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Med tanke på att bensinen snabbt blir allt dyrare, på kommande biltullar i bl.a. Stockholm, på bilköer och på 

att många faktiskt åker ensamma i sina bilar, vill jag utforma ett pendlingsalternativ.

Scootern har fått en renässans. Försäljningen av mopeder har på mindre än tio år ökat med 500 procent! 

Utbudet består av en mängd olika märken från Asien och några från syd Europa. Formmässigt är det 

mycket enformigt. Man kan välja på antingen ett aggressivt sportigt uttryck eller retro. Formspråket är ofta 

väldigt ungdomligt och "asiatiskt". Här finns ett glapp för en stor skandinavisk/nordeuropeisk målgrupp. 

Det är inte längre bara till tjatande 15-åringar som Eu-scootrar säljs. De efterfrågas allt mer av äldre som 

vill ha en scooter i stället för en andra bil. Moderna urbana pendlare som önskar en mer klädsam produkt, 

passande till sin professionella identitet.
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1.1  SYFTE

Att kunna formge efter varumärken är idag nödvändigt för en designer. Produkter 

är varumärkesbärare som sprider signaler om företaget. Medvetenheten att det 

är nödvändigt att utmärka sig i marknadens brus av produkter blir allt starkare. 

Produkter är som tredimensionell reklam. Huvudsyftet med detta projekt är att 

utveckla och visa på mina färdigheter av att implementera och kommunicera ett 

varumärkes identitet i form.

1.2  MÅLSÄTTNING

Målet är att på ett professionellt sätt implementera ett varumärkes värden i en ny 

produkt och som i och med det fyller ett identifierat tomrum på scootermarknaden, 

samt att väcka intresse för miljövänliga fordon. Slutresultatet ska utstråla och 

uttrycka Volvo, samt attrahera sin tänkta målgrupp. Viktigt är också att man tydligt 

upplever och uppfattar skillnaderna från befintliga scootrar. Den skandinaviska 

kopplingen är fundamental. 

Resultatet skall visas i en fysisk modell, skala 1:1 

1.3  AVGRÄNSNING

Projektet är ett formgivnings projekt, där problematiken ligger i att i produkten väva in 

ett varumärkes uttryck och värden. 

Med tanke på att en scooter innehåller väldigt många komponenter, kommer jag 

koncentrera mig på de mest karaktäristiska delarna: Kåporna, skärmar, strålkastare & 

blinkers, styret, mätarna och sitsen.

1.4  ANGREPPSÄTT OCH METODER

Genom att studera Volvos befintliga produkter men även deras mer visionära projekt, 

har ett uttryck till scootern utkristalliserats. Jag har arbetat med Volvos egna givna 

värden (värdebaserad design) men även med mina egna objektiva och subjektiva 

intryck från företaget. Att bara arbeta med deras egna värdeord är inte alltid 

vattentätt. Allting kan inte förklaras med ord.

Jag har även sökt inspiration i trender kring den tänkta målgruppen och i andra 

produkter som motsvarar det uttryck jag vill åt. 

Genom att använda Volvos varumärke som förändringsmetod är tanken att projektet 

skall vinna trovärdighet och förankring till formförändringarna.

1.5  DISPOSITION

Jag har valt att disponera rapporten i kronologisk tidsföljd. Designprocessen har 

dock varit mycket cyklisk i många skeden, men en någorlunda kronologisk ordning 

i rapporten ger en tydligare och mer lättförstålig bild av mitt arbete och varför olika 

beslut fattades.

Efter inledningen följer en bakgrundsdel. Denna innehåller en presentation av delar 

av researcharbetet, inspirationsområden samt formanalyser.

Därefter redogörs gestaltningsfasen som består av olika former av 

formsökningsmetoder såsom t ex skissning och skissmodeller i både mindre skala 

och fullskala. Delen visar också slutmodellsarbetet. Därefter följer kapitlet som 

presenterar slutförslaget samt argumenten för detta. De avslutande kapitlen är 

en utvärdering och sammanfattning om huruvida målen uppfylldes. Här återfinns 

personliga reflektioner.



2  BAKGRUND  
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2.2   PROJEKTIDÈ

Examensarbetet består i att utforma en scooter för den skandinaviska marknaden, driven 

på miljövänligt bränsle, förmodligen etanol. Formmässigt skall produkten bli en motvikt till 

existerande eu-mopeder/scootrar. För att ge extra tyngd, trovärdighet och förankring till 

mina formförändringar vill jag arbeta med ett svenskt eller skandinaviskt företag. Genom att 

använda varumärkets "designguidelines" är förhoppningen att resultatet blir en skandinavisk 

kontrast till de övriga utbudet av scootrar på marknaden.

Volvo är ett av Sveriges starkaste varumärken. Det finns en tydlig bild och känsla i 

människors medvetande om vad Volvo står för. I detta projekt är den skandinaviska 

kopplingen och formspråket essentiell, för att differentiera produkten. Detta är huvudsyftet 

till att Volvos varumärke önskas användas.

Arbetet är alltså i huvudsak ett formgivnings- och brandingprojekt där stor hänsyn skall 

tagas till varumärket. Det blir en "brandextension" för Volvo, där företagets formspråk och 

värden skall appliceras på en ny men angränsande produkt

2.1   PROBLEMIDENTIFIERING

Efterfrågan på scootrar har ökat kraftigt de senaste tio åren, efter att den så kallade Eu-

mopeden introducerades, men även på grund av andra faktorer och förändringar såsom 

bensinpriser och trängselavgifter. Trots att den efterfrågas av en ny lite äldre målgrupp än 

tidigare (se kapitlet: Målgrupp och Statistik), har inte marknadsutbudet anpassats eller 

utvecklats.

Marknadsutbudets scootrar tenderar att utformas klichémässigt (se Inledning) och därmed blir 

varumärkena bakom mycket otydliga, vilket känns väldigt främmande inom fordonsindustrin, 

där varumärkesmedvetenheten generellt sett varit och är mycket stark. 



2.3.1  UTBUD OCH TYPINDELNING 

Grovt sett kan man dela in scooterutbudet på marknaden i två huvudgrupper. Denna 

indelning återkommer hela tiden även hos återförsäljarna. Scootrar med sportigt/

ungdomligt uttryck och retrovarianter. Båda typerna är mycket expressiva. De 

sportiga har grova, tydliga och aggressiva linjer, ofta kombinerat med dekaler och 

"stripes". Varumärkena är svåra att utskilja eftersom formspråket, märkena emellan, 

är relativt likartat, i synnerhet modellerna från asiatiska tillverkare. De sydeuropeiska 

som t ex Aprilia och Peugeot har profilerat sig mer varumärkesmässigt. Dessa 

innehar ändå det aggressiva, ungdomliga och sportiga uttryck som det övriga 

sortimentet. Retroscootrarna, i synnerhet de asiatiska, är ofta överdrivna 

efterapningar av de ursprungliga varianterna. Det sprakar och glimmar av krom och 

pärlemorlack. Vespas scootrar är mer återhållsamma och har, trots att se spelar på 

sitt ursprung och sin historia, moderna inslag. 

De flesta scootrarna har formelement vars enda funktion är att ge scootern attityd. 

T ex är det vanligt att placera inblås på fronten. Detta har ingen praktiskt funktion då 

det inte finns något att kyla här. Likadant är det vanligt med ett överflöd av material 

framför styret och mätarna. Återförsäljarna har förklarat detta formspråk som något 

som skall appellera till ungdomar. Trots att nya, lite äldre, målgrupper skapats, har 

inte formspråket förändrats nämnvärt.

2.3 
 MARKNADSINVENTERING
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2.3.2  BMW C1

BMW lanserade år 2000 en produkt som var tänkt att 

fylla glappet mellan bilen och motorcykeln och som 

var tänkt att attrahera just bl a  pendlare. En scooter 

med tak kanske man kan säga, eller en tvåhjulig bil. En 

motorcykel som tror den är en bil. En hybrid. 

BMWs försäljningsargument till detta fordon är 

säkerhet. T ex kan man inte starta motorn om inte 

det dubbelsidiga säkerhetsbältet är iklickat och det 

finns en krockzoon i fronten på själva fordonskroppen. 

Dessutom finns det sidohandtag som skall ta emot 

smällen om man välter och sätet är format med 

bula framtill för att förhindra att man glider ur 

säkerhetsbältet. Idén är att behålla föraren inne i denna 

"säkerhetscell", vilket är ett koncept som är mycket 

främmande för en motorcyklist. Hela poängen med 

att köra motorcykel är just att känna friheten utifrån. 

Kanske är detta orsaken till att inte försäljningen blev 

den succé BMW hade väntat sig. En annan påtalad 

nackdel var oförmågan att se framhjulet. Detta kan man 

i och för sig vänja sig vid men det orsakade en påtaglig 

försämring i möjligheten att kryssa sig fram i trafiken 

– en av de stora fördelarna med att köra motorcykel 

eller scooter. 

Även estetiskt sett fick den kritik. Många hade svårt att 

förlika sig och vänja sig vid denna hybrid. BMW tog i 

alla fall ett första steg mot en ny genre

 



Antalet Eu-mopeder i Sverige ökar stadigt och kraftigt. Mellan år 2003 och 2004 

ökade antalet Eu-mopeder i trafik med 63 %. Mellan åren därefter, 2004-2005, var 

ökningen 59 %. Samtidigt kan man se en tydlig förändring i användarens ålder. Enligt 

scooter/moped försäljarna är det ungefär hälften ungdomar och hälften personer 

i medelåldern som använder fordonet. Statistiken, som SIKA (Statens Institut för 

KommunikationsAnalys) sammanställt, säger att ca 20 % av scooterägarna är 

ungdomar i åldern 15-17 år och ungefär 42 % i åldrarna 30-50 år samt 10 % i åldern 

50-60 år. Att det är så stor tyngdpunkt på de äldre, kan förmodligen vara att de står 

som ägare på ett fordon som deras ungdomar i sin tur använder. 

Eu-mopederna ökade mest bland samtliga motorfordon i trafik under år 2004. Det 

framgår av uppgifter som SCB tagit fram på uppdrag av SIKA

2.4
MÅLGRUPP

OCH STATISTIK

2.4.1  STATISTIK
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2.4.2  IDENTIFIERING AV MÅLGRUPP OCH POSITIONERING 
Vem är pendlaren på en Volvoscooter? Med tanke på den identifierade bristen i utbud för en något äldre målgrupp, är tanken att Volvoscootern 

skall fylla och upplysa om detta tomrum. Scootern har visat sig ha stor potential som pendlingsfordon i städer och i synnerhet Stockholm, där nu 

trängsel- och miljöavgifter införs i kombination med höjda bensinpriser, långa bilköer och ett ökat miljömedvetande. 

Scooterns tänkta kund är en person som idag tilltalas av Volvos värden och skandinaviskt formspråk. Hon/han känner att dagens utbud inte passar 

sin personlighet eller klär sin professionella identitet. 

Volvos egna signaler och nyckelkoncept (se ovan) innehåller värden som passar mycket väl in i Scooterns tänkta gestaltning och målgruppens 

önskningar. Ord som: återhållsamhet, mognad, elegant enkelhet, miljövänlighet och karaktär, visar på samma vision som scooterns grund idé.

Trots att de befintliga scootrarna är mycket expressiva saknas personlighet och tydlig varumärkestillhörighet i gestaltningen. Volvoscootern skall 

i motsats till detta ha tydlig karaktär trots sin återhållsamhet. Varumärket skall synas. 

Positioneringsschemat överst (fig.1) visar vilken typ av uttryck Volvoscootern strävar efter.

Fig. 2 visar det identifierade glappet på marknaden och hur volvoscootern kan positionera sig mot konkurrenter och det identifierade glappet på 

marknaden. En modern och mer återhållsam scooter. 

Även inom Volvos målgrupp går det att dela in i olika användare. S 40 är t ex en lite mindre bil för stadskörning som samtidigt är sportig och smidig. 

XC 90 är en glamorös SUV med robustheten i fokus. Likaså kommer Volvoscootern ha sina specifika användare inom Volvos målgrupp.

 

= Position Volvoscootern

EXPRESSIV ÅTERHÅLLAM

KARAKTÄRISTISK

ANNONYM

FIG. 1

EXPRESSIV ÅTERHÅLLSAM

MODERN

RETRO VespascootrarnaRetroscootrar överlag

Vanligaste formen av 
scooter/Eu-moped

FIG. 2



Globalt har medeltemperaturen ökat med 0,6 ºC och havsytan stigit med 10–20 cm det senaste 

seklet. Om inget görs för att minska utsläppen av koldioxid kan det enligt FN:s klimatpanel IPCC 

bli 1,4-5,8°C varmare de närmaste hundra åren.

Biogas, etanol, el eller elhybrid? Gustaf Landahl, avdelningschef på Miljöbilar, ett projekt i 

Stockholm som arbetar för att utveckla och introducera bilar som drivs av förnybara bränslen, 

anser att etanol skulle vara det bästa alternativet i mitt fall. 

Biogasmotorn är dyr och scootern kräver en annan utformning än normalt. Det finns bara 

enstaka ställen att tanka på i Stockholmsområdet och i hela landet finns endast 30 tankställen för 

natur- eller biogas. Biogas klassas dock som ett av de renaste drivmedlen för fordon. Framförallt 

ger den ingen nettoökning av växthusgasen koldioxid till atmosfären. Biogasen är skattebefriad 

vilket gör att driftskostnaden blir ca 10 procent lägre än för bensin. 

El och elhybrid kan vara bra alternativ. Det som är nackdelen med denna är att den tar lite tid 

att ladda. Uppladdningstiden för en scooter är ungefär 5 timmar och en laddning räcker 4 mil. 

Fordonet blir ofta mycket tungt dessutom behöver batteriet bytas ut efter 1-5 år (beroende på 

underhåll). Fördelarna är att den blir tystgående och avgasfri.

Etanol är ett biodrivmedel som har stora förutsättningar att bli storskaligt. Etanolen kostar 

ca 7,5 kr/l men det går åt ca 30 % mer i förbrukning än bensin. Det gör att det "motsvarande 

bensinpriset" blir 9,75 kr. 

Etanol används i många kemisk-tekniska produkter och går också utmärkt att använda som 

drivmedel i både lätta och tunga fordon. Miljövinsten är framförallt lägre klimatpåverkan.

I vardagligt tal kallar vi etanol för sprit. Det är en alkohol bestående av två kolatomer, en syreatom 

och sex väteatomer. Giftig att förtära (vilket ju sker ändå) men den brinner bra och vid fulltständig 

förbränning bildas endast koldioxid och vatten.

I Sverige blandas 15 procent bensin i etanolen för att underlätta kallstarter. Bränslet innehåller 

alltså 85 procent etanol och kallas därför E85.  I Stockholm kan du tanka E85 på 24 ställen och i 

övriga landet finns över 100-tal tankställen från Luleå i norr till Malmö i söder. (www.miljobilar.sto

ckholm.se 21 oktober 2005). Sverige framställer etanol som restprodukt både från spannmål och 

träråvara. För att etanol ska kunna bli storskaligt som drivmedel krävs att man lyckas utvinna det 

ur träråvara på ett effektivt sätt. Just nu utvecklas ny teknik på området. I dag importerar vi också 

fordonsetanol från Spanien.

Gustaf Landahl nämnde också att eftersom etanol är mer eroderande än vanlig bensin så kräver 

det att scootern har mer rostfria delar samt att gummidelar är av tåligare typ. Eftersom det 

förbrukas 30 % mer med etanol jämfört med bensin, så kan man kanske behöva en något större 

tank, alternativt att man nöjer sig med att komma 30 % kortare på en tank.

Huvudmålen för försöket är att minska trängseln, öka framkomligheten och förbättra miljön. 

Syftet är att pröva om miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik kan bidra till ett 

effektivare trafiksystem och bättre miljö.

3 januari är startdatum för trängselskatten som tas ut t o m 31 juli 2006.

Fordon som motorcyklar och mopeder är undantagna försöket.

2.5   MILJÖVÄNLIGT BRÄNSLE

2. 6   VARFÖR BILTULLAR I STOCKHOLM?
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3.1   VOLVOS STRATEGISKA VARUMÄRKESIDENTITET

Volvos identitet bygger på tre fundamentala värden: Kvalitet, säkerhet och miljö. Detta finns beskrivet i dokumentet 

"Volvo Design Philosophy" och på företagets Internetsidor. Motivationen till att vara högkvalitativ var en inställning man 

antog redan i de tidigare Volvomodellerna, även om det finns exempel på misslyckande ur denna aspekt. Kvalitet och 

miljö är värden som de flesta bilmärken vill förknippas med, men Volvos centrala vision är ändå: "Att vara världens mest 

efterfrågade och framgångsrika högklassiga bilmärke"

(www.media.volvocars.com  Oktober 2005)   

Kärnvärdet Säkerhet är förmodligen det som starkast karaktäriserar och förknippas med Volvo. Detta är något som 

levt i företaget sedan de tidigaste modellerna. De uttalar som statement "Att skapa den säkraste och mest spännande 

bilupplevelsen för moderna familjer" (www.media.volvocars.com  Oktober 2005)

Säkerhet som kärnvärde syftar inte bara på tekniska aspekter utan även själva intrycket av Volvo som varumärke. Detta 

verkar vara p.g.a. dess nedärvda erfarenhet och historiska rykte. Den påverkan som arvet och tidigare rykten av Volvos 

identitet, skall kanske inte undervärderas. Säkerhet anses idag som ett grundläggande mål hos varje biltillverkare, men 

Volvo har genom åren uppfunnit flera säkerhetsmässiga revolutionerande lösningar. Volvo förknippas tros allt fortfarande 

med säkerhet och detta är en position man är mycket rädd om.

I boken "Semantic transformation in design" berättas det att säkerhet inte i sig längre är ett säljande argument. 

Produkterna måste framkalla (positiva) emotionella associationer. Det var denna allvarliga utmaning Volvo stod inför på 

1990-talet. Hur skulle man klä Säkerhet i nya mer emotionella och dynamiska kläder? Bilarna behövde bli mer åtråvärda. 

Det var då S80 introducerades och deras så kallade revolvolution.

3    VOLVO



3.2   SVENSKHET OCH SKANDINAVISK KARAKTÄR

Volvo har och har haft en viktig och tydlig position i det svenska samhället. Den svenska eller 

skandinaviska bakgrunden är nuförtiden kommunicerad som en central del av varumärket. 

Generellt sett verkar den nationella identiteten vara ett konkurrenskraftigt argument. Detta 

märks tydligt i bilvärlden. T ex Renault identifierar sig själv och uppfattas som franskt, BMW 

som tyskt, Jaguar som engelskt, Alfa Romeo som italienskt, Chrystler som amerikanskt och 

Volvo som svenskt.

3.3   VOLVO DESIGN PHILOSOPHY

Volvo Design Philosophy (VDP) är ett dokument som uttrycker varumärkets identitet. Den 

utnyttjas av alla som arbetar eller ska arbeta med design inom Volvo. VDP förklarar Volvos 

designkultur. Den fokuserar på följande tre aspekter:

- framhålla betydelsen av design

- betona och lägga tonvikt på varumärkets arv

- tydliggöra Volvos nyckelkoncept (se nedan)

Design är en nyckelingrediens till att bygga personligheten I Volvos varumärke. Designen skapar 

en påtaglig och tydlig profil för varumärket. VDP möjliggör att man medvetet kan uttrycka 

de korrekta Volvovärdena i designen. Som en varumärkesidentifierare. VDP innehåller inte 

designelement som är typiska för Volvo. Faktum är att den innehåller inga som helst bilder på 

Volvobilar, endast stämningsbilder som kan knytas an till varumärket.

Enligt VDP fungerar Volvos kärnvärden, kvalitet, säkerhet och miljömedvetenhet, som 

hörnstenar i designen. Dessa är reflekterade i fem nyckelkoncept som företaget har definierat 

till sin design:      

- Omtanke- ansvar, säkerhet, ergonomi, miljö, användarvänlighet, kvalitet

- Trovärdighet- ärlighet, återhållsamhet, genuinitet, pålitlighet, ballans, mognad

- Tydlighet- tidlöshet, elegant enkelhet, renhet

- Funktionalitet- praktisk, robust, passande

- Innovativ utveckling- innovation, karaktäristisk, unikitet, identitet/arvet

VDP ger en tydligare designvision, en medvetnare process, självförtroende och skapar 

kontinuitet i designen. 
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3.4   REVOLVOLUTION

Ett stort skifte i Volvos designhistoria skedde under 1990-talet. Denna tydliga förändring kallar lite skämtsamt 

inom Volvo för “revolvolution”. Denna period förflyttade Volvo till en ny nivå och position i bilvärlden.

Omformningen eller förnyelsen av Volvo initierades av Peter Horbury. Hans uppgift var att utforma en ny Volvo 

850, men han nöjde sig inte med en "face lift" av den existerande modellen. Han ansåg den för platt och boxig. 

Istället genomförde han flera moderniserings trick, som t ex låta grillen slimmas ner och lyfte kofångarlinjen. 

Effekten av den nya designen var tydlig. När så den nya S70 och V70 kom ut på marknaden 1996 blev det en 

succé. Han uttryckte det själv som att han tog ett steg mot en mer tre dimensionell design jämfört med det 

tidigare mer två dimensionella.

Trots förändring var det viktigt att den nya designen kunde representera den starka Volvoidentiteten från 

tidigare. Man var tvungen att vara mycket noga med vad man behöll. Igenkänningsfaktorn måste finnas. 

Designelementen stod och står för en massa saker. 

När så nästa produkt, S80, skulle tas fram var detta urval av varumärkets essens extra viktigt, då man samtidigt 

ville göra en stor förändring. Konceptbilen ECC som introducerats 1992 i Paris hade redan visat på flera av de 

nya dragen. Det platta bakpartiet med lyktor som bildar tydliga "axlar". V:et över huven som smiter ner över 

grillen och samtidigt bildar en mjuk nos och taklinjen var former som fanns med redan 1992. När man valt ut de 

viktigaste dragen var det viktigt att tydligt visa på dessa. T ex är den kraftiga axeln längs sidolinjen, ett typiskt 

Volvodrag som funnits med ända sedan Amazonen. 1998 lanserades Volvo S80 och därmed ett nytt eller kanske 

man ska säga ett utvecklat formspråk. Bilen fick positiv "feedback" och mottog flera designpriser. 1999 vann 

den European Automotive Design Award. Man belönade Volvo för att S80 representerade en radikal förändring 

utan att bryta mot kontinuiteten i Volvos varumärke. Men viktigast av allt, den nya designen verkade, trots sin 

omtolkning, ha starka referenser till sitt arv från tidigare modeller. Detta är något som ständigt upprepas inom 

Volvo. Värdet av Volvos arv.



3.5.1   AFFÄRSKONCEPTPLANERING (Business concept plan)

Det första steget Volvo tar när de ska ta fram en ny produkt är att göra 

en affärskonceptplan. I detta initiella skede gör man den första konkreta 

beskrivningen av vad den framtida produkten ska vara. 

Affärskonceptplanen innehåller information om marknadsutvecklingen, 

nya teknologier och logistik. Den är framtagen av ett team som inkluderar 

representanter från designavdelningen, affärskonceptgruppen och strategiska 

planerare. Detta team identifierar den tänkta kunden och typen av fordon som 

denna förväntar sig. Detta måste dessutom ses utifrån varumärkets perspektiv. 

Alla lösningar är inte passande för varumärket. Denna inledande fas resulterar 

inte i något konkret designförslag. Man skapar snarare ett ramverk av vad som 

förväntas av fordonet samt definierar vad som skall vara fokus i denna nya produkt. 

[Semantic transformation in design, Toni-Matti Karjalainen 2004, s 102]

3.5.2   INKUBATIONSFASEN (Period of “incubation”)

I denna efterföljande fas skall den tidigare fasens rationalitet ballanseras med 

kreativitet.

Volvos designers kallar detta för “inkubation”. Denna period anses nödvändig 

för att ge mognad åt affärsplanen och den kan vara i upp till 6 år innan själva 

produktutvecklingen påbörjas. Under inkubationsperioden produceras koncept 

som ska innehålla alla de grundläggande aspekterna av produkten.

Under inkubationsfasen sker en mängd informationsinsamling som t ex sociala 

förändringar, trender, mode, teknisk utveckling o s v. 

3.5
VOLVOS

 DESIGN PROCESS
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3.5.3   KONCEPTUALISERINGSFASEN (Conceptualisation phase) 

Denna fas involverar skissning, datormodellering och framtagning av fysiska modeller. Ibland 

överlappar denna period inkubationsfasen eftersom man redan då tagit fram preliminära koncept. 

Här produceras ett otal skisser. Man söker efter linjer och proportioner. De första skisserna är 

ofta ganska extrema. Efter skissning följer vanligtvis   en modelleringsfas. Vanligtvis jobbar 

man parallellt med flera, oftast tre, koncept. Konceptualiseringsfasen avslutas när en eller en 

kombination av flera modeller valts ut för fortsatt utveckling.

3.5.4   DESIGNFÖRFINING (Design Refinement)

Under denna fas arbetar designerna på detaljer och finjusterar detaljer och exakta placeringar. 

Flera fullskalemodeller tas fram. När den slutliga modellen tagits fram, "fryser" man designen. 

Inga nya designförändringar får göras.



4   FORMANALYS
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4   FORMANALYS

VOLVOS NUVARANDE MARKNADSSORTIMENT

Elegant enkelhet - Modern

lättöverskådligt, funktionellt

"lagom" trendigt, Intelligent

KONCEPTBILARNA

Koncentration på specifika värden eller områden.

Ofta till inspiration för kommande bilmodeller

Modernare, trendigare och sprortigare



5    
VARUMÄRKEN 

OCH DESIGN
Design av varumärkesidentitet har vanligtvis förknippats med grafisk design. Ämnet, om 

varumärken och identitet, ses sällan från ett produktperspektiv, där kommunikationen (den 

visuella) sker genom produkt design. Några exempel finns dock, t.ex. Smyth & Wallance (2000), 

Karjalainen (2004) och McCormack & Cagen (2004), men den mesta litteraturen behandlar ämnet 

mer holistiskt och från ett mer strategiskt "brand management"-perspektiv. Produktdesign bildar 

bara en del av varumärket, dock en mycket viktig del. I många fall sker den primära kontakten, som 

användaren har med varumärket, genom just produkten.

Företag använder varumärken främst som ett strategiskt verktyg för produktdifferentiering. För en 

kund är produkter differentierade genom varumärket det representerar. Produkter förkroppsligar 

associationer om företaget bakom varumärket, och fungerar ofta som sociala och kulturella 

symboler eftersom de är laddade med symboliska meningar.

Den snabba förändringen och utvecklingen inom teknologin, har tvingat företag inom flera områden 

att fokusera på andra aspekter för att behålla ett åtråvärt varumärke för sin målgrupp och sina 

kunder. Stabila och tydliga varumärkesassociationer blir då nödvändiga för att ge kunderna 

trovärdiga produkter. Teknologier kan förändras över en natt men varumärket måste bestå.
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De kommunikativa aspekterna hos en produkt beror av dess semantik. Olika semiotiska tecken 

i produkten skapar tillsammans ett mönster som i sin tur ger identiteten. Komplexiteten 

består i att få alla dessa inbäddade tecken att mötas och relatera till varandra. Ett specifikt 

designelement kan innehålla referenser till flera objekt, samtidigt som ett specifikt objekt kan 

representeras i varierande former och uttryck. Detta är designens natur. Designprocessen är 

komplex.

Symboler och tecken i produkten kan tolkas olika beroende på användarens vanor, 

överenskommelser och erfarenhet. Tolkningen sker både medvetet och undermedvetet, 

eftersom form är ett språk som är svårt att översätta till mänskliga ord, då semantiken bildar 

en komplexitet med flera parametrar.

Designern skapar form utifrån sin tolkning av varumärket. Användaren eller kunden tolkar i sin 

tur designerns form och får därigenom en bild av varumärket och företaget. Designerns uppgift 

blir därför inte bara att gestalta varumärket, utan även att ge en så tydlig bild som möjligt av 

den strategiska identiteten. Förmedla och kommunicera en gestaltning som är så fri från brus 

som möjligt. Detta lyckas inte alltid. Företagets bild av sitt eget varumärke överensstämmer 

inte alltid med kundernas. Designerns uppgift blir likt en tolks. Att överföra ett budskap utan 

att förändra dess innehåll.

I takt med att nya trender influerar varumärkets gestaltningsutveckling måste budskapet 

ständigt filtreras och destilleras för att tydliggöras. Designelement försvinner, andra förstärks 

eller modifieras, några finns där mer eller mindre för alltid.

 



Nyckelfågan är: Hur kan produktdesign representera ett varumärkes identitet? Eller omvänt: 

Hur kommunicerar man form genom/via ett varumärke? Hur manifesteras ett varumärkes 

strategiska identitet i produkten? Fördefinierade syften och strategier skall transformeras 

till design – Hur?

Eftersom jag inte direkt har någon erfarenhet av motorfordon, i synnerhet inte tvåhjuliga, hade 

jag i projektets inledning inte några förutfattade meningar om hur fordonet skulle utformas. 

Jag kunde helt förutsättningslöst börja söka geometrin och arkitekturen i produkten och 

försökte vända min oerfarenhet till min fördel. 

Eftersom det formmässigt är en relativt komplex produkt, med en mängd olika ytor och möten 

som skall beaktas, var jag tvungen att hålla ett högt tempo för att ha möjlighet att arbeta 

mig igenom alla de delar jag ämnat göra. Det fanns helt enkelt inte tid att fastna i detaljer för 

tidigt och det var även viktigt att fatta relativt snabba beslut. Besluta för att ta mig vidare i 

formgivningen, men inte för den skull vara rädd för att ångra vissa och gå tillbaka. Jag såg 

processen mer som ett samtal där en idé eller del inspirerade mig till att formge nästa del 

på ett viss sätt osv. Det var dock viktigt att hålla sig till samtalsämnet, få de olika delarna att 

"rimma" med varandra och tala samma språk.

6
DESIGNPROCESS

 OCH GESTALTNING
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OMTANKE

TROVÄRDIGHET

TYDLIGHET

FUNKTIONALITET

INNOVATIV UTVECKLING

Ansvar, säkerhet, ergonomi, miljö, användarvänlighet och kvalitet

Ärlighet, återhållsamhet, genuinitet, påtaglighet, ballans och mognad

Tidlöshet, elegant enkelhet och renhet

Praktisk, robust och passande

Innovation, karaktäristisk, unikitet, identitet / arvet

= Utvald signal

Med tanke på att Volvo Design Philosophy (VDP) innehåller ett stort antal signaler och värden, valdes de ord ut som 

var mest passande för scooterprojektet. Detta för att kunna fokusera mer på dess inrikting i skissfasen och skapa en 

mer differentierad produkt. De övriga orden kom att inspirera indirekt via den övergripande Volvokänslan.



ATT HITTA SJÄLEN I ETT VARUMÄRKE, FINNA IDENTITETEN OCH LÄRA KÄNNA 

DESS PERSONLIGHET

I första skissanslaget skissade jag väldigt övergripande, försökte lära känna produkten och 

hitta en karaktär. Hur upplever man Volvo i en scooter? Uppgiften var nu att klä fordonet med 

kärnvärdena och signalerna från Volvo och väva in min insamlade erfarenhet och känsla av 

företaget. Inledningsvis var en av metoderna att börja med att skissa på ett värdeord i taget och 

att göra "karikatyrer" på dessa för att få ut så många idéer som möjligt på varje värde. Detta 

visade sig dock vara oekonomiskt tidsmässigt. Bara ett isolerat värdeord saknade anknytning 

till Volvo och formerna som uppkom var alltför långt ifrån något som kunde användas i mitt fall. 

Istället började jag skissa mer förutsättningslöst och lät värdena få uttryckas på mer relevanta 

områden i produkten.

Jag lät mig inspireras av gamla scootermodeller från Lambretta, Vespa, Monarscoot m. fl. 

och tittade på hur de använde sig av stor volym. Jag hade en känsla av att en Volvoscooter är 

aningen större än de flesta andra och har lite större däck.

6.1
FÖRSTA 

SKISSANSLAGET
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Hur klär man då denna relativt osäkra produkt i säkra kläder samtidigt som man behåller 

det ursprungliga tecknet för en scooter? BMW C1 drog säkerhets aspekten så långt att 

utformningen blev något annat än just en scooter. Volvoscootern skall behålla sitt CPS  

(Current Product Sign) och därigenom kunna jämföras med, samt stå i kontrast till, övriga 

scootrar på marknaden.

6.1.1   BAKDEL

Ett säte - ger mycket plats åt förvaring och inbjuder inte direkt till att skjutsa(säkerhet). En 

extra sits kan istället monteras dit vid behov.

Det är viktigt att utformningen ger ett funktionellt och lättöverskådligt intryck.

Robusthet - Kan gestaltas i till exempel en kraftigare mittenbalk. Skyddande material kring 

däck och motor kan också förstärka känslan.

Volvos "bältlinje" - Bildar ett litet ryggstöd för bättre sittkomfort samt möjliggör för en större 

förvaringsvolym bakom sitsen.



6.1.2   LYKTOR OCH BLINKERS

Man kan inte synas för mycket! Denna skiss visar 

en idé där blinkersen sveper längs konturen på 

scooterns framkåpa. Den syns på så vis bra både 

framifrån och från sidan.

Konturen ger en omslutande känsla och extra skydd 

för fötter och ben samt ger en tydlig karaktär åt 

fordonet.

Sidolinjen skapar samspel med bakdelens kontur 

och höjd.

BLINKERSEN VISAR VÄGEN

Blinkersens form blir tydliga 

vägriktningsvisare. Pekar åt det håll man 

ska svänga.
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Belysning fram i frontens nedre kant. Detta ger ett renare och enklare intryck av ytan på fronten.

Skyddande material närmast bakhjul och motor, fortsätter upp runt bakdelen och skapar ett mer spännade avslut på formen 

bakåt samt ger ytterligare kontrast mot kringliggande delar (matt/blankt)

Kanske är denna utformning FÖR robust och massiv?



6.1.3   ETT SÄTE

Att skjutsa på scootern bidrar till ytterligare säkerhets risker. Det är därför viktigt att det sker under 

ordnade former. Många scootrar har plats för två personer. I flera fall får personen längst bak sitta 

på den mindre bekväma delen av "limpan", som ofta är tunn i vaddering och smalare i bredd. SIKA 

(Statens Institut för KommunikationsAnalys) visar att i flera fall av scooter olyckor har bara föraren 

haft hjälm. Den extra sittplatsen kan alltså inbjuda till att skjutsa trots att den andra personen inte har 

skydd på huvudet. Genom att endast ha en sittplats har man tagit bort den risken. Detta bidrar även till 

en ökad frihet i formgivningen av bakpartiet, eftersom en stor yta frigörs.

Om man sedan, trots allt, behöver skjutsa på scootern kan ett extrasäte monteras på. Detta blir då ett 

medvetet val och förhoppningen är då att när man plockar fram extrasätet även plockar fram hjälmen.

Volvos "bältlinje" bildar ett litet ryggstöd för bättre sittkomfort samt möjliggör en större förvaringsvolym 

bakom sitsen.

6.1.4   EXTRA FÖRVARING 

Förutom att fordonet skall differentiera formmässigt mot marknadsutbudet, var det också viktigt att i 

produkten tillföra något som ger ytterligare mervärde. Något som ger användaren ännu en anledning 

att välja just denna scooter utöver att personen bara appelleras av det estetiska. Efter en analys av vad 

en pendlare på en scooter skulle uppskatta hos produkten, stod det klart att ökad förvaringsmöjlighet 

var behövlig. Det skall inte vara några problem att få med sin datorväska och en liten bag med 

träningskläder utan att behöva montera på en extra box på fordonet. Förvaringsutrymmet i fordonet 

kan ge produkten en ökad massivitet formmässigt som i sin tur förankrar flera av Volvos värden, som t 

ex intrycket av säkerhet, pålitlighet, robusthet samt ger ett praktiskt och användarvänligt intryck. 

                            

6.1.5   INSPIRATION FRÅN BILVÄRLDEN

Det finns flera features inom bilvärlden som med fördel kan appliceras på en scooter. Även detta kan 

skapa det mervärde som ovanstående stycke handlar om. T ex kan man ha ett centrallås som låser alla 

förvaringsutrymmen samtidigt som man låser ramlåset. Man kan även ha inställbart säte med värme i. 

En annan idé handlade om att locka till sig ev. köpare genom att skapa en feature som gick att ta med 

sig då man lämnade fordonet. På så vis kunde man sprida varumärket på nya, mer oväntade, platser. 

Idén handlade om att utforma en liten musikanläggning vid styret som man sedan tog med sig som 

en Mp3-spelare. (j.fr. när man tar med sig fronten på sin bilstereo) Via bluetooth skickas musiken till 

hjälmens små högtalare. Idén ratades av säkerhetsmässiga skäl. Att ha musik i hjälmen ger en betydligt 

sämre förmåga att höra trafiken runtomkring. 

.
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LITET RYGGSTÖD - MYCKET KOMFORT

Bilden visar hur den inbyggda förvaringen 

bakom sitsen kan skapa stöd för ryggen. 

Förvaringsutrymmet skall kunna inrymma en 

datorväska. Under sitsen finns som vanligt plats 

för hjälmen. Förvaringen under sitsen öppnas 

från ryggstödsidan. Alla förvaringsutrymmen 

stängs automatiskt med centrallås då man låser 

ramlåset
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6.1.6   STYRE

Styret är en viktig del, då mycket av interaktionen med fordonet sker härifrån. Volvos premiumkänsla 

och den skandinaviska enkelheten måste tydliggöras. Styret ska ge ett människovänligt intryck och vara 

funktionellt och lättöverskådligt..

Efter samtal med min handledare Håkan Malmgren och Lars Falk, båda designers på Volvo Cars, fick jag 

berättat för mig att trapetsformen kring mätarna var ett av Volvos kännetecken. Formen har funnits med 

genomgående på Volvos alla modeller, alltså något som bör föras över även på scootern. 

Det är viktigt att instrumentpanelen ger ett modernt intryck. Funderingar har gått kring att göra den helt 

digital, samt att den skulle kunna tas med då man lämnar fordonet och fungera nästan som en nyckel till 

scootern. 

Bromsarna kan göras kraftigare än vad handbromsars utformning har idag, då de flesta ger ett väldigt 

klent intryck. Bromsen är ju ett så tydligt tecken på säkerhet.



7   MODELLARBETE

7.1   SKISSMODELLER

När den första skissfasen utvärderats 

och projektet börjat få en riktning i 

gestaltningen, utformades skissmodeller 

på olika delar av scootern. Några 

skalmodeller i lera samt fullskaliga 

skissmodeller i frigolit, för att få en känsla 

av volymen och massiviteten.
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7.2   STOMME/RAM

Eftersom slutmodellen beslöts bli i fullskala, kunde man utnyttja befintliga ramar att bygga modellen på. Ramen behövde 

vara aningen större än de vanligaste modellerna av scootrar och däcken skulle vara i 13 tum för att ge extra stabilitet och 

komfort, dessutom var det viktigt att fälgarna skulle passa med scooterns utformning. Slutligen fann jag en scooter (Yamaha 

Aerox) som hade de kvaliteter och mått som krävdes . Scootern strippades ner, färdig att fästa de nya delarna på.
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7.3   MODELLTILLVERKNINGSMETOD

På grund av produktens storlek och komplexiteten i formen fick jag anta en något annorlunda modellbyggningsmetod. 

Jag började inifrån och arbetade mig utåt. Vanligtvis brukar man använda sig av ett materialblock som man sedan 

karvar ur och på så vis får fram formen. Jag fick istället göra det omvända, d v s hela tiden addera material genom att 

spackellimma dit bitar. På detta vis går det betydligt fortare att få upp formen, dessutom går det åt betydligt mindre 

material och modellens totala tyngd minskar.

För att kunna bearbeta ytorna på så smidigt vis som möjligt, byggdes modellen i flera olika delar som kunde tas av och 

på. Dessa kunde på så vis lättare formas och slipas då de inte var så tunga. Mot slutet spacklades dessa delar samman 

och därmed kunde inte delarna flyttas.



8
SLUTKONCEPT

VOLVO CCS

Bilden nedan är en rendering som gjordes innan den slutliga fysiska modellen tillverkades. 

I övergången från skissernas och renderingarnas förmodade bild av slutresultatet och 

dess proportioner kunde man inte med full kontroll lita på att formerna och volymerna 

skulle kännas harmoniska i tre dimensioner och i fullskala. Uträknade mått fanns men 

upplevelsen av dessa kunde man bara få i den fysiska verkligheten. Det är just detta som är 

det fascinerande med modeller och i det här fallet även i fullskala, där man själv kan fysiskt 

förhålla sig till objektet och dess proportioner. Med tanke på att produkten innehöll väldigt 

många ytor och formmöten, fick en del formbeslut tas under arbetet med slutmodellen. 

Styret på renderingsbilden nedan är t.ex. inte illustrerat som modellen blev utformad, men 

stort sett gav de 2 dimensionella bilderna en bra uppfattning om hur Volvoscootern skulle 

komma att se ut. Skissmodellerna hjälpte givetvis till att ge en bild av slutresultatet.
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8
SLUTKONCEPT

Volvo Concept City Scooter är en etanoldriven scooter utformad för att differentiera sig 

gentemot andra märken på scootermarknaden. Jämförelsevis är Volvo CCS extremt återhållsam 

i sin gestaltning samtidigt som varumärket starkt framhålls och tydliggörs. I marknadutbudet av 

scooterar är det generellt sett svårt att avgöra vilket märke som står bakom.

I detta slutförslag har jag försökt finna ballans mellan de olika formerna och yorna. Propertionerna 

och riktningar är mer beaktade. Stor omsorg har lagts vid hur delningslinjerna fungerar. Varje 

karossdel skall vara självklar och vacker i sig själv. 



KÄLLOR
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Volvos "bältlinje" fungerar väl, eftersom den skapar en 

naturlig linje som följer med genom hela fordonet på ett 

naturligt vis, samtidigt som den binder samman fram och 

bakpartiet.

Kontrasten mellan den mörka, matta innerdelen, som har 

något mjukare linjer, och de ljusa blanka ytterkåporna ger 

en känsla av interiör kontra exteriör samtidigt som det ger en 

lätthet åt fordonet.

Värdeorden:

Säkerhet, kvalitet, miljövänlighet, återhållsamhet, tydlighet, 

elegant enkelhet, robusthet, karaktär och Volvos arv
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