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Uppdraget
Under termin sex på industridesignprogrammet på 
Mittuniversitet i Sundsvall ska alla studenter utföra ett 
examensarbete. Arbetet ska utföras tillsammans med en 
samarbetspartner, till exempel ett företag eller en organisation. 
Tillsammans med samarbetspartnern ska ett problem lösas 
eller en produkt tas fram. 

Projektledare: David Hilmarsson

Projektägare: David Hilmarsson

Examinator: Mikael Marklund och Gunnar Anderung

Handledare: Lena Lorentzen

Samarbetspartner: DRIVE-projektet under FSCN
Kontaktperson Nicklas Blomquist

3



Bakgrund
I Sverige är det över 515 000 personer som har en 
rörelsenedsättning, en av varje tjugonde person. Av dessa så är 
det 150 000 som är rullstolsburna. 

Vi kommer närmare och närmare en framtid med helt 
självkörande fordon. Så vad händer när vi har fordon som vi 
själva inte behöver manövrera. Hur behöver dessa fordon vara 
utformade för att alla ska kunna åka med?
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Projektet
Syftet är att inspirera utvecklare av framtidens självkörande 
fordon genom att skapa en inkluderande design.

Målet med projektet är att skapa ett konceptfordon som 
ska klara lokala sträckor. Fordonet ska fungera för alla och vara 
så kompakt som möjligt. 

Projektet presenteras genom denna rapport, en fysisk 
modell och en utställning på Kulturmagasinet i Sundsvall.
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Avgränsningar
Projektet avgränsas till hur man tar sig in i fordonet och hur man 
spänner fast sig själv.
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DRIVE
DRIVE-projektet drivs av ett team från FSCN (Fibre Science and 
Communication Networks) på Mittuniversitet med Håkan Olin 
som projektledare. 

Projektet har för avsikt att fördjupa forskning samt 
utveckling inom energilagring, elbilsinfrastruktur och elmotor 
drivlinor för grönare energi. Tillsammans med detta kommer 
elbilsdesign för alla att tas in för att komplettera projektet. 

Nicklas Blomquist har varit kontaktperson från DRIVE-
projektet. Nicklas forskar inom grafen, nanoteknologi, 
superkapacitorer och elbilar samt är doktor inom teknisk fysik. 
Han har varit ett viktigt bollplank i designarbetet samt bidragit 
med expertis inom bland annat elmotorer, batterier och 
solceller.
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Förstudie



Bilstorlek
Bilar är kategoriserade beroende på 

storlek. Under projektet så valdes de tre 

kategorier av bilar med de minsta 

storlekarna. 

Stadsbilar klassas som de minsta 

bilarna, till dessa så hör Volkswagen UP!. 

Kategorin över är små bilar där 

Volkswagen Polo hör till. Den största 

klassen som togs med i detta projekt 

var kompakta bilar där Volkswagen Golf 

finns med.

Under detta projektet så var målet 

att hålla ner storleken på bilen så 

mycket som möjligt och inte gå över 

storleken av en Golf. 
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Från vänster Volkswagen Polo, UP! Och Golf. 
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Bilanpassning
Idag finns det flera olika lösningar för att 

anpassa fordon så att det ska fungera 

för alla. 

Fokus lades på ramper, liftar och 

roterande stolar. Ramper och liftar är 

ofta anpassade för större bilar då de tar 

stor plats och kräver utrymme, men de 

gör det möjligt att ta sig in i bilen med 

rullstol.
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Konceptbilar
Inspiration har tagits från 

konceptfordon som andra tillverkare har 

tagit fram. 
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Regler för rullstolar
En rullstolsburen passagerare ska inte åka sidledes i fordonet 

utan ska sitta framåt eller bakåt. Rullstolen ska vara spänd med 

minst fyra remmar i golvet. Remmarna ska utgå från de fyra 

hörnen på rullstolen och spännas i en 45 gradig vinkel ut från 

rullstolen. Enligt Nationalföreningen för trafiksäkerhet (2019) så 

är detta det korrekta sättet att spänna fast en rullstol. 

Enligt Boverket ska en ramp ha ett förhållande på 1:20 för 

att alla ska kunna använda den.

Inomhus ska det finnas utrymme för en vändradie på 1,5 

meter i diameter enligt Boverket . Denna vändradie gäller för 

manuella rullstolar.
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Trafikstatistik
Enligt Trafikanalysmyndighetens 

nationella resvaneundersökningen 2011-

2016 så färdas i genomsnitt 1,7 personer i 

varje bil. 

En taxi i Sverige kör i genomsnitt 18 

mil/dag enligt Trafikanalysmyndighete 

(2018). 
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Synkning mot DRIVE-projektet
I tidiga samtal med Nicklas så bestämdes att bilen bör ha 

solceller. Ett biltak täckt av solceller kan enligt Nicklas generera 

tillräckligt med el för att kunna köra en mil extra varje dag. 

Utöver solceller behöver bilen kunna laddas regelbundet, vilket 

bestämdes skulle ske genom induktionsladdning (trådlös 

laddning). Detta ger bilen möjlighet att bara köra till en utsatt 

laddstation och ställa sig över laddplattan utan att behöva 

kopplas in.

Då bilen bör klara minst 18 mil/dag så räknade Nicklas 

fram att en volym på cirka 5 dm3 gör att fordonet kan klara 1 mil. 

Det betyder att en volym på minst 90 dm3 behövs för att klara 

avståndet en taxi kör i genomsnitt varje dag. 

Bilen kommer köras på Svenska vägar och behöver då 

klara den Svenska vintern uppe i norr. Därför bestämdes det att 

bilen skulle ha möjlighet till fyrhjulsdrift med motor fram och 

bak.
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Ta sig till fordonet

Öppna dörren

Placera sig i fordonet

Stänga dörren

Spänna fast sig

Koppla loss sig

Öppna dörren

Ta sig ut

Beställa fordon

Stänga dörren

23



Aktivitetsanalys
En aktivitetsanalys gjordes för att se vilka moment som 

genomförs vid en resa med taxi, då fordonet som tas fram i 

detta projekt skapas för en liknande tjänst. 

Fokus lades på momenten från att öppna dörren till att 

stänga dörren efter att ha tagit sig ut ur fordonet.  

24



Skall-krav

• Kunna ta sig in med rullstol samt spänna fast sig
självständigt.

• Rymma minst 2 personer.

• Möjlighet till elmotor fram och bak.

• Det ska finnas plats för minst 90 dm3 batterier.

Kravspecifikation
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Bör-krav

• Solceller och induktionsladdning.

• Vändradie på 1.5 meter inne i fordonet.

• Rymma en barnvagn.

• Tilltalande design.
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Kreativ fas
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Intervju
En kvalitativ intervju utfördes tillsammans med en rullstolsburen 
person. Under intervjun diskuterades både nuvarande situation 
samt önskningar om framtiden. Måtten av en Volkswagen Polo 
tejpades upp på golvet för att få en känsla för storleken av ett 
fordon. Då han har tetraplegi, vilket har medfört en ökad 
svaghet i överkroppen, så fanns önskemål att åka baklänges för 
att få stöd för ryggen då han inte har kraft nog att hålla emot 
vid en eventuell krock. 

Idag kör han själv och har en ramp installerad i sin bil för 
att kunna ta sig in med rullstol samt reglage för händerna för 
att styra gas och broms. När han kör så hoppar han över i 
förarsätet på bilen och till detta behöver han hjälp trots att han 
kan ta sig in i bilen själv. Hade han fått välja så hade han gärna 
suttit kvar i stolen istället, framförallt vid korta sträckor. 

Han tyckte det fanns gott om utrymme inom den 
inramning som gjordes med tejp och upplevde inga problem 
med att svänga runt med rullstolen.
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Utrymme
För att se hur mycket plats en rullstol, stolar och 

en barnvagn tar i en bil så skapades skalmodeller 

i kartong, samt en cirkel med diametern 1,5 meter 

för att visualisera vändradien. En större kartong 

som visade storleken på olika bilklasser från 

stadsbil till kompakt bil skars ut, samt små 

modeller för elmotorer. Med detta så testades 

olika variationer på hur stolarna kunde vara 

placerade samt hur många stolar som kunde 

rymmas i fordonet. 
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Workshop 1
Till workshopen så byggdes en testmodell med 

justerbara väggar för att se vilken storlek som 

behövs inne i fordonet för att alla skulle få plats. 

För att testa de olika variationerna på 

placering av stolar samt storleken på fordonet 

så bjöds tre av de strängaste kravställarna in. En 

pappa med barnvagn, en person med manuell 

rullstol och en person med elrullstol. 

Workshopen började med att de fick 

testa och diskutera placering och bredd av 

dörren. De kom tillsammans överens om att 

dörrbredden bör vara på 1 meter och att dörren 

skulle vara i mitten, detta för att ge lite avskildhet 

när man satt i bilen.
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Mannen med rullstol tar sig in i bilen. Kvinnan med elrullstol tar sig in i bilen.
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Stadsbil
Innan alla tog plats i fordonet så justerades väggarna för att 

visualisera storleken av en stadsbil med elmotor fram och bak. 

Detta för att se den minsta tänkta storleken först.

Mannen med rullstol tog först plats i fordonet följt av 

pappan med barnvagn. Kvinnan i elrullstol var sist att ta sig in i 

bilen och trots att hon fick göra en extra sväng för att komma till 

sin plats för att inte slå i någon så gick det bra. Både kvinnan i 

elrullstol och mannen i manuell rullstol tyckte inte att det gjorde 

något om de behövde göra en extra sväng för att komma in i 

bilen. 
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Stolar och fönster
Samtidigt som utrymmet diskuterades så 

testades olika placeringar av stolar, alla var 

snabbt eniga om att två stolar bakåt och två 

framåt var föredraget. Dessa stolar skulle också 

vara uppfällbara för att lättare kunna välja vilken 

riktning man vill åka i. 

Alla önskade ha möjlighet att sitta 

mittemot varandra för att kunna prata och inte 

vara tvungen att åka baklänges om du lätt blev 

åksjuk. Det fanns även önskemål om att kunna 

se ut, dels för att inte bli åksjuk men också för att 

kunna ha koll på färdriktningen då inte alla 

kände sig säkra med ett självkörande fordon om 

de inte ser vart den åker. 
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Skisser
Skisser gjordes utifrån det som 
diskuterades under workshopen. 
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Workshop 2
En andra workshop gjordes där två testpersoner 
bjöds in. En med barnreumatism vilket gör att hon 
har svårt att böja sig eller vrida sig och behöver 
sitta högt eller få hjälp när hon ska resa sig. Den 
andra kvinnan som var med hade artros i knäna 
samt reumatism vilket gjorde det svårt för henne 
att resa sig. 

Till denna workshop byggdes en testmodell 
med ett justerbart tak och fasta väggar. Taket 
sattes först på 1,6 meter men höjdes snabbt då 
alla ville ha en takhöjd som gjorde att de kunde 
stå raklånga. 

Båda kvinnorna önskade högre stolar för 
att underlätta att kunna sitta och sedan kunna ta 
sig upp igen. Båda önskade även att stolen kunde 
hjälpa dem upp genom att röra sig uppåt och 
samtidigt vinkla framåt. 

Kvinnan med barnreumatism hade svårt 
att nå bälten när det är högt upp bakom henne 
och ville gärna att bältet kom fram så hon kunde 
nå det.

Armstöd var viktigt för båda kvinnorna, dels 
för att ta tag i när de sätter sig ner och reser sig 
upp men också som bekvämlighet under resan. 
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Brainstorm
En brainstorm utfördes 
tillsammans med sex personer 
för att få fram idéer för hur ett 
autonomt fordon skulle kunna 
se ut eller fungera. 

Det som alla tyckte var 
viktigast var att kunna se ut åt 
alla håll, men också ge en viss 
avskildhet. 

Det ansågs även väldigt 
viktigt med bekvämlighet, 
stolarna skulle vara sköna och 
kunna ställas in efter 
personliga inställningar. 
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Resultat



Lösning
I detta koncept ska fordonet gå att beställa via en 
applikation. När fordonet kommit fram så öppnas 
dörrarna först när passageraren är framme vid 
fordonet som då känner av personens smarta enhet. 

Via applikationen så ska det även vara möjligt 
att skapa en profil så bilen vet hur sätet ska vara 
inställt eller om lift eller ramp ska användas. 





Lift
Bilen är utrustad med en ramp och en lift som ska vara 
inbyggda i golvet. Dessa är aldrig tänkta att användas 
samtidigt utan de används utifrån vilket behov som finns. 

Finns det en trottoarkant eller avsatts så kan rampen 
skjutas ut och brygga avståndet mellan fordonet och avsatsen. 
Vid de tillfällen rampen inte går att använda så används liften 
istället. 
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Trappsteg
Om det är någon som inte 
behöver använda liften eller 
rampen, så kan bilen sänkas 
ner och luckan för lift och 
ramp fälls ut för att på så sätt 
bilda ett trappsteg.
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Inredning
Stolarna är fullt justerbara och 
kan både lutas och höjas för 
att kunna anpassas. De kan 
också hjälpa när du ska resa 
dig. 

Fönster finns runt hela 
bilen gör att du kan se åt alla 
håll oavsett vart du sitter. 
Fönsterna är även tonad för 
att ge lite insynsskydd.

Det är fyra stolar i bilen, 
två framåt och två bakåt. 
Stolarna är vända mot mitten 
vilket ger möjlighet att sitta 
vänd mot varandra och 
samtala.

Alla säten är likadan 
vilket gör det möjligt för dig att 
välja vart du vill sitta.
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Säten
När sätena inte används så är de alltid uppfällda för att ge 
utrymme inne i fordonet om man t.ex. har med sig något 
skrymmande. Spåret på undersidan av sätena är till för att fästa 
handtaget på en rullstol. 

För att enkelt kunna nå bältet så skjuts bältet fram nertill 
när man har satt sig på stolen.
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Ryggstöd
När en rullstol används så sänks den stora delen av nackstödet 
ner medan den mindre kudden höjs upp för att bilda rygg- och 
nackstöd. 

Detta sker automatisk via inställningar i applikationen.
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Inne i bilen
För att spänna fast rullstolen så 
behöver du bara backa emot 
sätet så att handtaget passar 
in i spåret under sätet. När 
handtaget klickar fast så fälls 
två fästen upp från golvet, ett 
för varje hjul, och spänner fast 
rullstolen. 

Fästena håller sedan fast 
rullstolen tills bilen har stannat 
och släpper då automatiskt 
när bilen står helt stilla. 
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Batterier
Bilen är utrustad med möjlighet för elmotorer bakom sätena både 
fram och bak. För att driva dessa finns det batterier på en volym av 160 
dm3 vilket ger en räckvidd på 32 mil. 

När bilen behöver laddas så parkerar den bara över en 
laddplatta på en laddstation. För att förlänga sträckan bilen kan 
färdas så är bilen utrustad med solceller över taket. 
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Upplevelse
En visualisering över hur det skulle 
kunna se ut när man färdas med 
bilen.
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Slutmodell



Slutmodell
En slutmodell skapades i skala 1:10 för att visualisera konceptet. 

Modellen skrevs ut i gips med hjälp av en 3D-skrivare och 
ett stöd för rullstolen svarvades fram i akryl.
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Reflektion



Reflektion
Målet att skapa ett koncept som ska fungera för alla tycker jag 
är uppnått, de lösningar som tagits fram löser mycket mer än 
bara det som jag hade som mål att lösa. Sen behöver de 
lösningar som togs fram testat ordentligt och se om de skulle 
klarar de krav som ställs när vi åker bil. Till det behövs ett 
samarbete med en ingenjör som kan kolla på det tekniska 
lösningarna för att se om de fungerar eller behöver ändras.

Under projektet så har fokus legat på rullstolsburna och 
under de två workshops som gjorts har detta varit i fokus även 
om andra personer bjudits in. Då det är tänkt att alla ska kunna 
använda bilen så har även deras tankar tagits vidare då det 
inte ska bli någon speciallösning.

Studier kring formgivning av fordonet behöver göras då 
detta projektet har fokuserat på lösningar för att ta sig in i 
fordonet och spänna fast sig. Fordonet behöver smälta in i 
staden då tanken är att det ska finnas många och det ska ha 
en tilltalande design inte bara inifrån när man åker med utan 
också när man ser den på vägarna. 

73



Tack till
Lena Lorentzen

Handledare

Nicklas Blomquist
DRIVE-projekt

Jan Löfgren
Verkstadschef Miun

Deltagare i workshops

Klasskamrater

74



Källor
Nationalföreningen för trafiksäkerhet. (2019). Rullstolsburen i minibuss. 
Hämtad 2019-03-12 från https://ntf.se/fragor-och-
svar/bilar/bilbalte/rullstolsburen-i-minibuss/
Boverket. (2019). Ramper. Hämtad 2019-02-19 från 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-
byggande/boverkets-byggregler/tillganglighet/ramper/
Boverket. (2019). Rullstolar. Hämtad 2019-02-19 från 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-
byggande/boverkets-byggregler/tillganglighet/rullstolar/
Trafikanalys myndigheten. (2019). Körsträckor 2018. Hämtad från 
https://www.trafa.se/globalassets/statistik/vagtrafik/korstrackor/2019/kors
trackor_2018_blad.pdf?
Trafikanalys myndigheten. (2019). Resvanor. Hämtad 2019-03-06 
https://www.trafa.se/kommunikationsvanor/RVU-
Sverige/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=resvaneunder
s%C3%B6kning&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3af9e4ecf2-4fe2-
49ec-bd2f-
7b6540d3eb17&_t_ip=193.10.104.16&_t_hit.id=Knowit_EPi_Site_Trafa_KitMo
dules_Statistics_Models_Pages_StatisticsPage/_4166b6ce-bd64-4387-
9d2f-b01eb662bee8_sv&_t_hit.pos=1
https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/samverkan/goda-exempel-
pa-samverkan/samarbetsavtal-harnosand/forskningsprojekt/drive/
https://www.shropshirestar.com/news/motors/features/2018/04/26/up-
polo-and-golf--volkswagens-gti-family-tested-on-and-off-track/
https://worksystemlife.se/

75



https://www.autoadapt.sebilanpassningarbilsaten-och-overflytt
https://www.worksystemlife.segas-broms
https://www.worksystemlife.selasta-hjalpmedel
https://www.starmobility.seprivatanpassade-bilarside-entry-
golvsankt-bilford-integration
https://www.theverge.complatformamp20189517822398volvos-360c-
concept-autonomous-car-electric-future
https://eu.usatoday.comstorytech20150318mercedes-benz-f015-
autonomous-car-first-ride24964341
https://www.20minutes.frhigh-tech2231819-20180306-salon-geneve-
prenez-place-taxi-robot-ez-go-imagine-renault 
https://www.motor1.comnews183076rinspeeds-snap-mobility-concept 
https://www.theverge.complatformampces20171414172006hyundai-
mobility-concept-smart-home-driverless-car
https://www.sverigesradio.sesidaartikel.aspxprogramid=103&artikel=707
3910 
http://www.handicare.semedia177319sa-kerhet-i-fordon.pdf
https://www.boverket.sesvPBL-kunskapsbankenregler-om-
byggandeboverkets-byggreglertillganglighetrullstolar
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-
byggande/boverkets-byggregler/tillganglighet/ramper/
https://www.wired.com201508arrow-ny-taxis-app

76




	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Bildnummer 11
	Bildnummer 12
	Bildnummer 13
	Bildnummer 14
	Bildnummer 15
	Bildnummer 16
	Bildnummer 17
	Bildnummer 18
	Bildnummer 19
	Bildnummer 20
	Bildnummer 21
	Bildnummer 22
	Bildnummer 23
	Bildnummer 24
	Bildnummer 25
	Bildnummer 26
	Bildnummer 27
	Bildnummer 28
	Bildnummer 29
	Bildnummer 30
	Bildnummer 31
	Bildnummer 32
	Bildnummer 33
	Bildnummer 34
	Bildnummer 35
	Bildnummer 36
	Bildnummer 37
	Bildnummer 38
	Bildnummer 39
	Bildnummer 40
	Bildnummer 41
	Bildnummer 42
	Bildnummer 43
	Bildnummer 44
	Bildnummer 45
	Bildnummer 46
	Bildnummer 47
	Bildnummer 48
	Bildnummer 49
	Bildnummer 50
	Bildnummer 51
	Bildnummer 52
	Bildnummer 53
	Bildnummer 54
	Bildnummer 55
	Bildnummer 56
	Bildnummer 57
	Bildnummer 58
	Bildnummer 59
	Bildnummer 60
	Bildnummer 61
	Bildnummer 62
	Bildnummer 63
	Bildnummer 64
	Bildnummer 65
	Bildnummer 66
	Bildnummer 67
	Bildnummer 68
	Bildnummer 69
	Bildnummer 70
	Bildnummer 71
	Bildnummer 72
	Bildnummer 73
	Bildnummer 74
	Bildnummer 75
	Bildnummer 76
	Bildnummer 77
	Bildnummer 78

