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Abstract 
This essay is about the future of transportation. I have written about the background of car design, 

how I think trends affects a design as much as it affects fashion and also if greener cars is a trend or 

the future. In the end my conclusion is that it’s impossible to guess how the future car will look like 

because it’s impossible to know what the next big trend is going to be.  
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Bakgrund 
Under tidigare vecka har vi jobbat med projektet framtidensfordon, där vi blev tilldelade olika 

kategorier inom fordon som bl.a. funktioner, infrastruktur och design. Vi samlade information inom 

följande kategori som en förberedelse inför denna uppsats. 

Metod 
Litteraturstudier. 

Syfte 
Mitt syfte med den här uppsatsen är att få en tydligare uppfattning av bildesign och få en inblick i vad 

som påverkar bilens utseende. 

Frågeställning 
Den här uppsatsen ämnar att besvara följande frågeställning: Vad påverkar en bildesign och hur 

kommer framtidensbil att se ut?  
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Fakta 
 

En vändpunkt 
I artikeln ”Automotive design” på wikipedia.org skriver författaren om vändpunkten för bildesign år 

1942. Det var då Alfred P. Sloan Jr på General Motors Company kom med förslaget om årliga 

designförändringar på en bilmodell för att övertyga bilägaren att regelbundet byta ut sin bil mot 

något nyare och bättre (Wikipedia). 

1950-talet till 1990-talet 
I en annan artikel ”Car design history” på Diseno-art.com skriver författaren om bildesignens historia. 

Hen nämner 1950-talet och hur amerikanerna fick upp ögonen för innefolkets livsstil, något som 

designerna utnyttjade fullt ut genom att sätta vingar och turbiner på vanliga familjebilar. Författaren 

skriver även om hur det under 1960-talet bara handlade om styrka, snabbhet och ren motorstorlek. 

Det dök även upp ventiler överallt på bilarna, ventiler som i vissa fall bara var där som dekoration.  

Hen går vidare till 1980-talet, ett decennium av materialism. Det vackra i bilarna försvann och det 

aggressiva och kraftfulla tog över helt. Författaren skriver om hur bilarna aldrig sett värre ut. Till och 

med Amerikas stolthet, Corvette, hade aldrig innan (eller efter) sett så illa ut. Sedan skriver hen om 

1990-talet med dess nya och intressanta former. Många var väldigt naturliga och rundade, vilket fick 

vissa bilar att se mer ut som djur än maskiner. Hen avslutar med att skriva:”Car design is like fashion, 

always changing, it can never be predicted, and often looks to the past for answers to the future.” 

(Diseno-art). 

Nu och framtiden 
Jamie Page Deaton skriver i artikeln”What will race cars look like in 2025?” på 

auto.howstuffworks.com hur nutidens ingenjörer och designers experimenterar med material som 

t.ex. kolfiber för att göra våra racingbilar säkrare och starkare. Han berättar om hur man på det 

femte årliga LA Auto Show Design Challenge kunde få en inblick i hur en racingbil från framtiden 

möjligtvis kommer se ut. Bilarna som deltog hade bl.a. enorma segel för att utnyttja tillgänglig 

vindkraft, men även solpaneler för att kunna fånga upp extra energi om det skulle behövas. I slutet 

skriver Deaton om hur tekniken växer och att även om du ser på designutmaningen som en klar bild 

av framtidens racing eller som en rolig övning för din fantasi så kan man klart säga att framtidens 

racingbilar kommer skilja sig från dem vi har idag (Deaton, 2009).  
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Diskussion 
Utifrån mina undersökningar skulle jag säga att bildesignvärlden påverkas av vad som är populärt 

precis lika mycket som allt annat, t.ex. inredning och mode. Utseendet på din bil är allt som räknas, 

så har det i alla fall vart tidigare. I dag verkar punkt nummer ett på bilutvecklarnas lista vara hur bilen 

drivs, om den är miljövänlig och hur dem kan göra den så automatisk och självdriven som möjligt.  

Är detta p.g.a. att vi äntligen öppnat ögonen och insett att vi inte kan fortsätta som vi gör i evigheter? 

Att avgaserna förstör det syre vi behöver för att överleva? Eller kanske att oljan en dag kommer ta 

slut? Har en lösning på dessa bekymmer blivit viktigare än utseendet på själva bilen? Jag hoppas det. 

Brinner alla biltillverkare verkligen för att hitta en lösning och göra vår värld till en bättre plats eller är 

det kanske så att även detta är en trend? Skulle en eldriven bil kunna vara samma sak som en bil med 

vingar och turbiner? Eller detsamma som en djurliknandebil med rundade hörn? 

Om detta är en trend där alla vill vara först med nya lösningar för att göra en bil grönare. Så skulle jag 

påstå att det är en nyttig sådan. Även om det i slutändan handlar om vem som tjänar mest pengar. 

Jag vet inte om detta är en trend eller en glimt av våra framtidafordon. Men jag hoppas verkligen att 

biltillverkarna kommer hitta lösningar som gör vår planet grön och glad. 
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Slutsats 
Min slutsats är att bildesign påverkas av precis samma sak som mode, inredning och allt annat. Av 

samhället. Det påverkas av vad som är populär just nu och vad människor är villiga att lägg pengar 

på. Det är svårt att säga hur framtidensbil kommer att se ut eftersom det är omöjligt att veta vad 

nästa stora trend kommer vara. Utseendet på framtidens bil beror på designernas fantasi, vad vi vill 

ha och kan tänkas lägga pengar på.  
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