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Abstract 
 

This paper focuses on the aspects of safety for the user of a motorcycle, why and how 

we ride, and how one can impact the general interest in motorcycles among a younger 

generation in Sweden today through design and technology. Further it stands to 

represent my own thoughts on the matter regarding what is the key element of attraction 

in a motor vehicle among young people today. This paper has worked as the base for 

my research during my bachelors’ thesis and also includes some of my personal 

thoughts surrounding my design process which ultimately resulted in a motorcycle 

concept aimed at the younger generations. 
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Inledning 
 

Detta examensarbete har gått ut på att ta fram ett koncept för en framtida motorcykel. 

En motorcykel som ska kunna attrahera den yngre generationen och skapa återväxt i 

MC-kollektivet samtidigt som dess miljöpåverkan minskas.  

 

Materialet i denna uppsats ligger till grund för de formval och funktioner som 

integrerats i slutkonceptet. Fokus ligger på att skapa ett koncept som ökar säkerheten för 

motorcyklisten. Visst vikt ligger också vid att skapa en bättre trafikmiljö för oss alla då 

detta anses vara ett av våra största problem med den urbanisering vi idag ser.  

 

Projektets utgångspunkt är att skapa en motorcykel som drivs av en vätgasbränslecell 

och elmotor. Genom att använda ett intrvjuunderlag där majoriteten av de svarande är 

kvinnor hoppas jag kunna ta fram ett koncept som i större utsträckning får kvinnor att se 

motorcykeln som ett alternativt fordon för personlig transport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV 

 

 

 

 Bakgrund 
Ända sedan min far kom hem från Indien 1992 med en stor, svart Enfield Bullet 500 har 

jag varit förtrollad av motorcyklar. 

Motorcykeln var länge ett nyttofordon, och är i stora delar av världen fortfarandet det. 

Men i Sverige och många andra västerländska länder har motorcykeln i stort varit ett 

hobbyfordon för en bättre bemedlad mellanklass. 

 

I dagsläget kan en person köpa en mindre, miljöklassad bil som rymmer 4-5 personer 

och köra den på samma mängd bränsle som en medelstor motorcykel förbrukar under 

samma sträcka. Är det en rimlig utveckling att ske på fordonssidan? Finns det en 

möjlighet att återinföra motorcykeln som ett nyttofordon eller helt enkelt minimera dess 

påverkan på miljön så pass att det kan ses som acceptabelt att använda som 

nöjesfordon? 

 

 Problemformulering 
 

Hur kan jag som designer påverka möjligheterna att säkra motorcykelns fortlevnad hos 

ett yngre och mer miljömedvetet MC-kollektiv? 

 

Hur påverkas motorcykelns utformning av den tilltänka användaren, i detta fall personer 

mellan 20 och 35?  

 
  Avgränsningar 

Jag ämnar att genomföra ett estetiskt arbete snarare än en teknisk djupdykning i 

alternativa bränslen och tekniska detaljer. Jag kommer att utgå ifrån att den teknik jag 

integrerar i min design kommer att vara tillräckligt utvecklad vid en teoretisk 

tillverkningstid.  

 
  Syfte 

Syftet med projektet har varit att skapa ett koncept för framtidens motorcykel. 

Konceptet skall vara en god bas för ett flexibelt fordon och således främja minskad 

biltrafik och förbättra trafikutveckling. Genom att attrahera en ny kundgrupp ska 

behovet av biltrafik till följd av ökat resande i storstäder och deras kringliggande 

områden kunna minskas. 
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 En kort genomgång av motorcykelns historia. 
 

 



 

 

 

VI 

Figuren visar ett axplock av motorcyklar genom historien. 1 

 

2 Research 
 
2.1.1 Den statistiska motorcyklisten 

 

Enligt Sveriges Motorcyklister (SMC) var medelåldern för en motorcyklist med en 

motorcykel i trafik i Sverige 53 år den 3 juli 2014. 

 

Av SMC 65 942 medlemmar (30 juni 2015) var 87 % män och 13 % kvinnor. 2 

 

Enligt diagram från Statistiska Centralbyrån (SCB) ser fördelningen av körsträcka per år 

ut som följande baserat på juridiska personer, män och kvinnor. 3 

 

 
Skillnaden mellan kön och körsträcka är alltså inte särskilt stor. Juridiska personer kör 

genomsnittligen mer än privatpersoner vilket kan bero på att fordon registrerade av 

juridiska personer används som transportfordon, i detta fall högst troligen av MC-bud. 

  

                                                 
1 Boken om motorcykeln: motorcykelns historia i bilder, 1. uppl., Tukan, Göteborg, 2012 
2 http://www.svmc.se/smc/SMCs-arbete--fragor/Statistik/ 2016-02-22 19:04. 
3 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/sok/?query=tabell+MC7&tab=scb 2016-02-22 19:22 

http://www.svmc.se/smc/SMCs-arbete--fragor/Statistik/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/sok/?query=tabell+MC7&tab=scb
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Den absolut vanligaste fordonsformen bland motorcyklar är ”glidaren” som i 

diagrammet nedan rubriceras som Custom/cruiser.  

Vad som inte framgår är vem som äger dessa motorcyklar och var de bor. Tilläggas ska 

att denna statistik baseras på motorcyklar som fortfarande är i trafik.  

Man kan därför anta att det faktiska antalet motorcyklar i kategorin Supersport som 

fortfarande används är avsevärt mycket högre precis som de i kategorierna Super 

motard/motocross/enduro/trial och Allroad/offroad då dessa typer av motorcyklar ofta 

framförs på tävlingsbanor. Det finns dock ingen statistik eller kvantitativa uppgifter 

angående detta.

 
Figuren visar motorcykelbeståndet i Sverige baserat på typ av motorcykel. 4 

 
2.1.2 Olyckor och dess omfattning. 

 

Enligt moped och MC-strategin för 2016 skall man verka för att halvera antalet 

omkomna på motorcykel fram till 2020. Mätperioden sträcker sig mellan 2010 och 

2020. 

Enligt utredningen omkom 43 motorcyklister 2015 kontra 29 år 2014. Könsfördelningen 

bland antalet omkomna är enligt utredningen nästan 10-90 mellan kvinnor och män. 

Alltså kan man inte dra några slutsatser om att män utgör en större riskfaktor utifrån 

antalet omkomna då könsfördelningen vid olyckor även stämmer överens med 

könsfördelningen inom MC-kollektivet som helhet. 

Utredningen klargör också att singelolyckor är den enskilt vanligaste olyckstypen där 

motorcyklisten skadas allvarligt eller omkommer. Näst efterföljande är 

korsningsolyckor.  

 

                                                 
4 http://www.svmc.se/smc_filer/SMC%20centralt/Statistik%202013/mc-

best%C3%A5ndet%20i%20Sverige.PNG Hämtad 2016-05-16 11:24. 

http://www.svmc.se/smc_filer/SMC%20centralt/Statistik%202013/mc-best%C3%A5ndet%20i%20Sverige.PNG
http://www.svmc.se/smc_filer/SMC%20centralt/Statistik%202013/mc-best%C3%A5ndet%20i%20Sverige.PNG
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”Den näst vanligaste olyckstypen där motorcyklister omkommit eller skadats är 

korsningsolyckor. I nästan samtliga korsningsolyckor har bilisten kört ut eller svängt 

framför motorcyklisten. En studie från 2009 tyder på att bilister är vållande i 64 % av 

försäkringsärendena med fler än ett fordon inblandat.” 5 

 

För att minska antalet korsningsolyckor föreslås att fler korsningar ska byggas om till 

rondeller (cirkulationsplatser). Detta antas mer eller mindre eliminera samtliga 

dödsolyckor.  

 

”Ombyggnad av vanliga korsningar i tätort till cirkulationsplatser bedöms kunna 

förhindra de allra flesta dödsolyckor, förutom de med mycket höga hastigheter. En 

förutsättning är dock att rondellutsmyckningar inte utformas så att de medför en ökad 

skaderisk vid kollision.” 6 

 
2.1.3 Hur design kan påverka vid en kollision.  

 

Enligt studier utförda av Matteo Rizzi, trafiksäkerhetsforskare på försäkringsbolaget 

Folksam spelar utformningen av motorcykeln stor roll vid en eventuell kollision. Av 

alla olyckor med motorcyklar består 10 % av en kollision med ett vägräcke. Varje år 

omkommer i genomsnitt 5 personer på detta sett. Skadans omfattning påverkas både 

beroende av hur motorcykeln är utformad men även av räckets utformning. Enligt 

Matteo Rizzi är det viktigt att skydda benen på motorcyklisten. Testet är utför med två 

typer av motorcyklar där en av modellerna har en boxermotor med utstickande 

cylindrar. Skadorna på testdockan på denna modell var mindre än på den andra.7 

 

 
Fig. visar skillnad mellan boxermotor (vänster) och L-twin (höger). 8 

 

 

”Tidigare forskning har visat att 70 procent av motorcyklisterna får någon form av 

benskada vid en olycka (Otte 1998). Andra studier har rapporterat att benskador står för 

                                                 
5 

http://www.trafikverket.se/contentassets/5a6bb7240f2c40a58f818c648c0a1913/moped_mc_strategi_2016

.pdf 2016-03-10 13:01 
6 

http://www.trafikverket.se/contentassets/5a6bb7240f2c40a58f818c648c0a1913/moped_mc_strategi_2016

.pdf  2016-03-10 13.25 
7 http://www.svtplay.se/klipp/3029956/designen-kan-radda-liv-vid-mc-olyckor 2016-02-23 11:32 
8 http://www.folksam.se/media/illustration-mc-sakerhet_tcm5-3884_w1024_n.jpg 2016-04-26 20:10 

http://www.trafikverket.se/contentassets/5a6bb7240f2c40a58f818c648c0a1913/moped_mc_strategi_2016.pdf
http://www.trafikverket.se/contentassets/5a6bb7240f2c40a58f818c648c0a1913/moped_mc_strategi_2016.pdf
http://www.folksam.se/media/illustration-mc-sakerhet_tcm5-3884_w1024_n.jpg
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cirka 50 procent av alla allvarliga skador bland motorcyklister (MAIDS 2004; NTHSA 

2008).” 9 

 

 Tankar från motorcyklister. 
 
2.2.1 Komfort kontra nöje. 

 

Efter en slagning på förslag av motorcykel för pendling på sporthoj.com visar det sig att 

många av dagens motorcyklister vill kombinera både nytta med nöjde. Många är redo 

att kompromissa med komfort till förmån för mer körglädje och möjligheten att ”ta den 

långa vägen hem” efter jobbet.  Många förslag handlar dock om att köpa begagnade 

motorcyklar varför mycket av diskussionerna handlar om körsträcka kontra hållbarhet 

och eventuella fallgropar när man köper begagnat, så som dåligt servade fordon och 

”hemmamecka”. Koncensus verkar dock råda om att man antingen behöver välja 

komfort eller sport. Medan många hävdar att det inte är ett problem att pendla 10 mil 

enkel väg på en sportmotorcykel menar andra att det finns långt mycket bättre 

alternativ. 

 

Komfort. Komfort är ett ord som vi förknippar med många olika saker. Det kan vara 

kvaliteten på våra liv, en säng på ett bättre hotell eller hur vi reser från punkt A till 

punkt B. Oavsett hur vi karaktäriserar komfort så har vi en ganska klar bild framför oss 

om vad det innebär och hur viktigt det är för oss. Vi kan alltid kompromissa med våra 

val när det kommer till komfort. Vi kan välja att köpa en snygg soffa eller en bekväm 

soffa. Ibland finns även möjligheten att göra båda om vi har tur. På samma sätt som bra 

form kan ses som något subjektivt kan även komfort ses som något subjektivt. Vad vi 

finner behagligt beror på oss som personer och ingen annan kan egentligen säga vad 

som är rätt eller fel.  

 

Komfort kan handla om något som komplext som en persons psykologiska komfort. 

Hur hen upplever sig i en social kontext. Människan vill för det mesta passa in i sin 

sociala kontext. Vi vill definiera oss och placera oss själva i fack. 

 

Men vi har ändå ett gemensamt språk som ger oss möjligheten att kommunicera med 

varandra. Där betyder komfort något annat än vad vi egentligen tänker. Där refererar 

komfort till hur pass bekvämt någonting är som objekt. Jag ser det dock som att komfort 

har fler dimensioner och där kommer den personliga komforten in i bilden. Vi vill 

placera oss i ett fack för att kunna vara en del av den stor social kontexten. 

 

 

 

 

3 Designprocessen 
 
3.1.1 Form, funktion och säkerhet. 

 

                                                 
9 

http://www.trafikverket.se/contentassets/5a6bb7240f2c40a58f818c648c0a1913/moped_mc_strategi_2016

.pdf   Sida 21. 2016-03-10 14:52. 

http://www.trafikverket.se/contentassets/5a6bb7240f2c40a58f818c648c0a1913/moped_mc_strategi_2016.pdf
http://www.trafikverket.se/contentassets/5a6bb7240f2c40a58f818c648c0a1913/moped_mc_strategi_2016.pdf
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Efter att ha arbetat med min skissprocess under en längre tid har jag kommit fram till att 

det är möjligt att integrera säkerhetsfunktioner i designen utan att göra avkall på formen.  

Ett exempel som jag tog upp tidigare är problematiken med skador på motorcyklisters 

ben vid en olycka. Detta är ett av de problem jag valt att fokusera på i mitt designarbete. 

Kan jag till exempel integrera ett airbagsystem i mitt koncept utan att det stör det 

estetiska uttrycket? 

 

Målet med mitt projekt har hela tiden varit att ta fram ett koncept, en framtidsspaning, 

för hur en praktisk och tilltalande motorcykel skulle kunna se ut. Problematiken kring 

den ökade trafiken i storstäder har också varit en stor del i min designprocess. Jag har 

funnit att det är många som väljer bort motorcykeln som transportmedel just på grund 

av säkerhetsaspekterna kring dessa.  

Användaren känner sig helt enkelt inte tillräckligt säker för att ge sig ut i en trafikmiljö 

med ett högre tempo.  

Av de som redan idag kör motorcykel uttrycker många att det inte är rädslan för att den 

egna uppmärksamheten eller förmågan skulle brista som avskräcker dem från att köra i 

stadsmiljö. Oron beror istället på att man inte litar på sina medtrafikanter.  

Man litar inte på att de är tillräckligt uppmärksamma. Olycksstatistiken visar på att 

många olyckor med motorcyklar inblandade beror på att de kolliderar med bilister. Det 

rör sig primärt om bilister som svänger framför motorcyklisten eller kör på 

motorcyklisten när denne svänger. 

En mycket vanlig förklaring i media är att bilisten inte har uppmärksammat 

motorcyklisten på vägbanan. 

 

Det är onekligen svårt att se många motorcyklar då de är gjorda för att vara små, 

smidiga och snabba. Jag anser dock att man kan göra en motorcykel lättare att upptäcka 

utan att göra avkall på dessa saker. Jag utforskar därför möjligheterna att integrera ett 

mer effektivt belysningssystem i mitt koncept. Ett system där funktionen blir ett 

stilelement som förknippas med produkten. Audi lyckades med detta när de 

introducerade sina LED-strålkastare vilka gav ett mycket karaktäristiskt uttryck, för att 

ge ett exempel. 

 

 

 

 

 
 

Fig. visar en av Audis bilar med sina karaktäristiska strålkastare. 10 

                                                 
10 http://wallpaperstock.net/audi-headlights_wallpapers_34222_1680x1050_1.html  
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Jag anser att man skulle kunna avvärja mycket av problemen personer upplever med 

motorcyklar om man gjorde avkall på rent estetiska delar så som stora kromade örnar, 

felkonstruerade/monterade vindrutor, styrändsfransar och liknande objekt. En form blir 

enligt mig mycket mer vacker om den dessutom tillhandahåller en eller flera funktioner.  

 

Jag har därför i min designprocess försökt att använda mig av den yta jag kan disponera 

till att lösa problemet med packning samtidigt som det blir en del av den visuella 

identiteten. Samtidigt som man utnyttjar de tomrum som kan skapas till följd av ny 

teknik skapar det även ett mervärde hos produkten att användaren själv kan besluta om 

hur utrymmet används.  

En person som är intresserad av att slippa tanka så ofta kan ersätta förvaringsutrymmet 

med en extra bränslecell. På samma sätt kan användaren som hellre vill ha ett lätt fordon 

lämna det tomt. Pendlaren kan ersätta tomrummen med extra förvaring. Äventyraren 

kan konstruera sina egna moduler och på så sätt enkelt göra motorcykeln mer personlig 

och öka den praktiska aspekten hos fordonet. 

 
3.1.2 Användaren, tekniken och drömmarna. 

 

Personer i min målgrupp var positiva till mina tankar kring funktion och 

användningsområden. Säkerheten var något som påtalats som en viktig faktor i 

utformningen av fordonet men även känslan av att det är en tekniskt innovativ produkt. 

Frågan jag ställer mig blir då hur jag kan förmedla att det rör sig om en ny typ av fordon 

som tillhandahåller funktioner som inte finns i stor utsträckning på marknaden idag. I 

dessa diskussioner tas Teslas bilar upp som exempel på vad unga vill köra idag. Det är 

en exklusiv, tekniskt avancerad bil som både tillhandahåller prestanda, körglädje, 

funktioner och därtill ses som supermiljövänlig.  

Om jag kan förmedla en liknande känsla hos min motorcykel skulle de således 

potentiellt kunna attrahera min målgrupp.  

 

Problematiken med Teslas bilar blir att unga ofta inte vill eller kan investera de pengar 

som krävs för att köpa en ny bil.  

En bil pol i kombination med ett privat pendlingsfordon blir därför intressant för många 

i min målgrupp. När vi går igenom boendeförhållanden hos min intervjugrupp visar det 

sig att de flesta bor i hyresrätter i centrala delar av större städer. Endast två stycken 

arbetar i samma stad som de bor i varav en arbetar hemifrån. 

Bland dessa personer uttrycks inget akut behov av att äga ett eget transportmedel annat 

än cykel då de reser kollektivt till och från arbetet. Däremot påtalar samtliga att de gärna 

hade haft den friheten ett eget fordon ger. Det handlar om att inte behöva anpassa sig 

efter andra i lika stor utsträckning som de gör i dagsläget. Kollektivtrafik som anpassas 

efter ens egna behov är dock inget som ses som möjligt i dagsläget.  
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4 Slutsats 
 

Baserat på min research och mina samtal med personer i den tilltänkta målgruppen kan 

jag konstatera följande.  

 

Ett fordon ska inte utge sig för att var något det inte är. Ett fordon som framställer sig 

som ett äventyrsfordon ska klara av att ta sig fram på annat än en slät, asfalterad 

motorväg.  

 

Användaren lägger stor vikt vid den image ett objekt för med sig och detta gäller både 

kvinnor och män, oavsett var de kommer ifrån rent geografiskt.  

 

Jag kom fram till att dagens unga är mer intresserade av att framstå som miljömedvetna 

snarare än att faktiskt vara det. 

Självklart vill man minska sin miljöpåverkan men samtidigt vill man heller inte göra 

avkall på de bekvämligheter man redan vant sig vid. Här kommer motorcykeln som 

praktiskt fordon in i bilden. 

De flesta bilar man ser transporterar sällan mer än en person och någon enstaka väska 

eller påse. Detta är inget som vi är omedvetna om, det är bara så vanligt att vi slutat 

reflektera över det i vår vardag. 

Jag ser detta som problematiskt då det verkligen bidrar till vår miljöpåverkan att vi 

transporterar oss på ett så opraktiskt sätt. Vi tar upp mer utrymme än vi faktiskt 

behöver. I norra Europa och i många svenska städer är inte vägnätet anpassat för vår 

moderna trafiksituation. Många städer har fortfarande ett vägnät som baseras på hur det 

såg ut för mer än 500 år sedan. I min hemstad Lund ser man detta tydligt. Husen ligger 

nästan mitt i gatan och många vägar är enkelriktade eller helt förbjudna för 

fordonstrafik. Vår stadsmiljö har inte anpassats till den ökade trafiken vilket leder till 

köer, förseningar och en dålig miljö för de boende. 

 
4.1.1 Säkerhet, transport och problematiken med allmänna transportmedel. 

 

Jag ser efter mina efterforskningar att intresset för tvåhjuliga fordon är stort, men 

förknippat med en rad problem.  

 

Säkerheten hos en motorcykel kommer alltid vara sämre än den hos en bil. Men med 

hjälp av smartare fordon och att aktivt arbeta med säkerhet som en designfråga kommer 

riskerna att minska. Transporten av personliga tillhörigheter var också något som togs 

upp. Av den anledningen har jag valt att inkorporerar detta i mitt designarbete och jag 

anser att det är fullt möjligt att lösa transportproblemet när man frångår ett mer 

traditionellt utseende hos fordonet. På grund av de faktorer som faktiskt gör en 

motorcykel till en motorcykel begränsas dock transportmöjligheterna. Dock inte sagt att 

människor ändå inte kommer fortsätta att transportera hela familjen och delar av bohag 

på små tvåhjulingar enbart på grund av min inställning till vad som är rimligt att 

transportera på en motorcykel. Sanningen är den att motorcykeln är ett nyttofordon i 

stora delar av världen på grund av dess smidighet och att kostnaderna är avsevärt lägre 
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än för en bil. Självklart skulle jag som designer kunna arbeta utifrån den aspekten, men 

jag har valt att inte göra så i detta projekt. 

 

Mina användare var inte främmande för tanken att pendla med ett miljövänligt 

tvåhjuligt fordon istället för att resa kommunalt då de inte litar full ut på systemet. Det 

skapar dessutom problem när man exempelvis byter arbetsplats eller flyttar och ens 

invanda rutt förändras. Det handlar primärt om att ha friheten at bestämma över sin egen 

vardag då många idag har flexibla arbetstider och alternativa arbetsplatser. Min 

personliga tanke angående detta är att den utvecklingen kommer att fortsätta vara stadig. 

Fler arbeten kommer att vara möjliga att genomföra på distans eller i alla fall delvis på 

distans. Många av mina tilltänka användare framhäver dock en personlig önskan om att 

ha en arbetsplats som är mer specifik och åtskild från hemmet. Vid frågan om de skulle 

kunna tänka sig att arbeta enbart hemifrån är närmast alla överens om att de inte skulle 

föredra det som sin utgångspunkt. De uppskattar möjligheten att kunna utföra mer 

administrativt arbete på valfri plats men menar samtidigt på att deras sociala interaktion 

med andra är viktig för att arbetet ska kännas meningsfullt. I många fall är det dessutom 

så att personen i fråga inte kan arbeta enbart på distans då deras arbete infattar fysisk 

kontakt med människor. En är läkare och den andra arbetar med nyanlända flyktingbarn.  

 

Det är fullt möjligt att arbeta med fordon och ändå ta hänsyn till miljön. Vi har idag ett 

stort behov att transportera oss från punkt A till punkt B trots alla tekniska hjälpmedel. 

Vi som människor har ett behov av social samvaro och fysisk kontakt. Därför blir det 

ofrånkomligt att vi kommer behöva transportera oss och våra tillhörigheter mellan olika 

platser. 

 

 

5 Resultat 
 

Resultatet av projektet är ett koncept för en potentiell framtida motorcykel. Ett praktiskt 

fordon som kan fungera som komplement till kommunala färdmedel eller en bil. Den 

tillgodoser vissa behov som inte går att uppnå med kollektiva färdmedel men ger 

samtidigt inte samma möjligheter som en bil kan göra. Detta har varit något jag hela 

tiden varit medveten om och kommer såldes inte som en chock. Mitt koncept ger 

användaren möjlighet att påverka sin vardag positivt utan att påverka det kollektiva lika 

mycket. Minskat behov av utrymme i den offentliga sfären skapar bättre 

levnadsstandard för oss alla. 

 

Jag har i min research kommit fram till att det finns en stor grupp människor som inte 

kör motorcykel idag. Främst handlar det om unga och kvinnor. Varför det ser ut som det 

gör är inget jag faktiskt fått svar på, jag har inte heller gått djupare in på detta i min 

research. En kan anta att det handlar om en sociokulturell faktor där motorcykeln är 

förknippad med maskulina attribut och något som är farligt.  

 

Jag har valt att fokusera min research på att identifiera önskemål från den 

användargrupp som idag är underrepresenterad i motorcykelkollektivet. Nämligen unga 

och kvinnor. Vad jag har kommit fram till genom mina samtal är att många unga idag 

ser det som en onödig och stor utgift att äga en bil och därför hellre reser kollektivt. Att 

bilar har en stor inverkan på vår miljö är också en faktor som kommer fram.  

 



 

 

 

XIV 

Ett alternativ till detta måste således finnas. Men för att attrahera en grupp som idag är 

relativt köpkraftig måste något förändras, annars hade de redan kört motorcykel. Vad 

jag fått fram i min research är att säkerhetsaspekten väger tungt och uppfattningen om 

att köra motorcykel är något som är farligt blir här ett problem.  

 

 
5.1.1 Skador bland oskyddade trafikanter och hur de kan minskas. 

 

Jag har sökt svar på hur jag genom min design skulle kunna göra en motorcykel både 

säkrare och mer miljövänlig. En av de vanligaste skadorna hos motorcyklister är 

benskador. Dessa uppstår ofta när motorcykeln kolliderar med till exempel ett vägräcke. 

Genom studier utförda av försäkringsbolaget Folksam har man kommit fram till att en 

motorcykel med så kallad boxermotor (se figur på sida 8) skyddar motorcyklisten 

avsevärt bättre än en motorcykel utan utstickande cylindrar. Jag har därför valt att skapa 

ett koncept som kapslar in motorcyklisten mer utan att göra det till en ”bil på två hjul”. 

 

En annan vanlig orsak till personskada är att motorcyklisten slungas av fordonet vid en 

kollision. Genom att göra ”tanken” bredare och mer inkapslande samt att eventuellt 

integrera en eller flera airbags hoppas jag att denna typ av skador, som många gånger är 

direkt dödliga, skulle kunna minskas.  

 
5.1.2 Den nya tekniken och dess möjligheter. 

 

Genom att använda mig av en ny typ av teknik, bränslecell (alternativt batteri) och en 

elmotor blev jag mer frigjord i mitt formspråk. Jag kunde därför se över placeringen av 

de olika komponenterna och således frigöra mer volym för till exempel förvaring. 

Genom att använd mig av en hel fotplatta, likt den på en scooter, istället för 

konventionella fotpinnar skapades ett utrymme mellan förarens fötter där exempelvis en 

matkasse, väska eller tilläggsmodul kan placeras. 

 

Vad gäller det visuella uttrycket ville jag skapa ett koncept där man snabbt identifierar 

fordonet och förknippar det med något nyskapande och attraktivt. Såväl personer som 

vill ta sig säkert, tyst och miljövänligt från punkt A till punkt B som de mer sportiga 

klientelet har funnits med i mina tankar under processen. 

 

 I och med att Tesla konstant kommer upp på tal när moderna fordon nämns har jag låtit 

mig inspireras av deras strategier och formspråk i mitt projekt. De valde att lansera en 

supermiljöbil som därtill andas exklusivitet och prestanda vilket lett till att synen på 

elbilar helt har förändrats. Från att ha varit något som ”töntiga miljömuppar” vurmar för 

till något den breda massan eftertraktar genom introduktionen av en bil är något helt 

nytt. Jag har försökt ta lärdom av detta i mitt arbete med att ta fram ett alternativt 

koncept för att attrahera en ny kundgrupp till motorcykelbranschen som desperat 

behöver en injektion av färskt blod för att säkra sin fortsatta existens.  
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6 Reflektioner kring motorcykelns framtid. 
 

Motorcykeln är idag i stort sätt enbart en statussymbol för oss i väst. Vi projicerar en 

image genom att köra en viss typ av motorcykel. Kulturen kring motorcyklism är i 

mångas ögon förknippad med västbeklädda män med hästsvans och solglasögon som 

ställer till med trubbel. Genom att åter få motorcykeln att bli ett nyttofordon kommer 

attityden förändras. Motorcyklar är i stora delar av världen det enda transportmedel 

många har tillgång till. Det är ett förhållandevis billigt transportmedel som med en 

portion fantasi kan användas för att transporter både sig själv, familjen och delar av 

bohaget.  

 

Med en allt större efterfrågan på praktiska och miljövänliga fordon kommer också en 

teknisk utveckling. Den utvecklingen kommer med stor sannolikhet gå åt två olika håll. 

Enkla, billiga och mångsidiga fordon för den inte så fullt bemedlade gruppen 

människor. Å andra sidan är det troligt att det också kommer ske en utveckling på den 

sida som tillverkar premiumfordon. De funktioner och finesser som introduceras där blir 

med tiden standard även bland de billigare fordonen. På det sättet kommer även 

alternativa bränslen bli standard bland motorcyklar inom en snar framtid. Vi ser redan 

en utveckling på fordonsidan vad gäller eldrivna motorcyklar men bilarna är fortfarande 

dominerande bland alternativa bränslen. 

 

I och med att vi ständigt blir fler på jorden kommer också behovet av individuell 

transport öka. Med dagens teknik kommer detta bli än mer ohållbart varför fler 

miljövänliga alternativ behövs. Man beräknar att trafikmängden bara i Stockholm 

kommer vara 5 gånger så hög som idag redan 2030. Med den framtidsspaningen kan 

nog alla tänka sig hur det kommer se ut i resten av världen. Ska vi därtill transportera 

oss på samma sätt som vi gör idag kommer vi inte komma fram till jobbet innan dagen 

är slut.  

 

Jag anser att motorcyklar kommer att behöva bli mer anpassade för vardagsbruk. Det är 

ohållbart att de ska produceras för att sedan stå stilla i ett garage 360 dagar om året. Det 

måste ske en förändring i branschen. Framförallt måste funktion såväl som uttryck 

förändras för att attrahera en ny generation motorcyklister. Idividualismen är stark bland 

de yngre generationerna och vi vill utmärka oss. Vi vill vara unika men samtidigt är vi 

oerhört medvetna om vår grupptillhörighet. Jag tror att detta kommer bli allt mer viktigt 

att ta hänsyn till.  

 

Idag är retrotränden stark. Vi älskar 50-60-talet och idealiserar det förflutna oerhört 

mycket. Jag tolkar det som en motreaktion till den osäkra läge vi idag upplever att vi har 

världen över. Många av oss uppfattar 50-60-talet som den gyllene era vad gäller allt från 

möbler, fordon och klädsel. Fattigdommen och kriget låg bakom oss och framtiden var 

ljus.  

 

De blir idag allt tydligare att vi måste förändra vårt sätt att leva på. Mer praktiska och 

smidiga fordon som dessutom minskar miljöpåverkan är en viktig del av arbetet. Att 

återinföra motorcykeln som ett nyttofordon även i väst kommer bli allt viktigare med 

den ökade trafiken i våra städer.  
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Med ny teknik kommer också nya möjligheter. Genom att vi inte kommer vara bunda av 

traditionella förbränningsmotorer kommer också fordonen utformning att kunna ändras. 

Jag ahr försökt att ta tillvara på de möjligheter som en alternativ energikälla kan ge ett 

fordon och genom dessa utveckla ett nytt koncept. Ett koncept som jag anser vara mer 

lämpat för den framtid vi behöver skapa. En framtid där teknik och praktikalitet går 

hand i hand och skapar nya möjligheter.  

 

Jag tror att motorcykeln kommer att finnas kvar som fordon länge. Det är ett fordon 

som ger användaren både frihet, möjligheter och otroligt mycket glädje. Detta är tre 

saker jag uppler som nödvändigt för att vi över huudtaget ska kunna ha ett drägligt liv. 
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