsat projektet från förvarings möjligheter av t.ex hjälm och
kläder.

jobbat med 2d skapande, bygga
prototyper och utvärderat dessa.

Alexander Åsemyr
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Designprocess

Alexander Åsemyr
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Smart-tech och dess risker.
Det görs allt mer research på hur
just teknik påverkar vårt välmående och hälsa. Stort fokus ligger på
just smartphones och hur surfplattor påverkar oss.
En Gallupundersökning i maj fann
att stressnivåerna i amerikanska
arbetare var högre, ju oftare de
kontrollerade arbetes mail på sina
smartphones under normala timmar. Nästan hälften som kontrollerade sina e-postmeddelanden rapporterade ofta höga stressnivåer,
jämfört med ungefär en tredjedel
som aldrig störde.1 the Guardian,
Are smartphones making our working lives more stressful?
Nya data som samlats in från
tusentals förare visar att mer än
hälften av alla resor som slutade
i en krasch också inkluderade
någon form av distraktion från en
mobiltelefon. 2 cambrigde mobile
telematics, The Rise of Distracted
Driving.
Uppgifterna visade också att
chauffören i nästan en fjärdedel av
alla Trafikolyckor använde en telefon inom en minut innan krocken inträffade, och kanske även i
krocken.
Alexander Åsemyr

Uppgifterna - som samlats in av
Cambridge Mobile Telematics,
Storbritannien från hundratusentals förare som använder sin app
- verkar stärka synen på att smartphones har gjort landets vägar
farligare. Uppgifterna föreslår
också att ingen av de lagar som
har antagits hittills har förändrat
situationen.² cambrigde mobile
telematics, The Rise of Distracted
Driving.

¹ theguardian, Are smartphones making our working lives more stressful?, https://www.theguardian.com/technology/2014/sep/18/smartphones-making-working-lives-more-stressful (hämtad 2016-03-27)
² cambrigde mobile telematics, The Rise of Distracted Driving. https://
www.cmtelematics.com/blog/the-rise-of-distracted-driving/ (Hämtad
2016-03-16)
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Smart-tech och Fordon.
Transport industrin investerar
stora summor i teknik som skall
göra bilarna och säkerheten kring
bilarna bättre. Den mänskliga
faktorn är avgörarande i 90–95
procent av alla olyckor. Striktare
syn på olyckor gör att transport
industrin fokuserar på allt mer
hjälpmedel för föraren och många
utvecklar autonoma styrsystem. I
dagsläget är det 44 stora företag
som jobbar med att ta fram autonoma bilar. Bland dessa företag
finns Volvo som har ett 100-tal autonoma bilar ute på vägarna kring
Göteborg.
Den amerikanska bill tillverkaren,
Tessla säljer redan bilar med en
autonom körfunktion. Utvecklingstakten som sker just nu kommer
leda till helt förarlösa bilar att bli
en verklighet. Förutsägelser för ankomsten av helt autonoma fordon
sträcker sig från några år till några
årtionden, en skillnad som förvärras av olika definitioner av ”autonoma”. Medan vissa människor använder ordet för att beskriva bilar
som är självkörande endast under
specifika förhållanden, pekar andra på sina uppskattningar till den
punkt på vilka bilar är så självständiga att de inte ens behöver en ratt
eller en bromspedal.

3 theguardian, Self-driving cars are

coming, and the technology promises to save lives.
Konsekvenserna av denna utveckling är enorma. Självkörande fordon skulle kunna ersätta
3 miljoner amerikanska jobb,
byta stadsinfrastruktur och ändra människors sätt att pendla,
men det är svårt att fastställa när
detta kommer att ske. Även om
kapaciteten hos självkörande bilar
fortsätter att utvecklas är det inte
givet att konsumenterna väljer att
köpa dem.
Vad som är lika troligt är att autonoma fordon helt och hållet omvandlar bilindustrin. Enligt vissa
uppskattningar kan det finnas så
många som 10 miljoner bilar med
självkörande egenskaper på vägen
senast 2020. Faktum är att undersökningar föreslår att det kommer
att bli färre bilägare och mer förare
utan fordon i framtiden. Antagandet är att självkörande flottor
gör bilägandet väldigt mindre
attraktivt. Ridesharing-ledare som
Uber och Lyft är några exempel på
tjänster som synliggör detta.
Elon Musk, vd på Tessla Motors
resonerar på detta vis när det gäller autonoma fordon. 4 gizmodo,
Elon musk. ”I think [autonomous
driving]’s just going to become
normal. Like an elevator.”

Chris bangle tidigare bmws chefs designer uttalar sig så här om autonoma
fordon. 5 Formtrend,Chris bangle
”where we gonna wind up is cars to
drive by themselves, let ́s just get on
with it.”
3

theguardian, Self-driving cars are coming, and the technology promises
to save lives, https://www.theguardian.com/technology/2015/dec/17/
self-driving-cars-safety-future-interactive (hämtad 2016-03-25)
4 gizmodo, Elon musk, http://gizmodo.com/elon-musk-describes-the-fu-

ture-of-self-driving-cars-1692076449 (Hämtad 2016-03-27)

5 Formtrend,Chris bangle om Självkörande bilar, https://www.youtube.

com/watch?v=Hs16qhyWqgI (hämtad 2016-02-16)
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Lamber Royakkers skriver i sin book om automation och autonoma fordon.
6 Lamber Royakkers, Just Ordinary Robots: Automation from Love to

War,s 237.

”Fully autonomous driving will not be a realistic picture before 2020, even
though this is predicted by several car manufacturers. For example, Nissan promised in 2013 to deliver the first ”commer- cially viable” self-driving cars by 2020,” iven the development in the field of car robotics, it
seems inevitable that the autonomous car will become commonplace,
but a more likely estimate is that these systems will function around
2030. Significant technical obstacles must be overcome before the autonomous car can safely drive on public Operating an autonomous car
on public roads is more complex than flying an airplane, because there
are more and closer interactions with often unpredictable objects, such
as nonautonomous cars, pedestrians cyclists, animals, trash, and potholes (Litman, 2014), and developers have to solve the weather-related
problems. A natural move toward the introduction of fully autonomous
vehicles will be the launch of short-range vehicles that provide local
mobility at low speeds and in relatively controlled environments. Such an
approach is planned by Milton Keynes, a British city in which 100 electric
autonomous vehicles will be installed between 2015 and 2017 to run
between the city’s”
Ett spännande exempel på Utveckling av Autonoma bilar är Roborace. En
race serie som kommer att köras av helt autonoma racing bilar. Hastigheterna kommer att kunna ökas och tävlingarna skulle bli mer spännande
att titta på tror Daniel Simon chefs designer på roborace.
7 WIRED MAGAZINE.co.uk Roborace, the global motorsports series, crea-

ted by UK VC fund Kinetik, is set to launch next year as part of Formula E,
the all-electric racing series now in its second season. Roborace, which
just unveiled the design for its race cars, is meant to promote autonomous driving and offer software developers a high-profile, competitive
venue for honing their work.
The teams will share hardware—everyone gets the same car—but develop their own software. After all, that’s the stuff that matters when it
comes to navigating a crowded track at speeds nearing 200 mph.
Alexander Åsemyr

6 Lamber Royakkers, Just Ordinary Robots: Automation from Love to War

(2016) 237 (hämtad 2016-04-10)

7 WIRED MAGAZINE, Roborace. http://www.wired.co.uk/gallery/robora-

ce-driverless-autonomous-racing-car-formula-e-gallery (hämtad 2016-0410)
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Diskussioner om fritids fordon och självkörande transportmedel.
Efter att skapat mig en bild om
området genom att läsa ett antal
artiklar från ett flertal tidskrifter.
Skapat två forum trådar. På hemsidorna sporthoj.se och garaget.org
där det fördes vilda diskussioner
och spekulationer om framtiden.
Jag fick ett antal användbara svar.
Dessa svar stärker min egna åsikt
kring att fritids/fordon har en plats
i framtidens samhälle.
Svaren är från olika individer.
Ålders spann från 20-55 år. 80 svar,
94% var män som svarade.
Fråga 1: Hur stor påverkan kommer autonoma fordon ha på
transport i framtiden? Framtid=20
år och framåt.
Att tekniken utvecklas i en snabb
takt och att vi kommer se förarlösa
fordon på våra vägar inom en snar
framtid råder det ingen tvekan
om. Här finns det två viktiga saker
som spelar in, dels att det finns
en marknad/efterfrågan för tekniken, dels att det finns en politisk
vilja att gå mot mer självkörande
fordon (pga. minskad olycksrisk,
men framför allt större effektivitet
i transportsystemet och därmed
minskade infrastrukturkostnader).
Fråga 2: Hur tror du motorintresset kommer att se ut i framtiden?
Jag börjar med att konstatera att
hobbyfordon INTE kommer att
bli autonoma - Det ligger i sakens
natur att det man har som hobby/
fritidsintresse är något man vill
Alexander Åsemyr

styra över själv (visst finns det
motorcyklar som används på annat sätt...jag talar här om flertalet
motorcyklar).
Fråga 3: Skulle du känna dig säkert att framföra ett fritidsfordon/
hobbyfordon bland autonoma fordon. Scenarion Hacker attacker?
Tekniska problem?
”Personligen anser jag att jag hellre möter en autonom bil än en bil
som körs av en person. Då har jag
plockat bort de allra flesta riskerna
(fortfarande kan den autonoma
bilen få punktering”’
För att stärka mina tankar och
spekulationer ytterligare utförde
jag en intervju med Lars Falk chefs
designer Jaguar, interior. Lars har
kommit med mycket utförliga svar
på frågorna

människor som ”gillar att köra”, att
drivlinan (motorn) kanske tvingas
vara elektrisk behöver inte vara
ett problem.

Hur tror du motorintresset
kommer att se ut i framtiden?
Svar: en motreaktion kommer
komma !! Folk födda pa 1960-tal
och framåt70, 80, 90 talister m.m.)
miljoner människor, kommer
uppleva att elektriska (automoma)
bilar, är kön-lösa, tråkiga, känslokalla, asexuella. Man kommer
söka något genuint och spännande. Stor affärsmöjlighet for de företag som inser detta. Ja !

Hur står påverkan kommer autonoma fordon ha
på transport i framtiden?
Framtid=20 år och framåt.
SVAR; se mitt svar pa
din första fråga. JA! utan tvekan
kommer detta dyka upp. Det känns
som en ”ostoppbar” riktning for
hela denna branschen. 20-år är
lite för lång tid, att kunna säga om.
Bilindustrin utvecklas i och för sig
långsamt. Men 20 år är en lång tid.
Jag tror att bilar kommer kunna
Som svar på din fråg.:Motorintres- vara helt annorlunda om 20 år. 10
se kommer finnas. Acceleration, fin år kanske är en vettigare tidsrymd
respons i styrning och väghållning för din fråga? Om 10 år sa kom- kommer eftersökas av många
mer det autonoma vara helt inteGripen Motorcykel

grerat i vart körbeteende.
(i utvecklade i-lander). Om 20- år
kommer Handhållen media som
telefoner, och elektronik och elektroniska vägsystem ha utvecklats
sa långt - att helt nya scenarion
som vi nu inte kan förutse - ha
uppstått.
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Undersökning fordons typer.
Undersökningen har tagits fram
med ett antal design studenter på
Konstfack. Ålders spann 20-40 år.
Könsfördelning 50/50, 10 Medverkande.
Analys av tre fordons typer som
skulle kunna passa till plattform
för egen kontroll och frihets rekreation.
Trehjulingar + stabil
- Kan välta i högre farter, tar plats,.
Motorcykel + lättare att förvara.
träna balans, svävande känsla
- Ostabil, kräver kompetens, exkluderande.
Fyrhjuling + stabil, säker.
- tung styrd, kan välta i högre
farter, tar plats.
I detta skede tog jag ett aktivt val
som designer att jobba vidare med
ett motorcykel koncept. Detta val
grundade sig på att i detta ex-jobb
står ”Frihet” som ett av grundorden. Fordonet motorcykel har starkaste association till ordet frihet.
För att klargöra hur jag tänker har
jag skrivit ett kort scenario.

Alexander Åsemyr
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Olycksstatistik motorcyklar.
Jag valde att titta på just 8 svmc, olycksstatistik.
för att förstå vilka områden som är farligaste med mc körning och vilka områden
jag skulle kunna arbeta med i mitt projekt.
Lite kort om mc olyckor och dess statistik.

8 svmc, olycksstatistik, http://www.svmc.se/

smc/SMCs-arbete--fragor/Statistik/ (hämtad
2016-03-25)
Alexander Åsemyr
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PROBLEM IDENTIFIERING
uppkoppling på nätverk har ökat
enormt, Det har skapat ett beroende av våra telefoner och vår
kropps utsöndring av dopaminet
som utspelar sig i sökandet efter
välbehag. Detta sker i en cykel
som är svår att bryta eftersom internet uppkopplingen är så snabb
att vi ständigt blir bombarderade
av ny information.

Använda smartphone

Belöning

Dopamine

Beteende

Vi är ständigt ute efter en ny kick.
En kick som vi får av en aktiv hjärna. smart teknik såsom surfplattor
och smartphones är produkter
som försätter vår kropp till ett passivt tillstånd.
Samtidigt är olycksstatistiken hög
för motorcyklister, Singelolyckor
är vanligast. Motorcykelföraren har
missbedömt sin skicklighet, hastighet, väglag m.m.

Alexander Åsemyr
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Bli ett med hästen
Häst psykologi
Att titta närmare på hästsport och
hästar. ryttare och häst människor
pratar om att bli ett med hästen.
Detta skulle kunna appliceras på
motorcykel som ofta går vid namnet järnhästen. Hästar beter sig i
olika situationer. Har haft kontakt
med en hästtjej Matilda Evertson,
hon har förklarat lite olika beteende som visar på förändringar i
humör och sinnesstämning hos
hästar. Dessa beteende med viss
förenkling skulle mycket väl kunna
fungera som kommunikation mellan motorcykel och förare.
En häst regerar på fara på följande
sätt: Den sänker ryggen, spänner
sig och höjer huvudet. Rörelse
mönster varierar lite på typ av
rädsla. Om hästen bedömer faran
som livshotande så rör den sig
med hastiga rörelser. Men om den
har svårt att bedöma faran står
den som fast klistrad med fokus
mot den till tänkta faran.
När hästen är lugn så är ryggen avslappnad, huvudet är avslappnat
i mankhöjd eller lägre. Den rör sig
med mjuka harmoniska rörelser.
Vid aggressivt beteende så bröstar
hästen upp sig, huvudet är framskjutet och ev sänkt och rörelse
mönstret är Kontrollerat, Kraftfulla
och Precisa.
Alexander Åsemyr
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Matilda tipsade om
9 naturhunden.se, hästars beteende.
Där denna tabell finns.
Det är inte lätt att hänga
med vad som händer i
en hästs huvud alltid,
förändringar i humör
och sinnesstämning kan
komma blixtsnabbt.

Filosofi kring kontroll Alan watts hade
en spännande filosofisk tanke kring egen
kontroll och vad är som gör att vi söker
egen kontroll.
”You don´t want absolute control.You
want some control, you see we always
love controlling something that´s not
really under our control. this sensation
you often get when you driving a car for
example. it´s more or less under your
control but on the other hand it isn´t.
Thats the beautiful thing because when
something is partly under your control
but isn´t. Then you have the same sort of
relationship with it that you have when
you love someone. their are partly under
your control because they have agreed to
live with you and go along with you and
so on. but also they´re not and the measure to which they´re not and the measure to which there not as the measure to
which they seem really alive to you``

9 naturhunden.se, hästars be-

tende,
http://naturhunden.se/getpage.asp?do=22 (hämtad 201604-02)
Alexander Åsemyr

Detta citat passar även in på
en motorcykel och frihets känslan som
motorcykeln ofta associeras med. Motorcykel upplevs oftast mer levande än en
bil på det sättet att man har mer direkt
kontakt underlaget och den mänskliga
kroppen utgör en väsentlig del av fordonet.

Gripen Motorcykel
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Kontext
Projektets huvudsakliga kontext
är ett framtids scenario i Berlin.
Valet av kontext föll på Berlin
på grund av befolkningsmängd,
innovation och teknik fokus,.En
metropol som under åren har
åstadkommit omfattande strukturella förändringar. Milt klimat som
medför att människor använder
motorcykel under längre perioder än t.ex Sverige ,där klimatet
begränsar användningen.

Målgrupp
Målgruppen jag inriktar mig på är
från 25-60 år. Detta grundar jag
på människors vilja att framföra
ett fordon som en motorcykel
statstik från 10 de.statista, Andel
motorcyklister i åldern 1999 till
2011 Tyskland. Samt förarens
fysiska förmåga. 25 år är körkorts
ålder för tung mc i flera europeiska länder detta gäller även Tyskland, Berlin. Andel motorcyklister
efter ålder från 1999 till 2011 i
Tyskland.
Stapeldiagram: de.statista.com

10 de.statista, Andel motorcyklister i åldern 1999 till 2011 tyskland,

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/222166/umfrage/motorradfahrer-nach-altersgruppen/ (hämtad 2016-03-25)
Alexander Åsemyr
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Sammanfattning av research

Jag har valt att tackla detta projekt med en dystopisk infallsvinkel. Vi är allt mer upp kopplade
på med hjälp av smart teknik. Vi
kollar våran mail, sociala medier En ständig stimulans för vår
hjärna, kroppen lämnas utanför.
Om man bort ser från de få musklerna i handen som utför tyck och
swipning. Vi matas ständigt med
information som till stora delar
inte tillför något för vår närvaro
och välmående. Information som
vi snabbt analyserar, kategoriserar
och jämför. Överflödig information
tillsammans med stilla sittande
där vi ständigt jämför oss med andra, skapar stress och oro. Jag ser
det som att vi spenderar allt mer
tid bakom skärmar av olika slag,
stillasittande.
Med Självkörande transportmedel kan det bli så att vi kapslar in
oss med våra skärmar. Autonoma
transportmedel skulle likt kollektivtrafik bli ett rum för vår överstimulans av sinnet med hjälp av
smart teknik.

kropp och sinne är balanserade.
Om vi bara stimulerar sinnet med
överflödig information skapar vi
snabbt ohälsa.
I framtiden skulle vi kunna väva
in smart teknik i produkter så att
även vår kropp aktiveras. Skapa en
balans mellan kropp och sinne så
att tekniken spelar på våra biologiska villkor.
En upplevelse som att framföra ett
fordon kan jämföras med meditation och ett avbrott i informations
floden från sociala medier och
mail. Sinnet och kropp samman
arbetar och föraren behöver
koncentrera sig för att framföra
fordonet säkert. Ett fordon där
kropp och sinnen stimulerats är
motorcykel, med hjälp av balanssinne och kropps rörelse framförs
detta fordon. Detta är en av de
avgörande faktorn att jag valde att
jobba vidare med motorcykel som
fordons typ.

Motorcykel idag anses som ett
osäkert och farligt fordon och
olycksstatistiken är hög. I just
detta anseende finns det mycket
att jobba med och integrerande
teknik skulle tillföra att motorcykel
skulle bli ett säkrare fordon.
I min gestaltnings process har jag
valt att jobba med hästar beteende och integrera smart teknik så
att människan och maskin kan interagera med varandra, att skapa
ett samarbete mellan teknik och
människa i den fysiska världen.
Där balans, förståelse och säkerhet
och nöje står i fokus.

Om vi tar ett steg tillbaka och
granskar människan inser vi att
vi är djur. Vår hälsa bygger på att
Alexander Åsemyr
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Scenario
Jag valde att skriva ett kort scenario om hur jag tänker kring framtiden och utvecklingen av teknik i
den riktning vi går idag. Detta var
för att hjälpa mig pussla ihop mina
tankar kring ämnet och skapa en
liten inblick i framtiden.
Jessica avslutar sitt pass i baren,
kvällen har varit lugn förutom
den störiga snubben som kom in
strax efter halv tolv. Snubben var
en aning berusad och uppförde
sig mycket märkligt. efter ett par
otrevliga kommentarer till två av
barens gäster vänder han sig till
Jessica och började svamla om att
allt är påväg åt fel håll, vem sjutton är det som bestämmer? Är det
vi eller maskinerna? Efter att fått
i sig mer än lagom så däckar han
stenhårt i bardisken. Jessica var
tvungen att kalla på vakten för att
få ut mannen till en självkörandetaxi.
Efter ett snabbt ombyte är det
dags att ta sig hem. färden hem
sker med Ubers självkörande taxitjänst. Jessica stiger in i fordonet,
hon är ensam denna gången. Doften hon möts av är frän, fordonet
har installerats med luftfräschare som sjunger på sin sista vers.
Doften som beskrivs som nyfallet
sommarregn. Det är så långt ifrån
nyfallet sommar regn snarare en
doft av gammal fabrik. Interiören
i just detta fordon kan mer eller
mindre kallas spartansk. Enklare
stolar à la ekonomi klass. Stolarna
Alexander Åsemyr

är utrustad med ladd stationer för
den alltid urladdade telefonen.
Fanér golv med det trasiga skarvar.
Jessica suckar. Tanken var inte att
leva på detta sättet. ett par månader som bartender var tanken .Nu
har det snart gått två år. Drömmarna om ett jobb som arkitekt känns
långt bort.
Om det inte hade varit för de där
månaderna i Australien där tanken
var att dra runt och back packa.
Istället slutade det i jetset liv med
skyhöga lån. Hennes liv befinner
sig i ett vakuum efter resan, med
två lån kvar att betala av.

Så vem är det som bestämmer egentligen?
Skulle hennes livssituation varit
annorlunda utan den där dating
appen som ledde till Australien
resan. Men inte kan man skylla på
ett program för snedsteg som tas i
livet.
Men vem är det som bestämmer
egentligen och när tog hon egentligen ett eget riktigt beslut. Att ta
egen kontroll över livet.
Hon blickar ut över trafiken igen.
plötsligt fastnar hennes blick, en
reflektion i en av taxi robotarna. en
ljusspegling som inte liknar något
hon har sett innan. Så dyker den
upp precis utanför hennes fönsterruta. Ett fordon som alla självkörande burkar göra plats för.

Scenariot utspelar sig i Berlin, året
är 2025. samhället har förändrats
drastiskt under 2 år. Största anledningen till detta är införsel av
general purpose robots. De har
tagit över stora delar av avbets
sysslorna som tidigare sköttes av
människor. Utvecklingen av nya
typer av batterier har förändrat
världen mot en mer hållbar värld
där naturens resurser utnyttjas
på ett bättre och mer ansvarsfullt
sätt.

Att rymma till paradiset visade sig
inte vara lösningen på hennes problem. Hon blickar ut över Berlin
trafiken. Den autonoma trafiken
fraktar för tillfället mest onyktra
En levande maskin med ryttare på.
personer och festprisar som är
påväg till nästa klubb. Det flesta
med mobilerna i högsta hög. Facebook, Instagram, Snapchat allt ska
uppdateras med högst 10 minuters
mellan rum.
Plötsligt kommer hon ihåg den
äldre mannen från baren. Han
hade kanske rätt. Allt från appar
till transportmedel är styrt av algoritm. Programmering som skapar
sig en uppfattning om vem du är,
hur du rör dig, vad du tycker om
för något. Sedan föreslår nya saker
du kanske skulle tycka om.
Gripen Motorcykel
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Gestaltning

Alexander Åsemyr
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Val av motorcykel typ
Jag utgick ifrån tidigare undersökning samt diskussionen
med Lars falk. Där meningen intresserade mig: Acceleration, fin respons i styrning och väghållning - kommer eftersökas av många människor som ”gillar att köra”
I detta skede gjorde jag valet att fokusera på en mer sportig motorcykel där fokus ligger på körning och Säkerhet.
Jag anser att bilägandet kommer att förändras i framtiden.
Självkörande bilar som kommer ingå i en bilpol där ägandet av bilen sköts av ett företag t.ex Uber.
Bilägandet kommer bli mindre attraktivt, detta skulle göra
att ett vakuum uppstår just hos de personer som just finner
körning underhållande.

Alexander Åsemyr
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Inspiration
Jag valde att använda mig av
Gripen/ Hippogriff som inspiration i detta projekt. Detta val
gjorde jag eftersom detta fabel
djur beskrivs som hälften örn
och till hälften häst. Detta fabel
djur valdes som inspiration för
dess karaktär och dess ursprung
från en häst samt dess förmåga
att flyga. Att köra motorcykel
kan beskrivas som det närmaste
till att flyga. Detta går även att
förstärka med hjälp av el framdrivning som kan bli väldigt tyst
vid framdrivning. Det var även
tanken att väva in ett svävande
element i formgivningen.
Gripen/ Hippogriff kan beskrivas
som ett mycket stolt och respektingivande djur. 11 harrypotter.
wikia ,Hippogriff/gripen. Kan
beskrivas som introvert och
aggressivt om man inte närmar
sig med försiktighet innan man
kan börja lära känna det. För att
få den dess acceptans skall man
sakta närma sig, stanna en bit
ifrån och buga respektfullt.

Foto: peugeot design, labs saltkvarn: http://www.
peugeotdesignlab.com
Foto: http://sv.harrypotter.wikia.com/wiki/
Hippogriff

12 Peugeot design Labs, salt-

kvarn,

11 harrypotter.wikia ,Hippogriff/gripen, http://sv.harry-

var en inspirationskälla. Utformningen av deras saltkvarn är
dynamisk, elegant och strömlinjeformad. Där även ett svävande
element har vävts in.
Alexander Åsemyr

potter.wikia.com/wiki/Hippogriff (hämtad 2016-04-11)

12 peugeot design, labs saltkvarn, http://www.peuge-

otdesignlab.com/en/projects/product-design/peugeot-salt-pepper-grinder (hämtad 2016-04-10)
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Skissfas.1
Första steg var att generera i åtanke att efterlikna informaett antal “thumb-nails” för
tionen om hästars beteende,
att hitta proportioner och
jag fick av Matilda Evertson.
söka efter stance från Gripen/ Hippogriff. Jag valde att
skissa några exempel där det
skulle finnas utrymme för
kroppsrörelse,
Alexander Åsemyr
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Konstruktion och teknik
Tilltänkt framdrivnings metod med Naturfiber komposit
borstlösa elmotorer. För att skapa
en så tyst och effektiv fram drivFlax komposit (Hampafiber) anning som möjligt.
vänds i stora delar av konstruktionen.14 Sciencedirect, Linfibrer är
Detta skapar även en bättre ljudkostnadseffektiva. Med liknande
miljö än dagens motorcyklar.
egenskaper som glassfiber och
kolfiber men betydligt mycket milRegenerativa bromsar
jövänligare eftersom flax är hamp
fibre. Tillsammans med en eco
Regenerativ bromsning gör mer
epoxi och 3d printnigs teknologi
än att bara stanna fordonet. 13
skulle detta leda till en minskad
Debok,Regenerativ-bromsning .
miljö påverkan än vad som sker
Elektriska motorer och elektriska idag i tillverknings industrin av en
generatorer (exempelvis genesådan komplex produkt som en
rator) är i huvudsak två sidor av
motorcykel. Materialet har ansamma teknik. Båda använder
vänds till möbler och cyklar samt
magnetfält och lindad tråd, men
detaljer till bilindustrin.
i olika konstellationer. Regenerativt bromssystem utnyttjar denna Aktiva paneler
dubbelhet. När elmotorn hos ett
fordon används i omvänd riktning, Elektroaktiva polymerer eller EAPS
blir det en elektrisk generator eller är polymerer som uppvisar en
dynamo. Denna el matas in i ett
förändring i storlek eller form när
kemiskt batteri och kan senare
de stimuleras av ett elektriskt fält.
15 Aktuellhallbarhet, Elektroaktiva
användas för att driva fordonet.
polymerer. De vanligaste tillämpRegenerativ bromsning tar upp en- ningarna av denna typ av material
ergi som normalt går till spillo vid är i ställdon och sensorer . En tybromsning och omvandlar den till pisk karakteristisk egenskap av ett
förbrukningsenergi. Energin förlo- EAP är att de kommer att genomgå
ras fortfarande genom friktion mot en stor mängd deformation samtivägbanan. Den energi som samlats digt upprätthålla stora krafter.
in under bromsning återställer inte
helt den energi som förloras under
körning men den förbättrar energieffektiviteten.
Alexander Åsemyr

En av de vanligaste användningsområdena för EAPS är inom utvecklingen av artificiella muskler.
Tilltänkta områden till motorcykel
är vingar och ett antal ytor på tank
och bakdel. Denna teknik skulle
fungera som haptics feedback åt
föraren.

13 Debok,Regenerativ-bromsning, http://www.de-

bok.net/bilar/2015/02/Vad-ar-Regenerativ-bromsning.html (hämtad 2016-03-25)
14 Sciencedirect, Linfibrer är kostnadseffektiva

och erbjuder specifika mekaniska egenskaper,
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1359836813004228 (hämtad 2016-03-25)
15 Aktuellhallbarhet, Elektroaktiva polymerer,

http://www.aktuellhallbarhet.se/ny-teknik-raddar-forlamade-ansikten/ (hämtad 2016-03-22)
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Konstruktion och teknik
Navstyrning är en av flera olika typer av fjädring /
styrmekanismer som används på motorcyklar och
lastcyklar. 16 Isrbrakes, Navstyrning kännetecknas
av en svingarm som sträcker sig från botten av ramen
till centrum av framhjulet i stället för en gaffel.Fördelarna med att använda ett navstyrnings system i stället för en mer konventionell motorcykel gaffel är att
navstyrning separerar styrning, bromsar och fjädring.
Med en traditionell framgaffel påverkas fjädringen av
bromskrafterna, en situation som leder till fjädringen
komprimeras med hjälp av en stor mängd fjädringsväg. Vilket kan leda till att hantera trafik oegentligheter blir extremt svåra. När traditionell framgaffel
dyker ändras styr geometri hos motorcykel och gör
den mer nervös, och omvänt under acceleration då
den blir mer passiv.(isrbrakes)

Foto: Isr brakes, http://www.
isrbrakes.se

Foto: Bmw Motorrad International,
http://www.bmw-motorrad.com

Navstyrning använder en arm eller armar, på lager för
att möjliggöra uppåt riktad hjulutslag, vilket innebär
att det inte finns någon risk för hjullåsning, även vid
inbromsning. Bromskrafter kan omdirigeras horisontellt längs dessa armar bort från de vertikala fjädringskrafterna och kan även komma till god användning för att motverka vikt ändring. Sving armarna
bibehåller styrgeometri över hela skalan av fjädringsväg, så rörlig att konsekvens styrning som traditonella framgafflar för närvarande inte kan uppnå.
Kraftöverföring
17 Wikipedia, kardan axel kallas en drivaxel för
kraftöverföring som är ledad med kardan knutar.
Kardan axlar förekommer till exempel i bilar som har
bakhjulsdrift och motorn placerad fram. Fördelar
med kardan axel är att denna är inkapslad och inte
smutsar ner miljön. Källa wikipedia.org

16 Isrbrakes, Navstyrning, http://www.isrbrakes.se/

products/ns2/(hämtad 2016-03-22)

17 Wikipedia, kardanaxel, https://sv.wikipedia.org/

wiki/Kardanaxel (hämtad 2016-03-22)
Alexander Åsemyr
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Skissfas.2

ag varvade enkla skisser med 3d skiss i rhino till enkla fysiska skisser. Detta gjordes för att hålla rätt kurs
och inte tappa förståelse för proportioner och skala.
Ett test med kapa skiva och cibatool gjordes. Avsaknaden av fast skala gjorde att jag snabbt gick över
till rhino och byggde upp ett par hjul för att få proportioner att stämma.
Jag utgick från några av thumb-nailsen och byggde upp en enkel 3D modell. Tilltänkt navstyrnings
teknik användes och en motor pod skapades av en
cylinder . Tank och bakdel uppbyggd med spant och
klädd med tunn kapa skiva. Skala 1:5. Nästa steg
att fånga örn gestalten. Motor poden uppfattades
som statisk.Denna fick en lätt vinkling framåt för att
kommunicera vilket som är fram- och bak genom
riktning.
Alexander Åsemyr
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Skissfas.3
Jag använde mig av rhino i
projektet för att skapa enkla
skiss modeller samt att skapa
ett utrymme för ergonomi och
hålla mig till proportioner som
tidigare valts ut. Hjulbas 1,400
mm, liknande mått på det flesta
moderna sportmotorcyklar som
finns idag.
Höjd på styre: 900 mm
Sadelhöjd 900 mm
Fotpinnar 370 mm
Lampa

I dessa skisser valde jag att integrera vingar som skulle kunna
fungera som luft bromsar.Från
tidigare skisser valde jag att
utforska följsammare former till
de övre kåporna eller så kallade
kroppen och ytor som har kontakt med den fysiska människokroppen. Jag fick reaktion på
denna kropp att man såg likheter med en djurkropp. Huvudet/
lampan ändrade modellen och
skapade ett lite mjukare intryck,
Tankar kring att avlägsna denna
lampa fanns.
Liknelse med ett hästhuvud
drogs. Skiss med kapa skiva för
att se hur vingarna påverkar
resten av formen. Helhets intrycket ändrades med vingar.
Den upplevdes som robustare
och en aningen tyngre. De övre
kåporna/kroppen bibehåller den
svävande känslan över motor
poden och chassiet
Alexander Åsemyr
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Skissfas.4
Sökande efter att integrera
vingar som skulle kunna fungera
som luft bromsar. Ett sökande
efter en mer kroppslig gestalt,
mjukare former.
Jag valde att fortsätta utforska
den röd markerade skissen. Att
dela upp motorcykel i två delar.
Underdelen där den mekaniska
kraften kommer ifrån och den
övre (kroppen) Där föraren får
sin största del av feedback ifrån.
Det är denna del som kommer
att använda sig av ett beteende
från hästen.

Alexander Åsemyr
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Beteende kollage
Användningen av ett Kollage hjälpte
mig att dela upp några av det viktigaste
beteende som för motorcykel körning på
allmän väg.
En stressad förare skulle få motorcykel
att bli lite passiv till att den känner att
föraren har lugnat ner sig. Först då är
den mer villig att fortsätta i ett mer aktivt
läge. Beteende hämtat från intervju med
Matilda Evertsson om hästar.Kommunikation mellan autonoma bilar och motorcykel skulle vara nödvändig för att.
motorcykeln skulle kunna varna föraren
för fara längre fram i trafiken.
Dessa olika beteende skulle vara en av
många funktioner som bidrar till motorcykels så kallade personlighet. Något
motorcykelföraren skulle få lära sig och
arbeta med tillsammans med en hjälm
som skulle kunna hålla kontroll på stressnivåer hos föraren för att skapa en säkrare motorcykelkörning.

Alexander Åsemyr
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Skissfas.5
Jag använde mig av 2D skisser i stor utsträckning . En arbetsmetod som fångar form
som en slags anteckning.
Denna anteckning går att
hålla levande med hjälp av
att visualisera form på ett annat sätt än CAD modellering
eftersom denna sätter definition på form. Tillsammans
med 3D printade modeller
där det var enkelt att testa
olika funktioner och form
element med kapa skiva eller
papper.
Vidareutveckling av motor
pod och ram. Konceptet
upplevs mer genomarbetat
och mer sammanhängande.
Införsel av två kåpor runt
motor poden tillför en skyddande känsla samtidigt som
det binder samman motor
poden och tank med hjälp av
vingarna.

Alexander Åsemyr

Gripen Motorcykel

30

Komunikation

Mesh

Jag arbetade mycket med att få en distinkt
skillnad mellan de övre kåporna/kroppen och
motor poden. Linjerna hos kroppen är hämtade
hos Gripen med ett vassare ansikte/lampa som
hos örnhuvudet på Gripen. Följd av vingskuldran som ansluter till resterande del av kroppen.
Jag gjorde ett test att arbeta med en slags mesh
som ännu ett kommunikations medel med föraren. Denna mesh skapar ytan som gör att motorcykeln kan aktivera föraren i kurvor genom
att ge en indikation om körsätt och utförande.
Ytorna skulle bestå av elektroaktiva polymerer
som har egenskapar att ändra form och fungera
som ett membran för att skapa ljudvågor. Dessa
ljudvågor skulle ge föraren input utan att ha
fysik genom. Dessa ytor skulle utgöra en stor del
i interaktionen mellan förare och motorcykel.

Alexander Åsemyr
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Slutmodellen
För att inte tappa förståelse för motorcykelns proportioner hyrde jag en projektor och projicerade CAD modellen i skala
1:1
Detta var mycket viktigt för mig eftersom
att bygga en full skala modell skulle vara
mycket tidskrävande. Att använda mig
av denna metod samt att varva detta
med att bygga mindre modeller i skala 1:5 gjorde att mitt formarbete gick
lättare.
Slutmodellen printades i skala 1:5 och
med flertalet detaljer som ritades av
mig, En del detaljer användes från befintliga 3D filer såsom fotpinnar. Dessa
lades in i rhino 3D modellen där de
anpassades till modellen.

Alexander Åsemyr
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Färgsättning
Val av färger föll på Gripens utseende. Jag experimenterade under en kort tid i Keyshot. Valet föll på
en kall gråskala. Ett val jag gjorde för att det skulle
vara enkelt att läsa form.
Jag valde att jobba med färgslingor i motorcykelns
tank och bak cuts(bakdel) för att öka kommunikationen mellan motorcykel och förare. Dessa färgslingor skulle kunna varna förare i ett tidigt stadium
ifall fara skulle finnas längre fram.

Teknik förpackning
Motor och batterier är placerat i motor poden för att
få så låg tyngdpunkt som möjligt.
Motor=grön Batteri=blå.
Kylsystemet är placerat över batteriet och har färgen
lilla.
Motorcykels dator är placerad över kylet, Bra utgångsläge för att samla information och ta emot
information om olika situationer som sker runt motorcykel. Dator=Orange
Motorcykelns styrning av kroppsrörelse är placerad i
ramen. Servomotorer=röd
Motorcykelns fjädringsväg är illustrerad vid hjulen.

Alexander Åsemyr
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I trafik
Illustrationer på hur motorcykeln skulle fungera i
trafik.
Motorcykeln är ständigt uppdaterad på trafiksituationer, När den har identifierat en trafiksituation så
varnas föraren långt innan faran kan upptäckas av
det mänskliga ögat.
Den första varningen kommer från ljussignalen.
Andra varningen är vid kroppsspråk. Ljusfunktionen kan ge föraren en möjlighet att välja en annan
väg på sin nöjeskörning.
Nästa steg vid en eventuell krock/fara på körbanan
så går motorcykeln in och ändrar sittställning för
föraren. Detta sker för att förare skall bli medveten
om faran.
Körpositionen ändras från den mer sportiga
aggressiva till ett mer upprätt läge där beredskap
och synfält prioriteras istället för aerodynamik.
Förare och motorcykel bygger en vänskap med erfarenhet och minnen vilket skapar en unik relation
ju längre de lär känna varandra. Cykeln främjar
en karaktär som bygger förståelse under tid där
utveckling sker gradvis. Ju mer användningstid,
desto mer lär de sig av varandra, desto större symbios.
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Styrfunktionen
Jag valde att arbeta med att förstärka känslan hos föraren genom att studera
ryttare och hästar, interaktion med varandra under färd. Detta lede till att jag
började studera styret och dess funktion på motorcyklar idag med traditionell
teleskops framgaffel.
Styrfunktionen sker på liknade sätt som moderna motorcyklar fast styret är
två delat . I detta fall för att förstärka känslan av tyglar hos ett hästekipage.
Att lägga vikt på den inre fotpinnen vid en sväng är också något som liknar
ryttarens sätt att manövrera en häst. Högra illustrationen visar även hur föraren skulle kunna få feedback från motorcykel. Att kurvan går att ta i en annan
infallsvinkel, att kurvan kan tas med mer lutning på motorcykeln. Detta är för
att skydda föraren från att komma ut i andra körfältet där största delen av MC
olyckorna sker. Föraren kommer in i en sväng med för hög fart och vågar inte
lägga ner motorcykel i rätt vinkel för att klara svängen.

Alexander Åsemyr
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Scenario 2
Efter det korta ögonblick då
motorcykel hade passerat Jessicas och hennes själv körande
bil hade hon blivit nyfiken på att
hur det skulle vara att framföra
ett sådant fordon. Efter någon
vecka hade hon hittat en kille
vid namn Jake som var medlem i en motorcykelklubb. Hos
klubben fanns det möjlighet
att testköra en motorcykel vid
namn gripen.
Testkörningen skedde på motorcykelklubbens parkering. Till
Jessicas förvåning var motorcykel av samma modell som
hon hade sett susa förbi henne
några veckor tidigare. Hon blev
lite nervös. Motorcykel såg inte
ut som en nybörjare motorcykel utan något som en erfaren
förare skulle använda.
Hon steg på motorcykel. Testade att luta motorcykel lite grann
kände på styret. Hon tittade på
Jake med nervositet i blicken.
Jake uppfattade detta och sa
Du behöver inte vara nervös,
gripen som motorcykel heter
känner av vart den befinner
sig, vem som är föraren. Vid
detta tillfälle har den ställt in sig
Alexander Åsemyr

på att motorstyrkan och hjälpmedel är anpassade för en nybörjare.
Nu var det dags att ta första steget
och starta gripen. Startsekvensen
utfördes genom att hålla in bromshandtaget och bromspedalen. Med
tre vibrationer kom motorcykel till
liv, ljusslingor slogs igång i ett rött
sken. Det övre kåporna höjde upp
sig från startläget. Vingarna gjorde ett par mjukt roterande rörelser. Jake sa till Jessica att ta det
försiktigt, grönt ljus skulle hon få
när hon satte upp första foten på
fotpinnen. Koner i en linje fanns
utplacerade på parkeringen likt
en slalombana. Jessica satte upp
första foten och fick grönt ljus. Hon
rullade sakta iväg, försiktigt testade
hon att svänga vänster och sedan
höger. Det var tyngre än hon trott
och inte alls som att cykla. Jake
Berättade ” genom att rikta synen
och rikta kroppen i den riktning du
vill åt så kommer Gripen att förstå
genom vikt ändring och hjälpa till i
svängarna. Hon gjorde ett försök
genom att fokusera blicken på en
av konor längst bort på banan och
rikta kroppen. Denna gången var
det avsevärt mycket enklare att
svänga. Nästa steg en försiktig
acceleration genom att vrida det högra handtaget, Gripen ökade farten

mjuk nästan ljudlöst. en sväng
längs parkeringen och ännu en
acceleration. Denna gången
vred hon gashandtaget längre och snabbare. Gripen sköt
fart, hastigheten närmade sig
60 km/h när helt plötsligt ljuset
på kåporna ändrade färg från
grönt till rött och sadeln sjunk
ner och styret förflyttades upp.
Vingarna roterade ut och hela
ekipaget stannade. Jessica
blev förvånad. Vad hände?
Jake kom gående, ” den litar
inte till din körförmåga och
har begränsat dig till under 60
km/h. Detta är för att göra din
körning så säker så möjligt. När
du har tränat kommer hastighet
gränsen ändras.
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Nästa steg var att testa slalom
mellan konorna. Denna gången
fick hon känna hur det var att
sammarbeta med gripen. Titta dit
du ska, mot horisonten. Gripen
ger input med hjälp av rörliga
delar som kåporna och haptics
feedback som genom ljudvågor
inbyggt i tank halvorna. Genom
denna feedback kan motorcykel
föreslå andrad kropps position.
I svängarna höll hon blicken högt
och vred kroppen dit hon ville.
Gripen följde hennes rörelser.
Det var nu hon förstod hur kul
detta var, nästan som att motorcykel var en levande varelse. När
testkörningen var över var Jessica fast.

Nu susade hon fram på en landsväg i närheten av Berlin. När
plötsligt Gripens färg system tändes i ett gult sken. Gripens vingar
roterades ut, motorstyrkan sänktes
och kåpor justerades om så att
sittställning ändrades. Jessicas
blick riktades automatiskt mot horisonten. Hon förstod att något inte
stod rätt till. När hon hade färdats
i några minuter på vägen förstod
hon Gripens beteende.
Ett stort träd hade fallit över vägen,
under trädet satt en liten självkörande bil fast. Trädet hade fallit i
mitten av en skymd kurva där det
skulle varit svårt att hinna reagera
innan en kollision hade inträffat
mellan henne och trädet.

2 månader senare hade hon motorcykelkortet. Det var inte bara
att lära sig av lärarnas erfarenheter utan öven feedback från
motorcykel, i början var stora justeringar i sittställning och kroppsrörelse , ju mer hon tränade ju
mer förfinade feedback fick hon.
Vid detta laget hade hon skaffat en egen gripen motorcykel,
långt ifrån full lärd men tillräckligt
säker för att framföra motorcykel
i trafik.
Alexander Åsemyr
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Slutförslag
Sportig futuristisk motorcykel.
Med ett antal nya olika funktioner för att förstärka körupplevelsen samt att öka säkerheten hos motorcyklisten och dess
omgivning. Med Motorkraft från borstlösa elmotorer som borde vara tillräckligt för både cruising och spännande körning.
I sann sportmotorcykel-anda överförs motorkraften till bakhjulet via en kardan axel medan stoppkraften säkerställs av
regenerativa bromsar. Dessa tar vara på lite av rörelse energin
som annars skulle gått till spillo och generar ny kraft. Genom
att ha friheten att Kontrollera motorcykel Gripen med kroppens rörelse och balansinne och bygga ett samarbete mellan
förare och motorcykel skapas en större friheten än att vara
passagerare i ett Självkörande transportmedel.

Alexander Åsemyr

Motorcykel förstärker upplevelsen med föraren genom fysik kommunikation, haptics feedback och ljussignaler. Samtidigt kommunicerar Gripen med trafik runt
omkring för att säkerställa säkerhet och göra förarens upplevelse så bra så möjligt. Spontana upplevelser som t.ex vad skulle ske om jag tog vänster på denna
väg? Här har jag aldrig varit. Att färdas utomhus, att känna att delaktig i resan och
att kroppen till för något i resan med hjälp av balans och kroppsrörelse. Gripen en
motorcykel som skulle kunna existera i en framtid med självkörande transportmedel.
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Vårutställning Konstfack
2016.
Under byggnation av vårutställningen valde jag att placera slutmodellen på ett podium
för att denna skulle hamna
i besökarnas synfält. För att
förmedla hur stor motorcykeln
skulle vara i verkligheten valde
jag att printa ut en sid vy i skala
1:1. Några av de skisserna från
processen placerades också på
podiet samt en kort beskrivning av projektet.
Alexander Åsemyr

Av besökarna fick jag mycket
positiv feedback. Det var flera
stycken som kunde tänka sig
att beställa en.

Omkonst skrev en kort text om
projektet på deras hemsida.

’’Alexander Åsemyr får poäng
för visionen om framtidsknarIntresset av säkerhets tänren; MCn vilket drivmedel den
ket bakom projektet var det
än framförs med symboliserar
många som var positiva till.
ändå en dröm om att var och
Att använda sig av funktioner en kan förbli sig i sin mobila
som förstärker körupplevelsen borg med drömmen om att ta
och samtidigt gör körningen
avstamp eller avstånd från en
säkrare.
nafsande verklighet.’’
Källa omkonst.com
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Tillverkning
Tillverkningsteknik för motorcykels ramdelar samt delar utsatt för
mekanisk slitage är tilltänkt i flax
och en natur epoxi. Dessa material
tillsammans med en 3D printning
process skulle minska utsläpp samt
material förlust t.ex vid gjutning i
form. Detta skulle även tillföra att
motorcykeln skulle kunna printas
ut på flera olika geografiska platser
i världen. Utsläpp från frakt av delar skulle göra en stor skillnad.
Till rörliga delar skulle elektroaktiva polymerer användas t.ex till
rörliga vingar.
Dessa polymerer fungerar genom
att laddas med elektrisk spänning
då ändrar de form.
Idag används elektroaktiva polymerer för att rekonstruera skadade
eller förlamade ansikten.

Alexander Åsemyr
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Reflektioner
Under Konstfacks vårutställning fick jag
positiv feedback från människor. Säkerhet var ofta ett av samtalsämnena, motorcyklar ses som mycket osäkra idag.
Ett mycket spännande ämne, som jag
känner att jag i framtiden skulle kunna
jobba med.
Projektet har varit spännande samt
mycket stressande i en del situationer.
Denna stress hade jag kunnat förebygga
med ett bättre planeringsarbete.
Något jag hade önskat är att ha hunnit
med en skissfas till. Samt att tagit mig
mer tid till att illustrera funktionerna på
motorcykel eftersom jag anser att dessa
funktioner utgör stora delar av projektet.
Att arbeta med en mer öppen design
process skulle även hjälpt mig i början av
projektet. Önskat att jag hade gjort mer
intervjuer under research arbetet, vilket
hade gett mig en starkare grund att stå
på. Kontakt med Ola Stenegärd hade
varit ett spännande inslag i projektet
eftersom han är en av BMW Motorcyklar
chefs designers och har lång erfarenhet
i ämnet. Jag fick tillgång till Olas email
adress via en klass kompis, dess värre
fick jag aldrig några svar.
Att arbeta mera med färgsättning hade
hjälpt mig mycket med att kommunicera
de olika funktionerna i projektet.
Alexander Åsemyr

Kontrast i färgerna hade gjort att sektioneringen av övre kåpan/kroppen hade kommit mer till rätta. I valda färg smälte alla
delar ihop.
Att bygga en mock up i skala 1:1 var även
något jag önskat att jag hade gjort eftersom det hade gett mig en större mängd
feedback från besökare.
Ett område som hade varit spännande att
studera: att locka nya människor till motorcykel körning.
Detta genom att belysa en säkrare produkt
och kanske även en formgivning. Att bryta
normer kring motorcyklars formgivning
idag. Eftersom detta projekt pågick under
en kort period kände jag att detta skulle bli
svårt att hinna med ett sådant projekt.
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