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Sammanfattning 

Denna rapport är utförd av studenterna Josef Eid och Sebastian Svensson och gäller 
examensarbetet på 15 poäng som ägde rum vårterminen 2005. Examensarbetet var den slutgiltiga 
kursen på utbildningen Innovations- och designingenjörsprogrammet (120 poäng) på Karlstads 
Universitet. Arbetets uppdragsgivare var företaget Woodstar AB. Kontaktperson på företaget var 
Tommy Andersson och handledare i kursen var Lennart Wihk på universitetet. 
 
Företaget Woodstar tillverkar fordon anpassade för rörelsehindrade personer. Företaget låg i 
slutskedet med utvecklandet av det nya fordonet Woodstar Extreme, som är en banracer. 
Woodstar Extreme har syftet att fylla ett behov samt att förverkliga en dröm om att gemensamt 
och integrerat kunna idka motorsport på lika villkor, oavsett rörelsehinder.  
 
Huvuduppgiften var att ta fram en design till banracerns karosseri. Studenterna tog fram ett 
koncept som innebar en heltäckande kaross med en separat kåpa. Hela karosseriet lyfts bort som 
en enda enhet vid behov, till exempel då en rörelsehindrad ska stiga på. Kåpan kan tas av separat 
eller följa med hela karossen. Karossen kommer att ha ganska låg vikt eftersom den görs i lätt 
glasfiber. Designen upplevs svara mot de semantiska kraven på en klassisk sportvagn med ett 
unikt utseende. Den är även aerodynamiskt godkänd med luftintag fram och på sidan, samt 
luftuttag baktill. Detta visualiserades med en animering, en digital modell och en plastmodell.  
 
Josef och Sebastian tillverkade även själva pluggen till karossen vilken Woodstar skulle göra 
glasfiberkaross av. Studenterna kommer att fungera som handledare och assistera företaget fram 
tills karossen blir slutförd.  
 
Redovisningen av projektet gick bra men utställning var något medioker. Pluggen tog längre tid 
än planerat, främst på grund av onödig tid på finslipning av pluggen. Studenterna tog på sig för 
mycket arbete (hade räckt med konceptframtagning), men de har med sitt engagemang för 
projektet skapat sina förutsättningar själva. De har lärt sig en hel del och haft riktigt kul. Parterna 
har haft ett bra samarbete i detta digra men vällyckade projekt. 
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Abstract 

This report was written in the spring 2005 at Karlstad University by Josef Eid and Sebastian 
Svensson. The report contains their examination work (15 points) which was the final course in 
their education, Bachelor of Science in Innovation and Design Engineering. The assigner for this 
project was the company Woodstar AB. Tommy Andersson was their contact at Woodstar and 
Lennart Wihk was their examiner at the university.  
 
Woodstar manufactures vehicles adjustable for disabled persons. The Company was in the final 
stages in developing their Woodstar Extreme, which is a new racing car for tracks. Woodstar 
Extreme has the purpose to fulfil a need and to carry out the dream that people can practise 
motor sport on the same conditions, irrespective of disabilities.  
 
The main task for this project was to design a body for the Woodstar Extreme. The students 
designed a concept which implied a single body covering the racer with a separate cover in the 
back. The body can be lifted off in one part when needed, for example when a disabled person 
gets in or out of the car. The cover in the back can be lifted off separate or together whit the 
whole body. The body will be light due to the glass fibre construction that will be used. The 
semantic demands of a classic sport car with a unique look were accomplished. The design’s 
aerodynamic features, with air inlet in the front and on the sides and air outlet in the back, have 
been approved. The racing car was presented with a digital model and animation and a plastic 
model.  
 
Josef and Sebastian also manufactured the dummy for the body, which Woodstar will use to 
make the glass fibre bodies of. Until the body is concluded the students will act as advisors and 
assistants for Woodstar. 
 
The presentation of the project went well but the exhibition was a bit mediocre. The 
manufacturing of the dummy took longer time then planed, due to the unnecessary polishing of 
dummy. The students took to much work on them selves (have been enough with a conceptual 
design of product), but due to their engagement they created their own conditions. During this 
project they had a lot of fun and learned many grateful things. Both students and the company 
had a great cooperation in this genuine and well made project.  
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1.1 

1 Inledning 

Denna rapport är utförd av studenterna Josef Eid och Sebastian Svensson och gäller 
examensarbetet på 15 poäng som skedde vårterminen 2005. Examensarbetet är den slutgiltiga 
kursen på utbildningen Innovations- och designingenjörsprogrammet (120 poäng) på Karlstads 
Universitet. Arbetet innefattar ett skarpt projekt för en uppdragsgivare. Studenterna har träffat 
Tommy Andersson, Stefan Knutsson och Sam Axelsson på företaget Woodstar AB, som var 
projektets uppdragsgivare. Kontaktperson på företaget var Tommy och handledare i kursen var 
Lennart Wihk på universitetet. 
 

Bakgrund 
Företaget Woodstar ligger i Töcksfors i västra Värmlands län. De tillverkar fordon och tillbehör 
anpassade för rörelsehindrade personer. Woodstars specialitet gäller motorfordon för svårt 
rörelsehindrade, till och med totalförlamade. Det kan räcka med att föraren kan röra huvudet för 
att manövrera fordonet. En av produkterna som de tagit fram är fordonet Woodstar ATC (All 
Terräng Cart), som är en 4-hjulig motorcykel för allmän väg och terräng (se Figur 1). ATC:ns 
chassi och karosseri är gjorda i komposit (glasfiber). Företaget låg i slutskedet med utvecklandet 
av det nya fordonet Woodstar Extreme, som är en banracer (se Figur 2). En av de saker som 
ännu inte tagits fram för denna är ett karosseri. Även Extremens chassi och karosseri är tänkta att 
tillverkas i glasfiber. 
 

  

Figur 1   
Woodstar ATC, 4-hjulig MC för allmän väg och 
terräng med en otrimmad toppfart på cirka 100 
km/h. Chassi och kaross av glasfiber (komposit).  

Figur 2   
Woodstar Extreme, tävlingsbil för bana med en fart 
på cirka 200 km/h. Bilens chassi är av glasfiber. 

 
På Woodstar används klassisk metod för framtagning av glasfiberdelar. Först görs en plugg (även 
kallad dummy), det vill säga en modell i verklig storlek av den form som man önskar att 
glasfiberkarossens form och yta ska ha. Denna kan vara av valfritt material, till exempel trä, gips 
eller glasfiber (se steg 1 i Figur 3). Därefter läggs flera lager glasfiber och polyester på pluggen så 
att en negativ form av modellen i glasfiber uppstår (steg 2). Denna lossas, styvas upp och härdas 
för att sedan kunna användas som mall (gjutform) (steg 3). I gjutformen (mallen) kan en 
slutprodukt avgjutas och sedan lossas (steg 4 och 5). Mallen kan användas för att göra flera lika 
karossdelar (slutprodukt) med den önskade designen, medan pluggen kan kasseras om så önskas.  
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1. Plugg tillverkas  2. Gjutform formas  3. Gjutform förstärks  4. Slutprodukt gjuts  5. Slutprodukt  
 

Figur 3   
Stegvis visning av klassisk metod för framtagning av glasfiberdelar i genomskärning.  

 

1.2 

1.3 

1.4 

Syfte 
Woodstar Extreme har syftet att fylla ett behov samt att förverkliga en dröm om att gemensamt 
och integrerat kunna idka en sport, i detta fall motorsport, oavsett rörelsehinder på lika villkor. 
Syftet med examensarbetet var att studenterna skulle få tillämpa sina kunskaper de erhållit under 
utbildningen i praktiken.  
 

Mål 
Projektets huvuduppgift var att ta fram en design till banracerns karosseri. En viktig uppgift som 
studenterna tog på sig var att tillverka pluggarna till karossen. Ett viktigt önskemål från Woodstar 
var att kunna ha något att visa upp till en utställning i Göteborg den 10 Maj 2005. Vägen dit 
delades upp i ett antal delmål. Även denna rapport har varit ett absolut mål som projektet väntats 
leverera. 
 

Strategi 
Projektet som helhet delas upp i fem faser; förstudie, planering, realisering, överlämning och 
avslut. Avgörandet från att gå från en fas till nästa kräver ett affärsbeslut. Först görs en liten 
förstudie, för att bestämma om ett samarbete mellan studenterna och företaget ska ske och vad 
det ska leverera, som resulterar i en kort projektbeskrivning. Därefter går de in i planeringsfasen 
där de arbetar fram en projektspecifikation för att ta reda på hur målen ska uppnås. 
Projektspecifikationen innefattar i sin planering faserna realisering, överlämning och avslut (se 
Figur 4). När specifikationen godkänts utför studenterna projektet enligt den. Faserna kan delas 
upp i flera mindre delar då de ska konkretiseras. I realiseringsfasen sker studenternas praktiska 
arbete att ta fram överenskommen leverans. Denna leverans kan behöva en överlämningsperiod 
där företaget tar emot och installerar leveransen. Här räcker det med att studenterna fungerar 
som handledare för mottagaren. Då leveransen är på plats kan en rapport slutföras och projektet 
avslutas.  
 

Projektbeskrivning Projektspecifikation 

Avslut Förstudie Överlämning Planering Realisering 

 

Figur 4   
Överblick över projektmetodiken. 

Rapport 
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2.1 

2.2 

2 Genomförande 

 Josef Eid och Sebastian Svensson har arbetat ett flertal gånger ihop i projektform i samband med 
utbildningen på universitet. Det fanns intresse att även göra examensarbetet ihop och det 
diskuterades om vilka uppdrag som kunde vara spännande. Sökandet efter möjliga uppdrag 
påbörjades terminen innan examensarbetets start vilket hade uppmanats av utbildningens ledare. 
Bland annat skrevs ett personligt ansökningsbrev som skickades till olika intressanta företag. Då 
det letades på Internet påträffades hemsidan till företaget Woodstar AB. Studenterna anpassade 
det personliga brevet och skickade sin ansökan till företaget. Woodstar svarade med att berätta att 
de har ett tänkbart uppdrag. Efter att ha talat i telefon med Tommy Andersson på Woodstar 
bokades ett möte in för att diskutera projektuppgiften. Sebastian, Josef och Lennart Wihk åkte till 
företaget i Töcksfors och träffade Tommy, Stefan Knutsson och Sam Axelsson.  
 

Förstudie 
Då kontakt etablerats med företaget och uppgiften börjat målas upp, började studenterna ta reda 
på relativ information. Detta gjordes för att få bättre förståelse i kontexten kring den möjliga 
projektuppgiften. Därmed var förstudien igång. 
 
Företaget berättade att de höll på att ta fram en racerbil, främst för rörelsehindrade, som de kallar 
för Woodstar Extreme (se Bilaga 6 – Broschyr Extreme vers-6). Josefs och Sebastians uppgift 
skulle då vara att designa ett karosseri till Extremen. Ett önskemål från Woodstar var att kunna 
ha något resultat att visa upp till en utställning i Göteborg den 10 Maj 2005. Parterna nämnde 
även att de önskar skriva ett avtal angående detta projekt. En projektbeskrivning (se Bilaga 1 – 
Projektbeskrivning) gjordes för att fastställa att parterna kommit överens om detta och att första 
affärsbeslutet var taget. Det beslutades att parterna ville gå vidare till nästa steg, planeringsfasen, 
där gruppen skulle få tid till att planera hur målet skulle uppnås. Projektbeskrivningen var 
resultatet av första fasen som då var avslutad.  
 

Planering  
Tillsammans med företaget gick studenterna igenom projektets omfattning. En kartläggning 
gjordes för att fastsälla de olika intressenterna samt deras krav och önskemål. Arbetet 
strukturerades och de kommande faserna planerades noga. Några av de frågor som diskuterades 
vid ett möte gällande planeringen finns med i Bilaga 7 – Frågor till Woodstar, som skickades ut 
på förhand innan mötet. En del av dem besvarades skriftligt medan andra överlades muntligt. 
Alltsammans sammanställdes av Josef och Sebastian till en projektspecifikation som sedan 
godkändes och undertecknades av Tommy (se Bilaga 5 – Projektspecifikation). Framgång i 
projektet studerades via en riskanalys (se Bilaga 4 – Riskanalys). Vid framtagning av 
projektspecifikationen fick studenterna handledning främst av företaget, Lennart och Tomas 
Jansson, som är forskare och programledare för magisterprogrammet i Industriell projektledning 
vid Karlstads universitet. Detta var viktigt för att uppdragsgivaren och utföraren skulle få samma 
uppfattning om projektets storlek och innehåll och för att inga missförstånd skulle uppstå under 
projektets gång. Specifikationen var ett underlag för andra affärsbeslutet och då den godkändes 
var det dags att starta projektets nästa fas, realiseringen, vilken var den största och viktigaste.   
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2.2.1 

Planeringen av projektet gjordes på två nivåer. Den ena utgjorde endast grunden, en basplan, 
vilken finnes nedan. Här har hänsyn endast tagits till de viktigaste punkterna och målen som 
kunde levereras. Prioriteten att hålla denna planering var hög. Den andra planeringsnivån, finnes 
som bilagor, var mer detaljerad och innefattade även önskvärda leveranser. Den berörde objekt 
som till exempel teknisk ritning och visualisering, men även administrationen i projektet. Syftet 
med den detaljerade struktureringen (Bilaga 2 – Arbetsstrukturering) och tidsplaneringen (Bilaga 
3 – Tidsplanering) var att gruppen skulle bygga upp en gemensam syn på djupare nivå. Det var 
inte tänkt att denna skulle följas till punkt och prickar, utan kunde vara bra så att ingen skulle gå 
sysslolös eller att missförstånd uppstår.  
 

Intressesituation 
Först analyserades vem som var och kunde komma att bli intressant för uppgiften. Därefter 
utvärderades hur viktiga de var och hur de kunde påverka projektet. På sidorna 4 och 5 i 
projektspecifikationen finns en karta över dem samt en lista med anteckningar över deras 
relevans till projektet. Även här nedan finnes en karta över de olika intressenterna (se Figur 5). 
Potentiella handledare kunde vara till hjälp under projektets olika faser, se tidsplanen på sidan 9 i 
projektspecifikationen för bättre överblick över faserna.  
 

 

Figur 5   
Intressesituation 

Externa intressenter: 
Ralf L och Peter K 

Övriga intressenter: 
Publik och andra entusiaster 
Assistanspersonal 
Rörelsehindrades 
organisationer

Kunder: 
Lars A 
Återförsäljare 
Privatpersoner

Intern intressent:  
Per S 

Projekt: Extreme 
 
   Projektgrupp och resurser:  
   Josef E och Sebastian S 

Övriga handledare:  
Tomas J 
Hans J  
Pär I  
Göran K och Lars P 

Huvudhandledare: 
Lennart W 

Resursägare: Karlstads Universitet  

Interna mottagare:  
Stefan K och Sam A

Beställare:  
Tommy A 

Moderorganisation: Woodstar AB 

 
Projektgruppen var redan definierad från början, vilken var studenterna Sebastian och Josef. De 
var tänkta att leda och utföra uppdraget. Företaget benämndes som moderorganisation och var 
uppdragsgivaren, men av praktiska skäl bör det vara en faktisk person bakom varje funktion. Det 
föll ganska naturligt att Tommy som är delägare på Woodstar i Töcksfors skulle ta på sig denna 
roll. Sam och Stefan som är konstruktörer där skulle ta över projektgruppens resultat och bygga 
kaross av det. Även Per Stjärnehag som är en viktig delägare och utvecklare på företaget ansågs 
vara av betydelse.  
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2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

Eftersom projektgruppen utlånades av Karlstads Universitet kallas den för resursägare. Från 
universitet var Lennart huvudhandledare och kursledare på Innovations- och 
designingenjörsutbildningen. Göran Karlsson, lärare inom tillverkningsteknik, kontaktades för att 
diskutera möjligheterna att tillverka en fullskalig modell på universitetsområdet. Tomas, lärare 
inom projektledning, tillfrågades om han kunde utvärdera projektspecifikationen. Hans 
Johansson, lärare inom maskinteknik, berättade att han kände två personer som kunde kontaktas 
för handledning inom aerodynamik. En av dem som kontaktades och gav handledning heter 
Hans Johnsson. På universitet fanns även flera som kunde vara till hjälp i projektet.  
 
En av de viktigaste intressenterna var självaste slutkunden som ska köpa och använda Extremen 
med dess kaross. Redan vid ett tidigt möte hade Tommy berättat om att det fanns en person som 
var kund till första prototypen som heter Lars Andersin. Men det fanns även fler potentiella 
personer och grupper som kunde vara av intresse. Ralf Lyxell och Peter Kylin var kända avtals- 
och patentjusrister av företaget och studenterna. Dessa kunde vara intressanta om ett avtal skulle 
skrivas eller immateriella rättigheter diskuteras. Övriga intressenter skulle kunna vara olika 
grupper och organisationer inom kontexten av projektet. 
 

Krav 
Olika behov för karossen framfördes från Woodstar då gruppen träffades tillsammans med 
Tommy, Stefan och Sam. Behoven delades upp efter vad som var primärt, sekundärt och 
önskvärt. Detta finnes i Bilaga 5 – Projektspecifikation på sidorna 6 till 7. Eventuellt skulle fler 
intressenter kunna tillfrågas om de hade några krav eller önskemål kring karossen. Men detta 
kunde ske längs med designprocessen där projektgruppen kontaktar varje intressent då det var 
relevant och fanns tid för det. Fler behov upptäcktes under processen och dessa lades till endast 
muntligt mellan parterna. Dessa nämns allt eftersom i rapporten.  
 

Avgränsning 
Viktigt var att sätta en gräns för studenternas ansvar. Överenskommelse togs om att gruppen inte 
ansvarar för att karossen skulle vara krocksäker och skydda föraren. Det var inte heller deras 
ansvar att detta projekt skulle ge företaget ekonomisk vinning. Inga krav fanns på att beräkningar 
inom hållfasthet eller mekanik behövde göras.  
 

Budget 
De ekonomiska tillgångarna som till en början var befogade till projektet var cirka 10 000 kronor. 
Om det eventuellt skulle behövas mer pengar kunde det läggas ut mer, men skulle först 
diskuteras. Pengarna kunde användas för reseersättning, materialåtgång som skulle krävas för 
tillverkning av pluggen, examenskatalogen (2 000 kronor) och pappersutskrifter. Reseersättningen 
var bestämd till 16 kr/mil.  
 
Kostnaden för projektet fram till vecka 23 (arbetet inom ordinarie projekt tid) blev cirka 15 000 
kronor i form av materialkostnader, reseersättningar och kostnad för examenskatalogen. 
Kostnader som tillkommit efteråt redovisas i bilagan för slutförandet av tillverkning (se Bilaga 12 
– Slutförande). Alla kostnader totalt för hela projektet, inklusive slutförandet, finns redovisat i 
detalj i Bilaga 13 – Ekonomi.  
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2.2.5 

2.2.6 

Strukturering 
Gruppen hade svårt att bestämma vad som skulle ingå inom ramen av projektet. Lennart tyckte 
att ta fram designen var ett rimligt mål medan studenterna var envisa om att vilja leverera något 
praktisk och inte bara idéer. Woodstar stödde denna tanke och gemensamt strukturerades det 
bland annat upp vilka moment som krävdes för att bygga en kaross. Frågan var i vilka steg 
studenterna hade tillräcklig kunskap inom och möjlighet att utföra. Det var känt att omvandlig av 
pluggen krävde god erfarenhet inom glasfibertillverkning vilket Sebastian och Josef inte 
behärskade. Därför bestämdes det att studenterna skulle bygga pluggarna till den mån de var 
kapabla till, det vill säga fram tills det var dags att lägga på glasfiber på pluggarna. Därefter skulle 
Stefan och Sam på företaget ta över pluggtillverkningen, ta fram karossmallar och slutgiltig kaross 
(ljusare text i Figur 6). 
 

 

Figur 6   
Arbetsstruktur. 

2. Rapport  1. Kaross 

1.1 Idégenerering 

1.2 Konceptutveckling 

1.3 Pluggar… 

1.4 Karossmallar 

2.1 Projektspecifikation 

2.2 Dokumentering 

2.3 Sammanställning 

2.4 Opponering 

1.5 Slutgiltig kaross 2.5 Slutförande 

Extreme 

 
Projektet bestod av två huvuddelar med olika arbetspaket som ses i Figur 6. Genomförandet av 
karossen delades upp i fem viktiga steg och det samma gällde rapporten. Projektbeskrivningen 
var redan gjord vid detta stadium och därför finns den inte med. För den detaljerade 
struktureringen se Bilaga 2 – Arbetsstrukturering. 
 

Tidsplan  
Det mest önskvärda för projektgruppen var att få vara med tills karossen var på plats på bilen, 
men de visste att detta skulle bli svårt att nå inom projekttiden. Det undersöktes vilka genvägar 
som skulle kunna tas för att detta skulle bli möjligt. Dessutom pressades schemat så att karossen 
skulle kunna vara färdig till de planerade utställningarna (se Figur 7).  
 
Idégenerering, konceptutveckling och pluggar var tänkta att i huvudsak utföras av studenterna. 
Dessa utgjorde realiseringsfasen vilken var den största delen av projektet. När pluggarna blivit 
färdiga och godkänts, det vill säga att affärsbeslut tre (A3) tagits, skulle de lämnas över till 
Woodstar. Framtagning av karossmallar och de slutgiltiga karossdelarna i glasfiber skulle 
verkställas av Stefan och Sam på Woodstar. Här var studenternas uppgift att endast stödja Stefan 
och Sam i arbetet vid behov. Då de slutgiltiga karosserna fullbordats och godkänts, affärsbeslut 
fyra (A4) tagits, skulle projektet avslutas och presenteras på en Mässa i Göteborg och på 
universitets egen utställning.  
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2.2.7 

 
Vid sidan om arbetet med karossen skulle studenterna jobba med rapporten för examensarbetet, 
genom att kontinuerligt dokumentera arbetet i projektet. Under överlämningsfasen skulle den 
mesta av deras tid gå åt att sammanställa dokumenteringen till en rapport. En delredovisning var 
planerad att ske vecka 11. Den sammanställda rapporten skulle bytas mot andra studentkollegors 
examensarbetesrapport. Studenterna skulle opponera på varandras rapporter, därefter slutförs 
rapporterna och redovisas.  
 
Faserna i projektet skulle troligtvis överlappa varandra. Överlappningarna skulle inte få pågå för 
länge för att riskera ineffektivitet eller påverka beslutstaganden negativt. Den fullständiga 
preliminära tidsplaneringen kan ses i Bilaga 3 – Tidsplanering.  
 

1. Kaross 

A3 

  1.3   1.2 1.1 

A4 

Testkörning 

Slutredovisning 
Delredovisning 

Mässa i Göteborg 

Utställning 

v 10 v 20 v 5 v 15 

  1.2 

Planering Realisering Förstudie 

A1 

Överlämning 

A2 

  1.1 

Avslut 

2. Rapport   2.5   2.4  2.3   2.2 2.1   2.1 

Figur 7   
Tidsplanens utfall. 

 
Den utförda planen som finnes här i Figur 7 skiljer sig från den preliminära planen (se Bilaga 5 – 
Projektspecifikation). Det tredje affärsbeslutet som skulle skett vecka 14 sköts fram till vecka 19. 
Målet om att bli klara med karossen inom projekttiden slopades men däremot skulle 
projektgruppen försöka hinna bli färdiga med pluggen till vecka 19. Eftersom studenterna 
arbetade längre än väntat på tillverkningen av pluggen blev det väldigt lite tid till 
sammanställningen av rapporten. När gruppen blev färdig med pluggen och den godkänts togs 
det tredje affärsbeslutet. Pluggen överlämnades till företaget som skulle använda den för att ta 
fram karossen. Under tiden som företaget arbetade vidare med den var studenterna välkomna att 
hjälp till. Det beslutades dessutom att Woodstar skulle försöka få klart karossen under sommaren 
och först när Extremen hade slutförts med kaross, skulle projektet avslutas (det vill säga att fjärde 
och sista affärsbeslutet tas). Det som skulle ske efter ordinarie projekt tid (efter vecka 23) fick 
tillkomma i rapporten som bilagor, en bilaga för slutförandet av tillverkningen (Bilaga 12 – 
Slutförande).  
 

Kommunikation 
Det fastställdes mellan parterna och inom gruppen hur kommunikationen skulle upprätthållas. 
Detta var nödvändigt för att finna smidiga och pålitliga arbetsformer. Sebastian och Josef var 
projektgruppen och skulle jobba ihop på gemensam plats. Olika kommunikationsformer mellan 
gruppen och resten av organisationen undersöktes och fastslogs. 
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2.2.8 

2.2.9 

Kontakt skulle hållas via e-post och telefoni med Woodstar och Lennart. Ett Spray-konto 
skapades för projekt, vilket även Tommy fick tillgång till. I detta Internetkonto kunde filer lagras, 
till exempel bilder och dokument, för övrigt kunde det fungera som ett vanligt e-postkonto. 
Tommy, Sebastian och Josef kunde lägga filer där som de gemensamt ville ha tillgång till. 
Dessutom skulle kontot användas till att skicka och ta emot e-post med en gemensam adress 
(extreme@spray.se) för projektet. 
 

Kontaktuppgifter 
De viktigaste kontaktuppgifterna sammanställdes enligt följande lista. Denna lista ingick i 
projektspecifikationen som parterna hade varsin kopia av. 
 
Internet:  
Extreme  
Tommy Andersson  
Lennart Wihk  
Woodstar AB  
Karlstads Universitet  
 

  
extreme@spray.se  
tommy.andersson@woodstar.se  
lennart.wihk@kau.se  
www.woodstar.se  
www.kau.se 
 

 

Telefon:  
Tommy Andersson  
Stefan Knutsson  
Lennart Wihk  
Josef Eid  
Sebastian Svensson  
 

  
0573-610 77  
0573-610 37  
054-700 21 69  
054-67 14 69  
054-250 33 24 
 

 
0703-76 10 77 
0703-76 10 37 
0706-28 04 99 
0704-22 23 20 
0704-74 42 80 
 

Adress:  
Woodstar AB  
670 10 Töcksfors  
Boviken  

 
Josef Eid  
Jakthornsgatan 72 B  
656 32 Karlstad  

 
Sebastian Svensson  
Signalhornsgatan 46  
656 34 Karlstad  

 

Ansvarsområden 
En ansvarsuppdelning var till för att arbetsbördan skulle fördelas bättre och att det alltid skulle 
finnas någon, som ansvarade för att uppgiften blev gjord. De yttre kontakterna kunde då veta 
vem som skulle kontaktas beroende på ansvarsområde. Därför fördelades de möjliga 
arbetsuppgifterna inom gruppen enligt följande: 
 
Josefs ansvarsområde: 
1.1 Idégenerering 
2.1 Projektspecifikation 
2.3 Sammanställning 
3.1 Visualisering 
3.2 Broschyr 
3.3 Plansch 
3.4 Redovisning 
3.5 Utställning 
4.3 Affärsbeslut 
 

Sebastians ansvarsområde: 
1.2 Konceptutveckling 
1.3 Pluggar 
1.6 Teknisk ritning 
2.2 Dokumentering 
2.4 Opponering 
2.5 Slutförande 
4.1 Tidsrapportering 
4.2 Budgetredovisning 
 

Stefan och Sam ansvarade för:  
1.4 Karossmallar  
1.5 Slutgiltig kaross  
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2.3 

2.3.1 

Idégenerering 
Under utbildningen har studenterna haft många metoder för idégenerering. Vilken teknik som 
passade bäst in i detta projekt var inte självklart men som vanligt testade gruppen flera metoder. 
Men framförallt tog sig gruppen tid till att söka bland annat på Internet för att finna information 
och inspiration. Många idéer alstrades och flera gallringar blev nödvändiga för att sålla fram de 
mest passande koncepten. Studenterna, Woodstar och kund möttes, diskuterade och gallrade 
ömsesidigt bland skisserna och koncepten. Gemensamt bestämde de sig för ett av koncepten, 
vilket utvecklades vidare på djupare nivå under konceptutvecklingen. 
 

Designförstudie 
Den främsta inspirationskällan var Internet. Bland annat kollades konceptbilar, racerbilar, formel-
1-bilar, rallybilar, sportvagnar, motorcyklar, skisser från bildesigners, djurbilder, insekter och 
andra anatomiska former, hemmabyggda bilar och universitetstävlingar med egenbyggda bilar. 
Nedan finnes några av de bilder som hittades på nätet och studerades.  
 

   

Figur 8   
Konceptbilen 1996 Ford 
Indigo Concept 
(http://www.supercars.net, 
2005-03-06) som Tommy 
redan tidigt av projektet 
visade gruppen.  

Figur 9   
Sportvagnen 2005 Saleen 
S7 Twin Turbo 
(http://www.supercars.net,  
2005-03-06). Äkta sportbil 
med ordentliga luftintag på 
sidorna, front och tak.  

Figur 10   
Williams F1 BMW FW 25 2003 No 
3 (http://www.suter-
meggen.ch/slotcars/carrera, 2005-
03-06). Extremt aerodynamisk 
formel-1-bil för professionell 
racing av högsta klass på bana.  

 

   

Figur 11   
Motorcykeln Yamaha R6 
(http://www.motordesktop. 
com, 2005-03-06).  

Figur 12   
En professionell skisserie som visar hur 
snabbt det tog för upphovsmannen att 
göra den, Quick Sketch Tutorial by 
John Frye 
(http://www.cardesignnews.com, 
2005-03-06).  

Figur 13   
Car #17 från UBRacing på 
Birmingham School of 
Engineering 
(http://ubracing. 
markdooley.com,  
2005-03-06).  

 
Information om aerodynamiska kroppar söktes på Internet. Det fanns mycket information om 
hur vingar till flygplan bör formas och hur luften flödar då den passerar runt om enklare former. 
Däremot fanns det inte mycket fakta om hur luft passerar igenom en kropp. För att hitta 
information om luftströmning igenom en kropp vändes blickarna mot racing. Bland annat 
studerades formerna på formel-1-bilar, gamla som moderna, men bilderna avslöjade inget om hur 
tekniken var under skalet. Även racingbilar och sportvagnar från Ferrari, Lamborghini och många 
andra bilmärkens luftintag och former granskades.  
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2.3.2 

Eleven Hans Johnsson, som hade studerat vingkonstruktioner i 
USA i ett år, kontaktades för att vara handledare i projektet. 
Han talade om att vattendroppens kropp är den form som ska 
följas om ett lågt luftmotstånd önskas. Han frågade bland annat 
efter vilken hastighet Extremen skulle åka. Eftersom banracern 
kommer att ha en topphastighet runt 200 km/h behövdes 
ingen beräkning på luftmotståndet. Han tyckte det var att ta i 
överkant att behöva göra beräkningar, utan föreslog att 
gruppen endast tänker på att göra karossen slimmad och lik en 
vattendroppes form framtill (se Figur 14). Hans fick ta del av 
några tidiga skisser där han gav sina åsikter om. Han visade en 
sida på Internet där studerande på universitet från hela världen 
byggde små banracers, med vilka de tävlade mot varandra.  

 

Figur 14   
Bilden visar luftströmningen kring 
en vinge i genomskärning 
(http://adamone.rchomepage.com, 
2005-03-06). Notera att vingens 
form ser ut som en utdragen 
vattendroppe, vilken är naturenligt 
aerodynamisk. 
 

 
En sida om bildesign hittades där industridesigners hade lagt upp sina arbeten med skisser och 
digitala och fysiska modeller på konceptbilar och framtidens fordon. Bland skisserna fanns många 
inspirerande former samt en guide som visade steg för steg hur en professionell skiss utförs och 
hur lång tid den tar att göra. 
 

Skissning 
Först skissades och kladdades det individuellt helt utan någon input för att kunna få stor variation 
på idéer. Detta gjordes för att låta studenternas fria fantasi flöda utan påverkan av varandra eller 
projektets kontext. Här drogs det snabba enkla linjer för att snabbt få fram former. Skisserna 
visades sedan för varandra, kommentarer gavs till varje skiss och vissa former gallrades bort. Att 
ha sett varandras skisser var en inspirationskälla och därpå skissade det fram ytterligare ett antal 
former. Senare hade de en ordlek där ord lades på ord så att grupper av lösryckta ord skapades, 
för varje ordgrupp ritades det olika former som kunde passa som kaross.  
 
För att få inspiration söktes det på Internet genom diverse sajter. Därefter var projektgruppen 
igång med allvarligare skisser och konceptlösningar. Skissningen gick vidare parallellt med 
inspirationsdelen som nämns ovan, där gruppen bland annat tog med ett antal skisser vid mötet 
med Hans, handledaren i aerodynamik.   
 
Efter mötet med handledaren i aerodynamik och att ha kollat in sajterna på Internet efter fordon 
gjordes det många skisser som var mer detaljerade än de tidigare. Det skissades fram många olika 
förslag från formel-1- till sportvagnsliknande karosser. En del modeller hade helt fria hjul, andra 
hade täckta och vissa hade halvtäckande hjul. Någon modell hade framhjulen fria medan 
bakhjulen var täckta. Det fanns många variationer på fronter, mittpartier och bakdelar. Här nedan 
visas några av skisserna som gjordes i detta stadium. 
 

   

Figur 15   
Tidig skiss med smal front.  

Figur 16   
Tidig skiss med bred front.  

Figur 17   
Tidig skiss med raka linjer.  
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Figur 18   
Tidig skiss med helt fria hjul. 

Figur 19   
Tidig skiss med luftintag.  

Figur 20   
Tidig skiss med luftuttag bak.  

 
Allt eftersom skisserna blev fler sorterades de och utvalda modeller kombinerades för att få fram 
en mer tillfredställande helhet. Det fanns ändå många obesvarade frågor som påverkade 
karossens design. Ett av de främsta var hur den rörelsehindrade skulle ta sig i och ur fordonet. 
Annan aspekt var att karossen skulle vara tillverkningsbar, det vill säga att en pluggtillverkning var 
möjlig. Karossdelarna gjuts i glasfiber på pluggen, därför måste varje karossdel kunna lossas från 
respektive plugg (grundform eller dummy). En tredje var hur luftintag för kylare, bromsar och 
motor skulle utformas.  
 

2.3.3 Lösningar 
För att finna lösningar till de uppsatta kraven (se Bilaga 5 – Projektspecifikation på sidorna 6 till 7) 
satte sig de två projektmedlemmarna och utväxlade idéer mellan varandra. En lista med möjliga 
tekniska lösningar på kraven sammanställdes (se Bilaga 8 – Lösningsförslag). Några behov hade 
gruppen redan behandlat, som till exempel aerodynamik. Flera av kraven och önskemålen var för 
tidiga att fastställa, men redan här diskuterades olika lösningar för dem som lades till i listan. 
Lösningarna kunde fastställas senare under konceptutvecklingen.  
 
På- och avstigningen av Extremen, som berördes vid skisstadiet, var väsentlig för designen. 
Studenterna diskuterade lösningar emellan sig, men förde även en dialog med Woodstar. Fem 
olika lösningar alstrades och en värdering av de olika alternativen uträttades (se Bilaga 9 – 
Konceptutvärdering). Att ha en hel kaross som är möjlig att fälla upp eller lyfta direkt svarade 
bäst emot behoven som fanns med i kravlistan från projektspecifikationen.  
 

 

Figur 21   
Bilden visar på- eller 
avstigning. I detta fall var 
det passageraren Lars 
Andersin, som kommer att 
köra Extremen med huvudet 
eftersom han saknar 
kontroll i armar och ben. Till 
hjälp togs en lyftanordning 
(ljusgrå till vänster i bild) 
och två assistenter (A och 
B). Notera utrymmet som 
krävs för att assistera 
passageraren (pilarna 1, 2 
och 3). Lyftanordningen 
behövde komma ända intill 
baljan och då åkte 
anordningens ben in under 
Extremen (se den lilla vita 
pilen nere till vänster). 
Detta innebar att det i 
princip inte fanns plats för 
en kaross i detta scenario. 
 

A 
B 

1

2

3
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2.3.4 

 
Som det framstår ur scenariot i Figur 21 var det väsentligt att kunna ta bort karossen. För att max 
två personer ska kunna lyfta den borde den vara lätt avtagbar.  
 
Detta kan lösas med hydralik så att karossen lyfts enkelt bakåt eller framåt. Efter ytterligare 
funderingar och uttänkta scenarion uteslöts denna lösning då den innefattar mekanik som kan 
strula. Om till exempel hela karossen ska öppnas bakåt finns det även risk att fronten slår i ett 
lågt garage tak. Att låta karossen öppnas i mer än en del innebär mer mekanik som ökar 
fordonets totala vikt, samt upptrappas risken för att något krånglar. 
 
Det bästa var att göra konstruktionen så enkel som möjligt där den frigörs och lyfts bort av två 
personer. Glasfiberkarossen kommer ha en trolig vikt på cirka 30 kg, den kan fästas i chassiet 
med lätt avtagbara knipsar, som frekvent används inom racingen. Inga verktyg krävs, knipsarna 
(cirka 6 stycken) lossas, en assistent lyfter vid fronten och en vid baken av bilen och lägger 
karossen åt sidan. Sedan kan passageraren hjälpas in i sätet med lyftanordning, om det behövs, 
utan problem. Risken att någon mekanik skulle strula elimineras. 
 

Gallring 
Under tiden som skissandet och idégenereringen pågick gjordes kontinuerlig gallring av 
koncepten. En del av koncepten hade vissa delar som var intressanta att bygga vidare på medan 
några hade en hyfsad helhet.  
 
Första gallringen av skisserna gjordes enbart mellan Sebastian och Josef. Tre olika attribut på vad 
utseendet skulle uttrycka valdes, dessa var unik, fart och attityd. Betygsättning gjordes och de 
skisser som högst betyg skulle presenteras för Woodstar.  
 
För ytterligare utvärdering besöktes Woodstar för att få deras 
synpunkter och åsikter på de utvalda koncepten. Tur nog hade 
studenterna även tagit med sig de bortsållade skisserna och när 
Tommy, Stefan och Sam fick reda på detta ville de onekligen även se 
dessa. Bland dem hittades flera skisser som företaget gillade starkt, 
två av de viktigaste kan ses i Figur 22 och Figur 23. Företaget fick 
själva gallra bland skisserna, alla bilder kollades igenom och ett antal 
av dem valdes ut och kommenterades.  

 

Figur 22   
En kladdskiss som gillades 
starkt av alla på Woodstar 
och Lars. Denna var 
bortsållad av studenterna vid 
första gallringen. 

 

 

Figur 23   
En enkel skiss på bakdel  
som gillades starkt av alla  
på Woodstar och Lars.  
Även denna hade sållats  
bort vid första gallringen  
av studenterna.  

 
Till Woodstar kom också Lars Andersin som var den första 
beställaren av Extremen och en medfinansiär till projektet. Även han 
fick gå igenom förslagen och tycka till. Återigen var skisserna i Figur 
22 och Figur 23 iögonfallande. Därmed var även denna gallring klar.  
 
Under mötet på Woodstar i samband med gallringarna kom en rad 
kommentarer och önskemål. Extremens design skulle: 

• Vara en kombination av formelbil med fasta skärmar. 
• Ha en tub eller kåpa som gömmer en del av störtbågen. 
• Ha mycket luftintag fram och att lika mycket luft måste 

komma ut som kommer in. 
• Ha en bakdel lik en sportbil och en framdel lik en formelbil. 
• Behålla linjer från ATC. 
• Ha en kilformad kropp. 
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2.4 

2.4.1 

 
Gruppen hade därmed fått en mycket bra bild om vad som önskades och vad som gemensamt 
tycktes vara tilltalande. Det stora antalet kladdbilder och skisser hade bantats ner ordentligt till ett 
fåtal som kunde utvecklas vidare i nästa fas, konceptutvecklingen. 
 

Konceptutveckling 
Det konceptuella designarbetet hade gått från divergent till konvergent form. Designen på 
karossen var nästan avgjord och det var dags att utse ett enda koncept. Gemensamt valdes ett av 
koncepten vilken studenterna tog fram ett par nya förbättrade skisser och en överskådlig 3d-
modell, vilka godkändes senare av Woodstar.  
 
Lösningar på huvudproblemen hade redan fastlagts under idégenereringen och till de övriga 
kraven fanns det olika tankar på hur de kunde lösas (se Bilaga 8 – Lösningsförslag). Val av 
lösning på varje enskilt behov skulle däremot reserveras till tillverkningen, för att det då blir 
lättare att upptäcka vilken lösning som är praktiskt möjlig.  
 

Slutskisser 
Efter mötet mellan projektgruppen, Woodstar och Lars sammanställdes kriterierna som kom 
fram under gallringarna. Studenterna listade även upp ett stort antal ord som skulle eller inte 
skulle associeras med karossen. Tillsammans med Woodstar listades de fem viktigaste ja- och 
nejorden som extremens design skulle utstråla (se Bilaga 10 – Utstrålning). Med detta som 
utgångspunkt skissades det fram ett litet antal slutskisser.  
 

   

Figur 24   
Slutskiss med smal midja. 

Figur 25   
Slutskiss med kurvig midja. 

Figur 26   
Slutskiss på bakparti. 

 
Av de nio slutskisserna som togs fram var samtliga ense om designen på dessa tre karosser (se 
Figur 24, Figur 25 och Figur 26). På dessa skulle en eller flera 3d-modeller tas fram. 
 

2.4.2 Digital modell 
En fullskalig 3d-modell modellerades i 3ds Max. Först modellerades Extremens chassi med 
riktiga mått, som hade uppmätts vid besöket på företaget. Även fotografier som hade tagits i olika 
vyer användes som mallar för att få fram den digitala modellen på chassiet (se Figur 27). Därefter 
byggdes en väldigt enkel grundform för karossen kring chassiet (se Figur 28).    
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Figur 27   
Chassiet. 

Figur 28   
Täckande form. 

Figur 29   
Ledande modell. 

 
Innan pluggarbetet skulle börja kom företaget och lämnade Extremen på Universitet. I samband 
med detta satte sig Josef, Sebastian, Tommy, Stefan och Göran utanför verkstan och kollade 
igenom 3d-modellen i datorn från alla håll och vinklar och föreslog olika ändringar. Även folk 
och studenter som råkade ha vägarna förbi stannade nyfiket till och en del gav spontant sin åsikt. 
Modifieringar som föreslogs kunde direkt testas och omformas i datorn allteftersom 
anmärkningar gjordes, även ångras om någon ändring inte var bra. Olika justeringar gjordes, 
bakpartiet lyftes upp, midjan blev mer markerande samt att kåpan sänktes något. Karossen 
omvandlades från en enkel tråkig till en mer spännande form, som eftertraktats (jämför  Figur 28 
med Figur 29). Här fastslogs karossens utseende och efter att modellens vinklar och mått 
kontrollerats kunde bygget av pluggen dra igång.  
 

2.5 

2.5.1 

Pluggtillverkning 
Enligt planeringen skulle tillverkningen utföras i universitetsverkstadens källarutrymme där plugg, 
chassi och bärbar dator fick plats. Närheten till verkstan, handledare och till material var mycket 
väsentligt. 
 
Pluggen konstruerades i två delar enligt det utvalda konceptet. Ett stort stycke som täcker allt 
utom störtbågen bakom föraren och ett stycke, en så kallad kåpa, som täcker störtbågen och 
motorn. Det var viktigt att ta hänsyn till släppvinklar och liknade som krävdes för att kunna få 
loss glasfiberkarossen från formen. Datorns 3d-modell var ett avsevärt stöd längs med hela 
bygget, där symmetrier och referenspunkter utnyttjades. Även chassiet var på arbetsplatsen i 
början under bygget så att faktiska kontrollmätningar kunde göras.  
 
Pluggen byggdes upp i flera steg. Först konstruerades en stomme av kvadratiska stålrör och grova 
träbalkar. På denna monterades det ett skelett av klenare trävirke som utgjorde karossens volym. 
Därefter byggdes ett skal upp med hjälp av masonit. Detta täckte stora partier av pluggen vilket 
bildade delar av karossens form. Resten täcktes med Inutan, som i vissa fall stadgades med 
spånskivor. Inutanen slipades sedan till en ytform som stämde överens med formen på karossen. 
 

Stomme 
Först byggdes två rektangulära boxar som placerades vid hjulens centrumaxlar (se Figur 30). 
Boxarnas storlek bestämdes av Extremens minimimått i bredd och höjd, för att möjliggöra 
byggnation utåt. Kvadratiskt stålrör valdes för att få en stark och stabil stomme. För att uppnå 
den styrka och stabilitet som krävdes konsulterades Göran Karlsson för val av dimension av 
stålet. Stålet kapades i bitar och svetsades ihop till boxar. När boxarna var klara placerades deras 
centrum med hjulens centrumaxlar. Detta gjordes för att få två fasta punkter som kunde vara till 
hjälp med det fortsatta bygget. Boxarna länkades samman och bildade en stark stomme för 
pluggen.  
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2.5.2 

 
För att underlätta byggandet av skelettet byggdes en kraftig 
trästomme på stålramen. Trästommen skulle underlätta 
fästandet av det klenare trävirket, skelettet, samt att det är 
svårare att göra ändringar i en stålram. I stålramen borrades det 
upp hål, strategiskt placerade för att underlätta fastskruvandet 
av träbalkarna och för att fungera som referenspunkter. 
Träbalkarna kapades i rätt längder och fästes på stålramen vid 
de borrade hålen. I Figur 30 till höger syns de första träbalkarna 
som fästes på den bakre boxen. Balkarna riktades in med ett 
vattenpass för att få dem vertikala och horisontella. Även dessa 
balkar markerades upp med viktiga punkter och linjer för att 
underlätta måttenlig utbyggnad och kontrollmätningar.  

 

Figur 30   
Stålramen placerad intill chassiet, 
vardera boxs mittpunkt i nivå med 
hjulaxlarna.  

 
Det fanns tre primära referenspunkter, den ena punkten var golvet, som gjorde att rätt höjder 
åstadkoms på pluggen. Den andra punkten var hjulplaceringens centrum och den tredje var 
pluggens mittlinje (symmetrilinje). Stommens yttermått kontrollerades mot måtten i den digitala 
modellen och mot det verkliga chassiet, så att den inte blev för stor. När den kraftiga trästommen 
var färdigbyggd skulle det skruvas fast ett klenare virke runtom för att bilda ett skelett.  
 

Skelett 
Skelettet skulle hålla ihop pluggens ytor, som senare skulle täckas med glasfiber. Dess struktur 
påverkar det slutliga utseendet i stor grad. Eftersom skelettet skulle täckas med ett skal av 
ytterligare material kunde det innebära svårigheter att kontrollmäta den i efterhand. På grund av 
detta byggdes skelettet med stor precision, för att försäkra att inga småfel skulle kunna leda till 
problem vid påbyggandet. Varje träbit anpassades för varje placering eftersom trä har egenskapen 
att inte vara spikrak.  
 
Bygget började med den övre linjen som går från nos till bak (se Figur 31). Träbitar monterades 
med reservation för fästpunkter. Dessa fästpunkter placerades ganska nära den tänka karossens 
yta, eftersom på dem fästs den tunna masoniten som bildar ytan, som skulle forma en mjuk linje. 
Detta gällde även frontens mittdel, mittpartiets sidor och bakdelen.  
 

  

Figur 31   
Stommen med påbyggt skelett.  

Figur 32   
Spånskivor för placering av Inutan.   
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2.5.3 

Nosen och området kring hjulen var mer komplicerade att bygga eftersom det skulle byggas på 
med mera byggmaterial innan ytformen uppnås. Här upprättades relativt få träbitar och 
fästpunkter, som hade god marginal från den tänkta ytan. På dessa bereddes det plats för 
Inutanen, men den var inte tillräckligt styv för att kunna fästas direkt på fästpunkterna. Därför 
skruvades det dit spånskivor, på vilka Inutanen sedan kunde monteras (se Figur 32). 
 

Skal 
För att få fram ytan till skelettet användes masonitskivor och Inutan. Masonitskivor byggde 
snabbt upp stora ytor, som inte var för komplexa. Masoniten kunde inte böjas för hårt i två 
riktningar. Inutanen kunde däremot slipas fram till mycket komplexa former, tills den blev för 
svag för att hålla ihop sig själv. Men innan arbetet med Inutanen påbörjades var Extremen 
tvungen att avlägsnas från platsen för att inte smutsas ner. Inutanens spån och damm var statiskt, 
fäste lätt på det mesta och svår att avlägsna. För att skydda kläderna användes overall eller rock, 
dessutom sattes en täckande fiberduk upp runt arbetsplatsen (se Figur 34).  
 
Masonitskivor byggde snabbt och enkelt upp ytor utan större 
komplikationer och passade mycket väl för sidorna, baken, 
fronten och övre delen av karossen (se Figur 34 och Figur 35). 
Masoniten passades intill skelettet och skruvades fast mellan 
skelettdelarna. När masoniten var på plats kunde det skönjas 
skarpa radier vid skruvfästena. För att få bort den skarpa 
övergången mellan ytorna lossades masoniten tills det blev en 
luftspalt till skelettet. I tomrummet lades det små passbitar, av 
bland annat masonit, så att den skarpa radien försvann. Detta 
gjordes vid alla skruvfästen och en mjuk övergång åstadkoms. 
På sidorna skulle masoniten vara en aningen böjd och vriden 
för att passas in. För att få den vridna och den böjda formen, 
var det tvunget att dras i masoniten samtidigt som den 
skruvades fast (se Figur 33). Samma moment utfördes på 
fronten och baken.  

 

Figur 33   
En drar ut masonitskivan samtidigt 
som han vrider lite på den, medan 
den andre skruvar fast skivan på 
skelettet.  

 
Inutanen var mer problematisk att fästa eftersom den består av skumplast. Detta medförde att ju 
tunnare Inutanen blev desto skörare blev den. För att fästa Inutanen skulle det räcka med skruvar, 
men detta var inte tillräckligt hållbart då Inutanen skulle bearbetas med raspar. Ett annat problem 
var att Inutanen skulle bågna vid stora ytor vilket försvårar raspning och mätning. Problemen 
löstes genom att spånskivor fästes som underlag för Inutanen. Spånskivorna skars till och 
skruvades fast på skelettet. Inutanen kunde varken bågna eller spricka när det var spånskivor som 
stöttade upp Inutanen. Förutom att den skruvades fast silikonlimmades även ytorna, för 
säkerhets skull.  
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Figur 34   
Masoniten täckte de stora enkla ytor medan 
Inutanen täckte de komplexa. Arbetsplatsen 
avskärmades med fiberduk.  

Figur 35   
Bakdelen blev för platt med bara masonit, därför 
placerades det Inutan över den.  

 
Inutanen levererades i stora block med olika tjocklek och hårdhet. Inutanen var dyr och därför 
var det viktigt att effektivisera förbrukningen av materialet. Ett bra sätt att minska åtgången var 
att fästa Inutanen på pluggen och sedan skära bort överflödigt material. Med hjälp av 
spånskivornas kanter kunde Inutanen följsamt skäras. De bortskurna bitarna passades in, 
limmades och skruvades fast på andra ställen. Inutanen som formar hjulhusen var utskurna innan 
de monterades. 
 
När allt material var på plats var pluggen kantig, men det gick dock att se 
helheten och de fel som upptäcktes kunde rättas till. Ett tydligt fel som syntes 
var baken, som hade slutat för tidigt efter bakhjulen. Baken framstod som kort, 
platt och ful (se Figur 35). Detta rättades till med att Inutanskivor fästes på 
masoniten, därmed kunde baken formas fritt till det önskade läget. Pluggen 
hade blivit väldigt tung att flytta runt, därför införskaffades hjul som fästes på 
stommens nedre ram (se Figur 36).  

 

Figur 36   
Hjul.  
 

 

Yta 2.5.4 
Innan bearbetningen av ytan påbörjades kontrollerades det att alla Inutanbitar satt fast ordentligt. 
Pluggens skal formades om med bland annat såg, kniv, rasp, träfil och sandpapper till önskad 
ytform. Med hjälp av några viktiga referenspunkter, bland andra golvet, hjulens centrum och 
pluggens mittlinje, samt vinkelhake, linjal, måttband, penna, vattenpass och profilmall 
kontrollerades ytan flera gånger om. Pluggens ytform jämfördes med den digitala modellens 
geometri. 
 
Raspen liknar ett rivjärn och var ett bra verktyg för att ta bort mycket material, för att snabbt 
forma en yta (se Figur 37). Med den kunde den kantiga pluggen smidigt mjukas ut. Men att få 
bägge sidorna symetriska var väldigt krångligt. Ett viktigt verktyg var profilmallen, som har 
trubbiga nålar uppsatta i rad. Dessa kunde tryckas in eller ut så att en profil kunde definieras (se 
Figur 38). Först raspades ena sidan till en önskad form, sedan gjordes ett avtryck med 
profilmallen. Profilmallen spegelvändes och jämfördes med pluggens andra sida. Beakta att 
profilmallen måste hållas med samma vinkel och med jämbördig startpunkt för båda sidorna. När 
kontrollmätningen och putsningen var klar, finslipades ytorna med sandpapper. Därefter gjordes 
en noggrannare mätning av ytorna med profilmallen för att finna små gropar eller bulor.  
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Figur 37   
Ganska grov rasp.  

Figur 38   
Profilmall/nålmall.  

 
Omformningen av fronten, baken, hjulhusen och kanten längs förarpositionen kan ses i Figur 39 
och Figur 40. När huvuddelen av pluggen var klar skruvades Inutanbitar fast efter pluggens nedre 
kant, runtom pluggen, som sedan slipades till ett kjolpaket (se Figur 41).  
 

   

Figur 39   
Framsidan av omformad plugg. 

Figur 40   
Baksidan av omformad plugg.  

Figur 41   
Extra nederkant likt ett kjolpaket.  

 
En del hål, luckor och sprickor råkade uppstå vid ytarbetet. Försök att reparera pluggen med små 
passbitar av Inutan och spackel gjordes. De värsta problemen löstes men småhål, skarvar och 
småspringor bestod. Detta var inte farligt eftersom pluggen skulle täckas med glasfiber som 
täcker och styvar upp ytan rejält. Glasfiberytan kunde sedan slipas, spacklas, finslipas och lackas 
till en perfekt finish.  
 

2.5.5 Kåpa 
Den lilla karossbiten, som kallas för kåpa, som sitter bak upptill på pluggen, byggdes upp efter att 
bakdelens övre linjer var färdiga (se Figur 42). Kåpan byggdes på detta vis eftersom den skulle 
passa med pluggens övriga linjer och mått. Eftersom kåpan skulle ligga tätt mot den stora 
karossen kunde inte skarven var för stor mellan styckena.  
 

  

Figur 42   
Löstagbar kåpa från sidan. 

Figur 43   
Kåpan bakifrån.  
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2.6 

2.6.1 

En stadig trästomme byggdes upp för kåpan eftersom den skulle vara löstagbar. Två masonitbitar 
skruvade fast som bildade en svag S-form. För att S-formen skulle bestå stöttades den upp med 
Inutan på insidan. Inutanbitar slipades och passades till det nedre stora stycket (se Figur 43). 
Sedan skruvades de och limmades fast på kåpans stomme. Kåpans komplexa form på sidorna 
konstruerades med  flera smala bitar, som skruvades och limmades fast längds med sidan. 
Därefter raspades och slipades bitarna tills de fick samma lutning som pluggens övriga yta. Även 
här gjordes kontrollmätningar med profilmall. 
 

Visualisering 
Den digitala 3d-modellen som utarbetades under konceptutvecklingen (se under rubrik 2.4.2 
Digital modell) omskapades parallellt med pluggtillverkning för att pluggen och den digitala 
modellen skulle stämma överens. Denna digitala modell bearbetades för att se lika 
verklighetstrogen ut som slutprodukten. Sedan användes den till att göra en digital animering och 
framförallt en verklig modell i mindre skala, med hjälp av en 3d-printer.  
 

Digital modell 
En enkel 3d-modell hade tidigare gjorts i datorn med programmet 3ds Max. Den var skalenlig 
men väldigt banal. Den hade få polygoner (det vill säga att 3d-formen hade låg detaljnivå och 
var ”kantig”), ingen textur (ytmönster) samt att vissa delar inte fanns med. Därför omarbetades 
den till en graciösare form, även naturtrogna texturer lades till. Modellen upparbetades så att alla 
delar blev solida. Bland annat fixades sittplatsen till och nya fälgar modellerades upp (jämför 
Figur 44 och Figur 45).  
 

   

Figur 44   
Modell innan omarbetning.  

Figur 45   
Den omarbetade modellen.  

Figur 46   
Urklipp från 3d-animering.  

 
I dataprogrammet skapades en scen med ljussättning. Genom att låta den digitala Extremen i 
scenen rotera och en kamera föras mot den kunde en animering skapas (se Figur 46). Ett tufft 
ljudspår lades även till i animeringen.  
 

2.6.2 Fysisk modell 
Woodstar ville gärna ha en fysisk modell för att visa sina kunder hur Extremen skulle se ut. Det 
togs kontakt med IUC Wermland som kunde göra små mycket hållbara plastmodeller. Än en 
gång kom den digitala modellen till nytta. Den gjordes om till ett enda solitt objekt och spardes i 
ett speciellt filformat. Filerna skickades till IUC Wermland som med sin maskin kunde skapa 
identiska kopior i plast (se Figur 47).  
 
 

31 



Examensarbete Extreme  
Rapport  
 
 

2.7 

2.7.1 

2.7.2 

 Ett litet antal modeller skrevs ut 
varav den största var i skala 1:10. Ytan 
på modellen var grov och var därför 
tvungen att putsas upp. Plasten var 
svårslipad, men slipades ändå något 
till en lite jämnare yta. Sedan 
sprutspacklades modellen och slipades 
till en fin finish. Modellen lackades 
bland annat med en mörklila färg, lik 
den i animeringen (se Figur 48).  

  

Figur 47   
Nyutskrivna plastmodeller.  

Figur 48   
Bearbetad plastmodell.  

 

Presentation 
För examensarbetet gjordes en muntlig redovisning och en utställning, vilka var viktiga krav för 
att få godkänt på kursen. Under redovisningen gav klasskamraterna feedback till varandras 
presentationer. Dessutom var det planerat att visa Extremen i mässan ”Att leva och fungera” i 
Göteborg med Woodstar.  
 

Redovisning 
Redovisningen inför klassen planerades några dagar i förväg. Upplägget inför presentationen 
gjordes gemensamt i gruppen, där bilder valdes ut och vad som skulle berättas delades upp. Efter 
detta gjordes en PowerPoint enligt upplägget (se Bilaga 11 – Presentation). Det uppdelade 
materialet studerades och skrevs var för sig. Sedan presenterades det inom projektgruppen och 
respons gavs på varandras del. Presentationen justerades och tränades ihop en sista gång innan 
redovisningen.  
 

Utställning 
Vid utställningen på universitet skulle Extremen med färdig kaross visas för allmänheten. Detta 
gick inte att utföra eftersom tillverkningen av pluggen hade tagit längre tid än önskat, samt att 
Woodstar hade plockat isär styrningen för modifieringar. Därför kunde inte ens chassiet och 
motor vara med på utställningen. Istället visades pluggen för att ge en blick av hur den färdiga 
karossen skulle se ut.  
 
Till utställningen införskaffades det en matta för att få en kontrast mot det gråa stengolvet, samt 
avspärrningsband för att förhindra folk från att peta på pluggens yta. Även den lilla plastmodellen 
togs med för att låta besökarna se hur slutresultatet kan se ut. Även en modifierad version av 
PowerPointen (se Bilaga 11 – Presentation), som användes vid redovisning, rullandes på en 
bärbar dator. PowerPointen innehöll bilder på tillverkningen av pluggen, skisser och animeringen. 
Datorn, plastmodellen och broschyrer från Woodstar placerades på ett ståbord. Inga affischer 
användes eftersom det inte hanns med.  
 
Till mässan i Göteborg skulle Extremen vara klar och presenteras med företagets andra 
produkter. Detta gick inte heller eftersom Extremen inte var färdig. Men projektgruppen tog sig 
till mässan och presenterade animeringen och den fysiska modellen, som hade färdigställts natten 
innan.  
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3 Resultat 

Ett koncept togs fram och pluggar tillverkades enligt konceptet, till den nivå som projektgruppen 
behärskade. Detta gjordes inom fastställd projekttid. Extremen visualiserades med en animering, 
en digital modell och en fysisk plastmodell. Projektet presenterades på de planerade 
utställningarna och redovisades. Extremen kommer att slutföras och testköras av Woodstar i 
samarbete med studenterna (se Bilaga 12 – Slutförande).  
 

Koncept 
Idégenereringar, problemlösningar och skisser resulterade i ett koncept, som visualiserades med 
en skalenlig digital 3d-modell (se Figur 49 och Figur 50). Konceptet innebar en heltäckande 
kaross med en separat kåpa. Hela karosseriet, lyfts bort som en enda enhet vid behov, till 
exempel då en rörelsehindrad ska stiga på. Kåpan kan tas av separat eller följa med hela karossen. 
Karossen kommer att ha ganska låg vikt eftersom den görs i lätt glasfiber. Denna lösning 
uppfyllde kraven bäst. Designen upplevs svara mot de semantiska kraven på en klassisk 
sportvagn med ett unikt utseende. Den är även aerodynamiskt godkänd med luftintag fram och 
på sidan, samt luftuttag baktill.  
 

  

Figur 49   
Digital 3d-modell uppifrån. 

Figur 50   
Digital 3d-modell bakifrån. 
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3.2 

 

Plugg 
Pluggens konstruktion bestod av en stålram med ett påbyggt träskelett och ett skal av masonit 
och Inutan. Pluggen bestod av två formar, kåpan bak upptill och den större karossen ner till (se 
Figur 51 och Figur 52). Nästa steg för pluggarna var att täckas med lager av glasfiber och 
finbehandlas för att göra dem avgjutningsbara, vilket var Woodstars uppgift. Företaget skulle 
även fullfölja tillverkningen till en färdig Extreme med denna plugg som underlag. Studenterna 
skulle fungera som handledare och assistera företaget fram tills karossen blir slutförd och testad 
(se Bilaga 12 – Slutförande).  
 

  

Figur 51   
Framsida plugg, två delar. 

Figur 52   
Baksida plugg inklusive kåpan.  

 

3.3 Visualisering 
Visualiseringen resulterade i en animering, en digital modell och en fysisk modell. Animeringen 
gick ut på att Extremen belystes med spotlights, som rörde sig i förhållande till varandra, 
samtidigt som en kamera åkte runt Extremen och filmade den från olika vinklar. Till animeringen 
fanns ett tufft musikstycke som förhöjde upplevelsen. Extremen hade en mörklilametallik färg 
med en ton av grått medan bågen och fälgarna hade ett aluminiumutseende (se Figur 53). 
 

  

Figur 53   
Urklippt stillbild ur animeringen.  

Figur 54   
Fysisk modell i skala 1:10.  

 
Den plastutskrivna modellen var en kopia av den digitala modellen i skalan 1:10. Modellen var 
slipad och lackad med en hög finish. Den hade samma färgnyans som den digitala, lackad med en 
mörklilametallik lack med en ton av grått (se Figur 54).  
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Presentation 
Projektgruppen deltog i de två planerade utställningarna. Den första var på mässan ”Att leva och 
fungera” i Göteborg där Woodstar hade ett eget utställningsutrymme, där de visa upp sina 
produkter. Den fysiska modellen visades för första gången till alla på Woodstar i Töcksfors, 
Göteborg och Stockholm, deras gamla kunder och andra intressenter (se Figur 55).  
 

   

Figur 55   
Mässan ”Att leva och fungera” i Göteborg. 
Josef till vänster, Tommy med modellen och 
Sebastian till höger.  

Figur 56   
Pluggen vid 
examensutställning på 
Karlstads Universitet.  

Figur 57   
Montern på 
examensutställningen på 
Karlstads Universitet.  

 
Den andra och viktigaste utställningen för projektgruppen var på universitetet. Här 
pressenterades alla examensarbeten för allmänheten, anhöriga, lärare och gymnasieklasser. 
Pluggen, PowerPointen, animeringen, fysiska modellen och broschyrer från företaget 
presenterades vid montern (se Figur 56 och Figur 57).  
 
Den muntliga presentationen av examensarbetet framfördes inför klassen med en PowerPoint 
med en avslutande animering (se Bilaga 11 – Presentation).  
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4.2 

4 Utvärdering 

Överlag är vi väldigt nöjda. Det fanns inte mycket att klaga på tycker vi, förutom några saker. En 
stor sak vi är riktigt missnöjda med är att vi slösade mycket tid på att finslipa pluggen (cirka två 
veckor) när det visade sig inte behövas, eftersom den ändå skulle slutbearbetas på ett visst sätt 
innan den avgjuts. På grund av det föll bland annat rapporten och mycket annat efter. Men de 
som sett och fått ta del av projektet och presentationen är väldigt imponerade och förnöjda.  
 

Förstudie 
Det var viktigt att knyta en bra relation till uppdragsgivaren för att lära känna varandra och 
klargöra vad de olika parterna kunde göra. Lennart Wihk var med under en viss del av mötet för 
att ge tillit, samt förklara allvaret med examensarbetet. Dessutom fick företaget en bättre 
förståelse över vår designmetodik, att det inte bara var att köra i igång med byggandet. 
 

Planering 
Trots att planeringen som gjordes var väl detaljerad var den endast en grundplan. Under 
projektets gång upptäcks nya hinder och möjligheter och då var det viktigt att snabbt kunna 
ändra i planen för att kunna nå målen. Därför såg den preliminära planen i projektspecifikationen 
inte ut som den utförda planen som finns i denna rapport.  
 
Lennart tyckte det var rimligt att arbeta fram ett slutgiltigt koncept som Woodstar kunde arbeta 
utifrån. Ivriga och drivna som vi var ville vi göra ett reellt arbete och inte bara ett konceptuellt. 
Att sätta in en tidsaspekt för den färdiga pluggen var oerhört svårt eftersom företaget inte gjort 
någon dylik plugg tidigare. Det sattes ett mål att Extremen skulle vara klar inom projekttiden, 
men alla kände på sig att detta skulle bli väldigt tufft, men vi var väldigt säkra på att vi skulle 
hinna färdigt pluggen till det tänkta stadiet. 
 
Att planeringen och specifikationen av projektet gjordes tillsammans var oerhört viktigt. Detta 
hjälpte oss att få en djupare gemensam syn kring projektet och att enas om dess detaljer. 
Intressekartan som gjordes var bra för att enkelt och lätt ge en gemensam inblick av de 
involverade i projektet. Internetkontot som upprättades var mycket bra för att enklare hålla 
kontakten med företaget och alla övriga intressenter. Kontot användes bland annat för att spara 
bilder och dokument i säkerhet, ifall datorkrasch skulle inträffa. 
 
Den ingående struktureringen och planeringen som gjordes var bra, men ändå lite väl detaljerad. 
Det var inte säkert när de stora delarna av projektet skulle vara klara och därmed onödigt att 
lägga ner tid på att planera småsaker. Vi är mycket nöjda att huvudmålen som ingick i projektet 
uppnåddes inom tidsramen, däremot föll de flesta av delmålen helt eller delvis bort som fanns i 
den detaljerade strukturen. Delmål som hanns med var visualisering och liten modell, vilka 
kändes vikigare än de resterande delmålen.  
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4.3 

4.4 

Tillit växte mellan oss och företaget samt att projektspecifikation som skrevs var ett sorts avtal 
mellan oss. Projektspecifikationen innehöll avgränsningar och frånsagda skyldigheter, samt att 
den vara undertecknad. Även budgeten stod med, men det sattes ingen maximal gräns för det, 
förutom att det skulle hållas runt 10 000 kronor och skulle det behövas mer var inte det några 
större problem heller. Vi tycker att budgeten hölls inom rimliga ramar fast den uppgick till 
ungefär 15 000 kr. Alla kostnader redovisades med kvitton samt att de största kostnaderna kände 
företaget till i förväg.  
 
Eftersom företaget fanns i Töcksfors var det svårt att mötas ofta. För att mötena skulle utnyttjas 
optimalt skickades relevant information i förväg och varje möte fick flera syften, som planering, 
konceptutveckling och gallring, även om alla momenten inte var i helt rätt skede att göras just då.  
 
Att pluggen tog längre tid att bygga medförde att sammanställningen av dokumentationen och 
rapporten halkade efter. Rapporten hanns inte ens påbörjas på allvar förrän då opponeringen 
skulle ske. Vilket innebar att opponeringen inte gav något då motparten fick ta del av dagbok, 
projektspecifikation och liknade. Detta var tråkigt eftersom ingen feedback kunde fås samt att 
hela projektet skulle i princip ha varit klart och att ett intensivt skrivande väntade. 
 
Lennart föreslog att inlämningen av rapporten kunde vänta tills Extremen var klar och testkörd. 
Detta var bra för att kunna visa den färdiga Extremen i resultatet och därmed lyfta projektet. 
Denna tid var tacksam att få för att inte få det för stressigt med rapportskrivandet. Självklart är 
detta inte slutet, för företaget kommer att fortsätta förbättra och utveckla sina produkter, men 
den del vi varit med att utveckla kunde då avslutas.  
 

Dokumentering 
Dagboken var bra men den kunde ha varit mer utförlig. Det borde ha varit en avstämning om 
vad som hänt under den gångna veckan. Ibland arbetades det avskilt på pluggen, detta ledde till 
att dagboksansvarige inte visste vad den andre gjorde hela tiden och därmed försvann relevant 
information. Då det arbetades hemma var det svårt att hålla koll på arbetstimmarna eftersom 
arbete och fritid överlappade varandra. Vi borde ha varit striktare med hemarbetet i form av ett 
tydligt dagsschema eller en timer vid datorn som slogs på eller av vid arbete. 
 
Fotograferingen av arbetet är vi mycket nöjda med. Det fanns alltid en digitalkamera som gick att 
låna. Det skulle däremot ha varit bra att ha en bild som visade hur mätningen av nosen gjordes 
med nålmallen, eftersom detta var svårt att förklara i ord för läsaren.  
 

Koncept 
Koncept som togs fram var bra förutom skisserna där vi var ringrostiga och gjorde värdelösa 
skisser. Vi måste erkänna att vi hade svag skissförmåga och att utbildningen har varken stärkt 
eller underhållit den. 
 
Det var bekvämt att slippa behöva göra djupa analyser om aerodynamik då det fanns en student 
som kunde rådfrågas. Det fanns gott om inspirerande fordon på Internet i form av foton och 
skisser.  
 
Under skissningsperioden hade det varit bra om det hade funnits en närmare och snabbare 
feedback istället för den e-post och telefonkontakt med företaget, men den funkade bra. Det 
hade varit roligt att få se hur de hade skissat och löst problemen om inte vi influerat dem. 

37 



Examensarbete Extreme  
Rapport  
 
 

4.5 

 
Den gallring som gjordes på företaget var suverän, allt gick enligt planerat. Inför gallringen hade 
det gjorts en egen utvärdering och en ömsesidig åsikt byggts upp, så att vi talade med en 
gemensam röst mot företaget. Det var bra att vi krävde en utförlig utvärdering av varje skiss och 
att alla satt på plats och diskuterade, på så vis kunde alla godbitar antecknas.  
 
Lars Andersin lät oss filma honom då han skulle ta sig i och ur Extremen. Då syntes det tydligt 
vilka problem som kunde uppstå om inte vårt koncept valdes. Sam, Stefan och Tommy fick 
ständiga frågor som de svarade på. Deras svar låg till grund för konceptutvärderingen som blev 
alltmer självklar desto fler frågor vi fick besvarade. 
 
Det gjordes en 3d-modell i datorn som inte var helt enkel att göra eftersom ingen av oss hade 
tidigare erfarenhet av att modellera sådana objekt i programmet. Det som var riktigt bra med 
modellen var att vi och företaget kunde redigera den direkt i datorn innan tillverkningen av 
pluggen. De modifieringar som föreslogs kunde enkelt testas direkt framför ögonen på dem.  
 

Plugg 
Vi blev mycket nöjda med resultatet av pluggen men några ändringar var önskvärda, exempelvis 
nosen som blev för kantig och spetsig. Den saknade den bullighet som eftersträvades. Det som 
var krångligast och tog mest tid (kanske 50 procent av den nedlagda tiden), var mätningarna och 
kontrollmätningarna på pluggens skelett och ytor. Det lades även mycket onödig tid på att slipa 
pluggen med fint sandpapper för att få en fin yta på pluggen. Eftersom pluggen täcks med 
glasfiber som i sig självt blir knottrigt oavsett hur fin yta pluggen har innan, hade det räckt att 
enbart slipa pluggen med grovt sandpapper.  
 
Det hade varit kul att testa idén Woodstar hade om ett stort block, som det skars bort bitar ifrån 
för att forma den kropp som önskats. Troligtvis hade detta gått fortare, men med de verktyg som 
fanns att tillgå på universitetet, hade mätningar i höjdled och bredd försvårats. 
 
Den stomme som byggdes upp med stål och trä var stadig och bra, med träskelettet som var 
relativt lätt att ändra på. Masoniten var bra för att ge en naturlig mjuk böjd form samt att den 
snabbt och enkelt byggde upp stora ytor, som medförde tidsbesparingar. Inutanen var utmärkt att 
forma, men dess damm var väldigt besvärligt. Inutandammet irriterade hud, luftvägar och ögon. 
De skyddsdräkter som fanns var inte tillräckliga mot dammet som bildades. Det krävs en väl 
ventilerad lokal som suger upp dammet direkt, vilket tyvärr inte fanns tillgång till på universitetet. 
Inutanen var dyr och därmed blir det dyrt om misstag görs under pluggtillverkningen. 
 
Utan den digitala 3d-modellen hade projektet tagit mycket längre tid att utföra och det hade varit 
svårt att få den önskade designen, eftersom vi inte var bra på att skissa samt att chassiet inte 
fanns tillgängligt hela tiden. Även under byggandet av skelettet var närheten till den digitala 
modellen och chassiet oerhört hjälpsamt då fästpunkterna kontinuerligt och enkelt kunde 
kontrolleras. Utan profilmallen, måttbandet, vattenpasset, vinkelhaken och självklart pennan 
skulle det vara besvärligt att bygga en plugg för hand med den precision som den byggts med. 
Dessa verktyg fanns alltid i fickan eller i en armlängds avstånd. Det var bra att det fanns flera 
fasta referenspunkter utplacerade på pluggen för mätningar, samt kontrollmätningar.  
 
Under tiden som bygget utfördes förbättrades två sinnen väldigt mycket och de var ögonmått 
och finkänslan i händerna. Handen var mycket bra på att känna ytors fel. 
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4.7 

Visualisering 
Animeringen var mycket bra för att kunna visa upp Extremen digitalt utan att behöva ta med den 
verkliga Extremen, som i detta fall var mycket stor. Den kan även användas till kommande 
affischer eller broschyrer. Det går att göra den flashig och användas för att visa kunderna vilka 
varieteter som kan beställas, eftersom det är enkelt att till exempel byta färg digitalt.  
 
Plastmodellen var mycket bra för företaget för att locka nya kunder och intressenter. Enda 
nackdelen med den var att ytan var grov och inte tillräckligt fin för att lackeras direkt. Det var 
tvunget att läggas ned många timmar på putsande innan det var klart för lackering. Det fina med 
den var också att man fick se och känna på hur slutresultatet kommer att se ut när allt är klart.  
 

Presentation 
Bra helhet på presentationen tyckte många, att det var bra upplägg och att vi förklarade tydligt 
bakgrunden med projektet och Extremens användningsområde. De tyckte även att samarbetet 
med arbetsledaren verkar ha varit bra och imponerade av att vi hunnit med allt. Någon har tyckt 
att vi tagit på oss för stort arbete. Det uppskattades att vi förklarade tydligt varför konceptet 
valdes och hur arbetet med pluggen hade gått. De ansåg även att vi förklarat 
tillverkningsprocessen och vad pluggens syfte var. Dessutom hade vi tydligt tal under 
presentationen, men animeringen upplevdes något för lång, som även vi tyckte i efterhand. Den 
animeringen som sedan lämnades till Woodstar kortades därför ner. Några undrade hur 
problemen hade lösts, vad som händer med projektet i framtiden och vad vi skulle ha gjort 
annorlunda om vi byggt pluggen igen.  
 
Under utställningen på universitetet märktes det att det inte var många som förstod vad pluggen 
var till för. Vissa trodde pluggen var gjord enbart för utställning, vissa trodde att det var en lådbil 
och någon tyckte den såg ut som en batmobil. De som förstod vad det var och vad det skulle 
användas till stod kvar och diskuterade en hel del och var imponerade av arbetet. Om det hade 
funnits mer information om pluggen i form av broschyrer och affischer hade nog flera förstått att 
det inte var en lådbil eller en prototyp för utställning. Det bästa hade självklart varit om vi hade 
hunnit ha karossen eller chassiet på plats.  
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5 Slutsatser 

Alla tekniska och semantiska krav uppfylldes, men rapporten och en del önskemål hanns inte 
med. Pluggen tog längre tid än planerat, främst på grund av att onödig tid lades på finslipning av 
pluggen.  
 
Vi tog på oss för mycket, det hade räckt med konceptframtagning, men vi var engagerade och 
skapade våra förutsättningar själva. Det har varit periodvis oerhört ansträngande, samtidigt som 
vi lärde oss en hel del och hade riktigt kul. Samarbetet mellan alla parter har varit nära och bra i 
detta digra men vällyckade projekt. 
 
Det praktiska arbetet förbättrade två av våra sinnen, ögonmått och finkänsla i händerna.  
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Projektbeskrivning 
 

 
 

Bakgrund 
Denna projektbeskrivning gäller examensarbetet på 15 poäng, som skall ske vårterminen 
2005. Examensarbetet är den slutgiltiga kursen på utbildningen Innovations- och 
designingenjörsprogrammet (120 p) på Karlstads Universitet. Projektet kommer att 
utföras av Josef Eid och Sebastian Svensson.  
 
Företaget Woodstar AB ligger i Töcksfors i västra Värmlands län. De tillverkar fordon och 
tillbehör anpassade för rörelsehindrade personer. Några av de produkter som de tagit 
fram är terrängfordonet ATC (All Terräng Cart) och skicart, vilken möjliggör alpin 
skidåkning även för personer med svårare rörelsehinder. Företaget ligger i slutskedet 
med utvecklandet av det nya fordonet Woodstar Extreme, som är en banracer (se bild 
ovan). En av de saker som ännu inte tagits fram för denna är ett karosseri. 
 

Uppgift 
Examensarbetets uppgift blir att ta fram en design till banracerns karosseri. Olika 
önskemål och krav har diskuterats men ännu inte fastställts. Formgivning, aerodynamik, 
ergonomi, konstruktion och tillverkning kommer att beröras. Ett önskemål från Woodstar 
AB är att kunna ha något att visa upp till en kommande utställning i Göteborg den 10 Maj 
2005. 
 
Studenterna Sebastian Svensson och Josef Eid har träffat Tommy Andersson, Stefan 
Knutsson och Sam Axelsson på Woodstar AB. Kontaktperson på företaget blir Tommy 
Andersson och handledare i kursen Lennart Whik. 
 

Strategi 
Denna projektbeskrivning är det första dokument som upprättas i detta arbete. Ett avtal 
kommer att slutas mellan studenterna och företaget inom kort. Vidare har det fastlagts 
att en projektspecifikation presenteras innan vecka 6. Projektspecifikationen ska 
innehålla krav, budget, ramar, delmål, önskemål, planering och andra specifikationer 
rörande projektet.  
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Extreme 

3.3 Affisch 

3.2 Broschyr 

3.5.2 Univ. utställning 

3.5.1 Göteborgsmässan 

3.5 Utställning 

3.4.2 Slutredovisning 

3.4.1 Delredovisning 

3.4 Redovisning 

3.1 Visualisering 

2.5 Slutförande 

2.4 Opponering 

2.3 Sammanställning 

2.2 Dokumentering 

2.1 Projektspecifikation 

1.6 Teknisk ritning 

1.5 Slutgiltig kaross 

1.4 Karossmallar 

1.3 Pluggar 

1.2 Konceptutveckling 

1.1 Idégenerering 

3. Presentation 1. Kaross 2. Rapport 

4.3.4 Avslut 

4.3.3 Överlämning

4.3.2 Realisering 

4.3.1 Planering

4.2 Budgetredovisning 

4.3 Affärsbeslut 

4.1 Tidsrapportering 

4. Administration 
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Jan Februari Mars April Maj Juni
V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10 V 11 V 12 V 13 V 14 V 15 V 16 V 17 V 18 V 19 V 20 V 21 V 22

1. Kaross
1.1 Idégenerering
1.2 Konceptutveckling
1.3 Teknisk ritning
1.4 Pluggar
1.5 Karossmallar
1.6 Slutgiltig kaross
2. Rapport
2.1 Projektspecifikation
2.2 Dokumentering
2.3 Sammanställning
2.4 Opponering
2.5 Slutförande
3. Presentation
3.1 Visualisering
3.2 Broschyr
3.3 Affisch
3.4 Redovisning
3.4.1 Delredovisning

3.4.2 Slutredovisning

3.5 Utställning
3.5.1 Göteborgsmässan

3.5.2 Univ. utställning

4. Administration
4.1 Tidsrapportering
4.2 Budgetredovisning
4.3 Affärsbeslut
4.3.1 Planering

4.3.2 Realisering

4.3.3 Överlämning

4.3.4 Avslut  
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  Risk   Åtgärd 

För lite inspiration till idéer och skissande.  Surfa på Internet och kolla in relevant information och bilder.  

Svag skissförmåga.  Träna upp skissandet och läsa i litteratur om design.  

Koncepten tycks ej om av 
mottagare/beställare.  

Komma med många alternativ.  

Svårt att forma en 3d-model (fysisk).  Se till att ha bra utrustning och kolla upp olika alternativ.  

Svårt att forma en 3d-model (digitalt).  Träna mer och ta hjälp andra på nätet. 

Svårt att få till stora jämna ytor på pluggen.  Får ta hjälp av Sam eller Stefan för att fixa till ytorna 
ordentligt.  

Materialet till pluggen som ska användas inte 
kommer fram i tid.  

Ser till att allt material som behövs finns beställt i tid och 
levererat till oss.  

Pluggen skadas vid frakt. 
 

Ställa den stabilt, fraktas försiktigt samt att den vadderas med 
plast med luftbubblor i eller annat skyddande täcke/hölje.  

Pluggen skadas under arbetsgång. Pluggen säkras ordentligt då vi inte är vid den, ställa den 
stabilt, låsa in den, inte fjanta sig runt pluggen, inga labila 
inventarier i närheten av den, placera den inte i att trånga 
utrymmen eller där folk går ofta förbi.  

Stort spel eller glapp mellan chassi och 
kaross. 

Lägger gummi eller distansbrickor så att det passar.  

Fästena till karossen passar inte. Hänsyn till olika fästen görs i konceptutvecklingen och kollar 
upp olika fästen/anordningar som finns.  

För lite underlag till rapporten. Dokumentera ofta och noggrant.  

För mycket fakta eller innehåll i rapporten. Dokumentera kvalitativt och hålla sig till avgränsningarna.  

Mycket negativ kritik i opponeringen. Ta hjälp av handledaren i god tid.  

Rapporten försenas för att tidigare 
arbetsmoment tar längre tid än väntat.  

Börja med rapporten vid sidan om på övertid.  

Någon blir sjuk eller skadad. Använd skyddsutrustningar som rekommenderas och inte 
utföra riskfyllda aktiviteter.  

Svårt att ha få till möten med handledare. Bokar in handledaren i god tid, frågar om de har kollegor man 
kan vända sig eller utför handledning på distans via telefon 
och Internet.  

Designen vinner inte brett stöd. Marknadsföring, snygga visualiseringar, produktplacering och 
upprepande budskap.  

Det blir svårt att ta sig i och ur Extremen. Tar kontakt med testpersoner i ett tidigt stadium, ser till att ha 
goda marginaler eller utföra justeringar i efterhand (delar upp 
karossen).  

Budgeten överstigs. Meddelar beställaren i god tid så att vi kan diskutera 
problemet, välja billiga leverantörer och inte köpa onödiga 
saker.  

Någon av oss inte kan medverka på mässan, 
utställningen och på presentationsdagen. 

Ser till att ha kontrollerat tid, plats och resa i förväg och att 
båda kan allt i projektet.  

Tryckerier dröjer med broschyrer och 
rapporter. 

Beställer i god tid, etablerar god kontakt i förväg och kollar 
flera tryckerier i förväg.  

Data försvinner. Bränner ut nya och viktiga dokument på skiva samt lägger upp 
senaste versionerna av filer på spraykontot.  
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Inledning 
Denna projektspecifikation är utförd av studenterna Josef Eid och Sebastian Svensson och gäller 
examensarbetet på 15 poäng, som skall ske vårterminen 2005. Examensarbetet är den slutgiltiga 
kursen på utbildningen Innovations- och designingenjörsprogrammet (120 p) på Karlstads 
Universitet. Studenterna har träffat Tommy Andersson, Stefan Knutsson och Sam Axelsson på 
Woodstar AB. Kontaktperson på företaget är Tommy Andersson och handledare i kursen 
Lennart Wihk. 

Bakgrund 
Företaget Woodstar AB ligger i Töcksfors i västra Värmlands län. De tillverkar fordon och 
tillbehör anpassade för rörelsehindrade personer. En av produkterna som de tagit fram är 
terrängfordonet ATC (All Terräng Cart). Företaget ligger i slutskedet med utvecklandet av det 
nya fordonet Woodstar Extreme, som är en banracer (se bild på framsida). En av de saker som 
ännu inte tagits fram för denna är ett karosseri. 
 
På Woodstar används klassisk metod för framtagning av glasfiberdelar. Först görs en plugg, även 
kallad dummy, av den form som man önskar att glasfiberkarossen form och yta ska ha i verklig 
storlek. Denna kan vara av valfritt material, till exempel trä. Därefter läggs flera lager glasfiber 
och polyester på denna så att en negativ formmodell i glasfiber uppstår. Därefter lossas den och 
härdas för att senare används som mall för att göra flera lika karossdelar med den önskade 
designen.  

Syfte 
Woodstar Extreme har syftet att fylla ett behov samt att förverkliga en dröm om att gemensamt 
och integrerat kunna idka en sport, i detta fall motorsport, oavsett rörelsehinder på lika villkor. 

Mål 
Examensarbetets huvuduppgift är att ta fram en design till banracerns karosseri. Ett viktigt 
önskemål från Woodstar AB är att kunna ha något att visa upp till en kommande utställning i 
Göteborg den 10 Maj 2005. Vägen dit har delats upp i ett antal delmål. 

• Idé på karossutseende färdigt vecka 7 
• Färdigutvecklat koncept på idén färdigt vecka 9 
• Pluggar till karossdelarna färdiga vecka 14 
• Karossmallar färdiga vecka 16 
• Slutgiltig komplett kaross färdig vecka 18 

Strategi 
Projektet som helhet är uppdelat i fem faser, förstudie, planering, realisering, överlämning och 
avslut. Faserna realisering, överlämning och avslut utgör genomförandet av projektet vilka denna 
projektspecifikation behandlar (se även tidsplan på sidan 10). Avgörandet från att gå från en fas 
till nästa kräver ett affärsbeslut. Framång i projektet har studerats via en riskanalys gjorts (se bilga 
4 – Riskanalys). 
 
Första affärsbeslutet är taget där parterna har kommit överens om att starta ett samarbete och 
vad detta ska leverera (se bilaga 1 - Projektbeskrivning). Denna projektspecifikation är underlag 
för affärsbeslut två. Då denna godkänns av Tommy Andersson kan affärsbeslut två tas och 
genomförandet inledas. Parterna väntas även skriva ett avtal angående detta projekt inom kort.  
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Examensarbete Extreme   Upprättad: Josef Eid och Sebastian Svensson 
Bilaga 5 – Projektspecifikation  
 
Datum: 2005-02-18 Godkänd: Tommy Andersson 
 
 

Omfattning 
För att få en bättre bild om projektets omfattning har en kartläggning gjorts för att fastsälla de 
olika intressenterna samt deras krav och önskemål. Även avgränsningar har satts upp. 

Intressesituation 
Här är kartläggning över de olika intressenterna och deras relation i projektet. En del är endast 
aktuella i en del av faserna i projektet, se planeringen för vidare information. 
 

 
 

Moderorganisation: Woodstar AB 

Projekt: Extreme 
 
   Projektgrupp och resurser:  
   Josef E och Sebastian S 

Beställare:  
Tommy A 

Interna mottagare:  
Stefan och Sam 

Kunder: 
Lars Andersin 
Återförsäljare 
Kommande kunder 

Övriga intressenter: 
Publik och andra entusiaster 
Assistanspersonal 
Rörelsehindrades organisationer 

Externa intressenter: 
Ralf L och Peter K 

Intern intressent:  
Per Stjärnhag 

Övriga handledare:  
Tomas J 
Hans J  
(Två kontakter till Hans) 
Pär I 

Övriga handledare:  
Tomas J 
Hans J  
(Två kontakter till Hans) 
Pär I 
Göran och Lars 

Huvudhandledare: 
Lennart W 

Resursägare: Karlstads Universitet 

 
Kommentarer och förklaringar om de olika intressenterna finnes på nästa sida.  
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Examensarbete Extreme  Upprättad: Josef Eid och Sebastian Svensson 
Bilaga 5 – Projektspecifikation  
 
Datum: 2005-02-18 Godkänd: Tommy Andersson 
 
 
 
Intressent Kommentar 

 
Woodstar AB Moderorganisation, finansiär och resursägare. Studenterna kommer att få tillgång till material, 

utrustning och personal på företaget. 
 

Karlstads universitet Resursägare och viktig intressent. Här finns tillgång till datorer, studiesalar, litteratur, tryckeri, 
akademiker etc. Även verkstad där gruppen kan låna utrustning och ha racern i ett separat rum. 
 

Tommy Andersson Finansiär, företagsägare i Woodstar, projektbeställare, är själv rörelsehindrad och är beroende av 
rullstol. Har hygglig kännedom inom racing och dessutom ekonomi. 
 

Lennart Wihk Examinator och handledare för projektet, produktutvecklare och lärare med stort kontaktnät och 
god erfarenhet inom området. 
 

Stefan och Sam 
 

Tekniker och montörer på Woodstar, kännedom inom fordonsteknik, racing och  
glasfiberkunskap. Interna mottagare. De kommer att göra karossmallar och de slutgiltiga 
karossdelarna utifrån pluggarna de får från studenterna. De kommer även att vara handledare då 
projektgruppen arbetar på Woodstar. 
 

Tomas Jansson Lärare inom projektledning, handledare för projektplaneringen. 
 

Göran och Lars Lärare med mycket stora kunskaper inom tillverkningsteknik. Kommer att vara handledare då 
gruppen är i universitetets verkstad. 
 

Hans Johansson Lärare och väldigt kunnig ingenjör inom maskinteknik. Har kontaktpersoner som är kunniga inom 
aerodynamik. 
 

Pär Ingemar Lärare och sjukgymnast med stor kunskap inom ergonomi. 
 

Per Stjärnhag Delägare i Woodstar, produktutvecklare och tekniker i Göteborg. 
 

Peter Kylin Jurist inom immaterialrätt. 
 

Ralf Lyxell Jurist inom affärsavtal. 
 

Kund A Kund till den första modellen av Extremen och vill ha den till sommaren. 
 

Återförsäljare Beräknar kunna ta beställningar till hösten 2005. 
 

Publik och andra 
entusiaster 

Intresse inom banracersporter eller rörelsehindrades sfär. Om det blir succé och Extremen inger 
ny klass kan de öka avsevärt. 
 

Assistanspersonal Hjälpande hand för den rörelsehindrade och bör vara tekniskt kunniga. 
 

Rörelsehindrades 
organisationer 

Stort kontaktnät och kunskap inom de rörelsehindrades sfär. Vissa av dem lär och ger ut förarbevis 
för bland annat tärringskoter (ATC). 
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Examensarbete Extreme   Upprättad: Josef Eid och Sebastian Svensson 
Bilaga 5 – Projektspecifikation  
 
Datum: 2005-02-18 Godkänd: Tommy Andersson 
 
 

Krav 
Olika behov för karossen har framförts från Woodstar då gruppen träffades tillsammans med 
Tommy, Stefan och Sam. Här är en sammanställning av dessa och uppdelade efter vad som är 
primärt (P), sekundärt (S) och önskvärt (Ö). Alla intressenter har inte tillfrågats än. Fler krav och 
önskemål kan uppkomma under designprocessen.   
 
* Behov Acceptans 

 
P1 Extremen ska kunna köras av 

rörelsehindrade 
Viss rörelseförmåga i huvudet krävs samt kunna skapa ett över- och undertryck i munnen 
(suga och blåsa). Lars Andersin ska klara av att köra den. 
 

P2 Karossen ska vara 
aerodynamiskt utförd 

Extremen följer de aerodynamiska principerna vid höga hastigheter. Godkänns av 
handledare i aerodynamik. 
 

P3 Luftintag till motorns 
insugningsrör 

Tillräcklig lufttillströmning så att motorn inte arbetar dåligt. Godkänns av Hans J och 
interna mottagare. 
 

P4 Luftintag för kylare Ger tillräcklig temperaturskillnad i kylaren så att den kyler motorn till rätt arbetstemperatur 
oavsett om Extremen är i rörelse eller är stillastående. Godkänns av handledare inom 
aerodynamik och interna mottagare. 
 

P5 Instigning och urstigning av 
fordonet 

En rörelsehindrad ska kunna sättas i sätet med hjälpanordning och en assistent. Lars 
Andersin ska klara av att sätta sig i den. 
 

P6 Styrförmåga på framhjulen Karossen får inte hindra Extremens maximala styrutslag (30° vridning). Godkänns av 
interna mottagare. 
 

P7 Påfyllning av bränsle Kunna tanka enkelt. Godkänns av Tommy och interna mottagare. 
 

P8 Fjädringsmöjlighet Karossen får inte hindra hjulupphängningens vertikala rörelse vid nedfjädring. Godkänns 
av interna mottagare. 
 

P9 Glasfiberkaross kan lossas 
från plugg eller karossmall 
 

Avståndet mellan intilliggande parallella ytor ska helst inte vara mindre än 10 mm. 
Kantradier bör vara större än 90 grader. Andra grundläggande aspekter, liknande de som 
gäller vid gjutning, ska uppnås. Godkänns av interna mottagare. 
 

P10 Skydd av fordon Karossen ska skydda chassi, balja, kollisionskula, motor och styrsystemet mot vind, vätska 
och smuts. Godkänns av interna mottagare. 
 

S1 God förarsikt Föraren har ett synfält på 180 grader och ska kunna se vägbanan från ca 2 m framför nosen 
på Extremen. Godkänns av Tommy och interna mottagare. 
 

S2 Lättavtagbar kaross Ska inte behövas mer än 2 personer vid demontering. Godkänns av interna mottagare. 
 

S3 Minimera vikt Fordenet bör väga mindre än 500 kg med kaross men utan förare. Godkänns av interna 
mottagre. 
 

S4 Stänkskydd Skräp och vätska på banan ska inte kunna stänkas på föraren eller andra i dess närhet vid 
körning. Godkänns av interna mottagare. 
 

S5 Placering avgassystemet För hög värmeutveckling får inte uppstå. Godkänns av interna mottagare. 
 

S6 Kunna se bakom fordonet Föraren ska kunna se ett liknande fordon ca 3 m bakom bilen. Godkänns av Tommy A 
och interna mottagare. 
 

S7 Tilltalande kaross 
 

Godkänns av Tommy A. 
 

S8 Instrumentpanel med 
tillbehör 

Varvgivare, hastighetsgivare, oljetrycksgivare, temperaturgivare och startfunk-tion till 
fordonet måste finnas. Godkänns av Tommy A och interna mottagare. 
 

S9 Skydda förarens ansikte och 
händer mot nedkylning. 
 

Föraren ska inte frysa om händer och ansikte vid körning. Godkänns av handledare inom 
aerodynamik och interna mottagare. 
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Examensarbete Extreme  Upprättad: Josef Eid och Sebastian Svensson 
Bilaga 5 – Projektspecifikation  
 
Datum: 2005-02-18 Godkänd: Tommy Andersson 
 
 
S10 Skydda föraren för slag mot 

panelen vid kollision 
Tillåta att en person i stillastående fordon kan slå i huvudet med hjälm utan att få skador. 
Godkänns av interna mottagare. 
 

S11 Hög ytjämnhet på pluggen Ska vara slipat med sandpapper med 1200 kornfinhet för att sedan kunna rubbas och 
vaxas. Godkänns av interna mottagare. 
 

S12 Kunna köras i mörker Det ska finnas plats för montering av lampor både fram och bak så att förarna kan se 
varandras fordon. Godkänns av interna mottagare. 
 

S13 Medge lagom rörelsefrihet åt 
förare 

Förarens kropp ska sitta fast men armarna ska få plats så att de kan styra. 
 

S14 Körning vid olika väder Kunna köras vid sådant regn som tillåter körning på bana utan att föraren blir  alltför blöt. 
Godkänns av Tommy A. 
 

Ö1 Få karossdelar Helst mindre än 3 delar. Godkänns av interna mottagare. 
 

Ö2 Tvåsitsigt alternativ 
 

Alternativ design för tvåsitsig kaross ska prövas. Godkänns av interna mottagare. 
 

Ö3 Bakdelen ska likna ATCs Godkänns av Tommy A. 
 

Ö4 Utbytbar styranordning Instrumentpanelen ska medge byte av styre till ratt eller tvärt om. Karossen ska tillåta 
åtkomst till styranordningen så att den kan bytas. Godkänns av interna mottagare. 
 

 

Avgränsning 
Sebastian och Josef ansvarar inte för att karossen ska vara krocksäker och skydda föraren. Det är 
inte heller deras ansvar att detta projekt ska ge företaget ekonomisk vinning. Inga krav finns på 
att beräkningar inom hållfasthet eller mekanik behövs göras. 

Budget 
De ekonomiska tillgångarna som är befogade till projektet är ca 10 000 kr. Om det eventuellt 
skulle behövas mer pengar kan det läggas ut mer, men måste först diskuteras. Pengarna ska 
användas för reseersättning, materialåtgång som krävs för tillverkning av pluggen, samt till 
examenskatalogen (2000 kr), för pappersutskrifter och med mera. Reseersättningen är 16 kr/mil. 
 
Sebastian tar hand om ekonomin i projektet. Redovisning av utgifter och insättningar på hans 
konto sker varje vecka. När insättning på konto sker står det extreme som meddelande.  
 

Planering  
Planeringen av projektet har gjorts på två nivåer. Den ena utgör endast grunden, en basplan, 
vilken finnes nedan. Här har hänsyn endast tagits till de viktigaste punkterna och målen som ska 
levereras. Prioriteten att hålla denna planering är hög. Den andra planeringsnivån, finnes som 
bilagor, är mer detaljerad och innefattar även önskvärda leveranser. Den berör leveranser som till 
exempel teknisk ritning och visualisering, men även administrationen i projektet. Syftet med den 
detaljerade struktureringen (bilaga 2) och tidsplaneringen (bilaga 3) är att gruppen ska bygga upp 
en gemensam syn på djupare nivå. Det är inte tänkt att denna ska följas till punkt och prickar, 
utan kan vara bra så att ingen går sysslolös eller att missförstånd uppstår. 

Strukturering 
Projektet består av två huvuddelar med olika arbetspaket. För att den fullständiga struktureringen 
se bilaga 2. Genomförandet av karossen är uppdelat i fem viktiga steg. Det samma gäller för 
rapporten.  
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Datum: 2005-02-18 Godkänd: Tommy Andersson 
 
 
 

  
 

Extreme 

2.5 Slutförande 

2.4 Opponering 

2.3 Sammanställning 

2.2 Dokumentering 

2.1 Projektspecifikation 

1.5 Slutgiltig kaross 

1.4 Karossmallar 

1.3 Pluggar 

1.2 Konceptutveckling 

1.1 Idégenerering 

1. Kaross 2. Rapport 

 
Förstudien för projektet som helhet är redan genomförd men ytterligare informationssökning, 
som kan behövas för utvecklandet av karossen, är inte upplagd som ett eget arbetspaket. Denna 
är istället inbakad i varje arbetspaket i karossens utveckling. Gruppen söker relevant information 
som behövs för varje paket vid behov.  
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Datum: 2005-02-18 Godkänd: Tommy Andersson 
 
 

 Tidsplan
Idégenerering, konceptutveckling och pluggar kommer i huvudsak utföras av studenterna och 
utgör realiseringsfasen, vilken är det största delen i projektet. När pluggarna är färdiga och 
godkänts, det vill säga att affärsbeslut tre (A3) tagits, kan de lämnas över till Woodstar. 
Framtagning av karossmallar och de slutgiltiga karossdelarna i glasfiber kommer att utföras av 
Stefan och Sam på Woodstar. Här kommer studenterna endast att stödja Stefan och Sam i arbetet. 
Då de slutgiltiga karosserna är färdiga och godkänts, på så sätt att affärsbeslut fyra (A4) tagits, 
kommer projektet att avslutas och presenteras på en Mässa i Göteborg och på universitets egna 
utställning. 
 

Slutredovisning 
Delredovisning

Mässa i Göteborg 

Utställning 

v 10 v 20 v 5 v 15

  1.5   1.4   1.3   1.2 

Planering Realisering Överlämning AvslutFörstudie 

A1 A2 A3 A4

  1.1 1. Kaross 

   2.5   2.4   2.3   2.2   2.1 2. Rapport 

 
 
Vid sidan om arbetet med karossen kommer studenterna att jobba med rapporten för 
examensarbetet, genom att kontinuerligt dokumentera arbetet i projektet. Under 
överlämningsfasen kommer den mesta av deras tid gå åt att sammanställa dokumenteringen till en 
rapport. En planerad delredovisning kommer att ske vecka 11. Den sammanställda rapporten 
kommer att bytas mot andra studentkollegors examensarbetesrapport. Studenterna ska opponera 
på varandras rapporter, därefter slutförs rapporterna och redovisas.  
 
Faserna i projektet kommer troligen att överlappa varandra. Överlappningarna får inte pågå för 
länge för att inte riskera ineffektivitet eller påverka beslutstaganden negativt. För att den 
fullständiga tidsplaneringen se bilaga 3 – Tidsplanering. 
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Organisation 
Sebastian och Josef är projektgruppen och kommer att jobba ihop på gemensam plats. 
Kommunikation mellan gruppen och resten av organisationen har fastlagts på följande sätt. 

Kommunikation 
Kontakt kommer att hållas via e-post och telefoni med Woodstar och Lennart Wihk (handledare 
i projektet). Ett Spray-konto har skapats för detta projekt, vilken även Tommy Andersson har 
tillgång till. Med detta konto kan filer lagras, till exempel bilder och dokument, för övrigt fungerar 
det som vanligt e-postkonto. Tommy, Sebastian och Josef kan lägga filer där som de gemensamt 
vill ha tillgång till. Dessutom kommer kontot att användas till att skicka och ta emot e-post med 
en gemensam adress (extreme@spray.se) för detta projekt. 

Ansvarsområden 
Ansvarsuppdelningen gör att arbetsbördan fördelas bättre och att det alltid finns någon, som 
ansvarar för att uppgiften blir gjord. De yttre kontakterna vet vem som ska kontaktas beroende 
på ansvarsområde.  
 
Josefs ansvarsområde: 
1.1 Idégenerering 
2.1 Projektspecifikation 
2.3 Sammanställning 
3.1 Visualisering 
3.2 Broschyr 
3.3 Plansch 
3.4 Redovisning 
3.5 Utställning 
4.3 Affärsbeslut 
 
Stefan och Sam kommer att vara ansvarig för: 
1.4 Karossmallar 
1.5 Slutgiltig kaross 
 

Sebastians ansvarsområde: 
1.2 Konceptutveckling 
1.3 Pluggar 
1.6 Teknisk ritning 
2.2 Dokumentering 
2.4 Opponering 
2.5 Slutförande 
4.1 Tidsrapportering 
4.2 Budgetredovisning 
 

 

Kontaktuppgifter 
 
Internet:  
Extreme  
Tommy Andersson  
Lennart Wihk  
Woodstar AB  
Karlstads Universitet  
 

  
extreme@spray.se  
tommy.andersson@woodstar.se  
marc.wihk@arvika.mail.postnet.se  
www.woodstar.se  
www.kau.se 
 

 

Telefon:  
Tommy Andersson  
Stefan Knutsson  
Lennart Wihk  
Josef  
Sebastian  
 

  
0573-610 77  
0573-610 37  
054-700 21 69  
054-67 14 69  
054-250 33 24 
 

 
0703-76 10 77 
0703-76 10 37 
0706-28 04 99 
0704-22 23 20 
0704-74 42 80 
 

Adress:  
Woodstar AB  
670 10 Töcksfors  
Boviken  

 
Josef Eid  
Jakthornsgatan 72 B  
656 32 Karlstad  

 
Sebastian Svensson  
Signalhornsgatan 46  
656 34 Karlstad  
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WOODSTAR AB 
 

Försäljning/Serv.:  Teknik/Utveckling: 
Boviken  Slättegårdsvägen 10 
670 10  Töcksfors  427 50  Billdal 
Tel. 0573-61077  Tel. 031-911526  
Fax 0573-61037  Fax 031-913314 
E-mail: office@woodstar.se 
Web: www.woodstar.se 
 
 
Woodstar Extreme, EVO. 1  -  För dig som vill ha en ”Kick” 
 
”Tänk dig att du kommer ut på rakan. En hastig blick på instrumentbrädan visar att farten 
ligger på närmare 180 km/h. En medtävlare närmar sig bakifrån, men tappar för mycket fart i 
första hårnålskurvan. Du skär kurvan lagom mycket för att kunna behålla fart och ändå inte få 
sladd. Du är fokuserad och en härlig lyckokänsla sprider sig i kroppen. Att du är förlamad från 
bröstet och nedåt och i båda händer spelar ingen roll. Med Extreme kan alla tävla på lika 
villkor.” 
 
Nu är vi gång med att bygga den första banracingbilen som kan köras även av svårt 
rörelsehindrade. Woodstar Extreme drivs av en 1116 cc V-Twin motor, från det svenska 
motorföretaget Folan. Med automatisk växellåda i form av variator (CVT), servostyrning och 
servobroms kan förare med eller utan rörelsehinder tävla på lika villkor.  
 

Unik motor och drivlina 
 

Motor och drivlina bildar en unik enhet, som kan komma att bli aktuell även på andra typer av 
fordon. Den kraftfulla motorn, som i basutförande ger 80 hk vid 6 500 varv, är infäst direkt i 
konsoll innehållande variator, växel (fram/back) och differential med inkopplingsbar spärr.  
 
Vi bygger sedan tidigare ”Frihetsmaskinen” Woodstar ATC som är en 4-hjulig MC med ett mycket 
stort användningsområde. Woodstar Extreme bygger på samma princip – både chassi och karosseri 
i komposit – men i extremt racingutförande. 
 
 

        
 
 
 
Anderstorp, Mantorp, Kinnekulle,  … -  here we come! 
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Woodstar Extreme, EVO. 1   
 
Preleminära tekniska data:  
 
Motor  Folan V 290, 2 cylindrar, 90’ V-Twin, 4-takt, 1116 ccm, elstart, elektronisk bränsleinsprutning, 

300 W generator. Max effekt och moment (i basutförande): 59 kW (80 hp) vid 6500 RPM,  
 103 Nm vid 5000 RPM. 
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Kraftöverföring/ CVT (Variator) och växellåda med fram och back samt differential med inkopplingsbar spärr 
 
Drivlina Drivaxlar 
 
Fjädring fram Individuell upphängning med dubbla triangellänkar, Engans Racing Shocks 
Fjädring bak Individuell upphängning med dubbla triangellänkar, Engans Racing Shocks 
 
Däck fram Kan variera, Lättmetallfälgar 
Däck bak Kan variera, Lättmetallfälgar 
 
Total längd ca. 275 cm 
Total bredd ca. 150 cm 
Total höjd ca. 115 cm (inkl. störtbåge) 
Hjulbas ca. 165 cm 
 
Bromsar Skivor runtom (ISR alt. Brembo) 
 
Vikt ca. 330 kg (beroende på anpassning). 
 
 
 
Exempel på anpassning: 
 
Elektriskt höj- och sänkbart säte 
Elektrohydrauliskt manöver- och servosystem (Styrning, gas och broms) 
Olika former av styrreglering (Styre, spak, hjälm etc.) 
Formgjutna (handformade) handtag/klykor 
Automatisk parkeringsbroms (hydraulisk) 
Elektrisk växelväljare 
Sug- och blåsreglering av gas och broms 
Uppfällbara armbågsstöd 
Nackstöd utan eller med el-funktioner 
El-funktioner i hjälm (tändning, start, växel mm.) 
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Frågor till Woodstar 

Här är lite frågor som vi gärna vill att ni besvarar så gott ni kan inför mötet på torsdag den 27 
januari 2005. Utöver dessa kan fler frågor ställas vid mötet. Stort tack på förhand! 

Allmänt 
1. Varför har ni skapat Woodstar Extreme? 
2. När ska den vara klar för leverans till kunder? 
3. Ska vi ta fram marknadsföringsmaterial och när bör de i så fall vara klara? 
4. Vilka föreskrifter finns det för banracer? 
5. Ska racern även köras under mörker och dåligt väder? 
6. Hur pass rörelsehindrad kan man vara men ändå kunna köra racern? 
7. Vilka anpassningsmöjligheter för rörelsehindrade kommer racern att ha? 
8. Vilka underhåll kommer användaren själv kunna utföra? 
9. Har ni några krav eller önskemål kring projektets genomförande? 
10. Har ni några krav eller önskemål angående form och design? 

Tillverkning 
1. Ska vi ta fram instrumentpanel? 
2. Vill ni att i ska ta fram en grundform (till exempel i trä) för karossen? 
3. Hur lång tid skulle det ha tagit för er att göra en grundform? 
4. Ska vi vara med och göra mallen (formverktyget för karossen)? 
5. Hur lång tid tror ni att det tar att göra en sådan mall? 
6. Får vi vara med att göra den slutgiltiga karossen?  
7. Hur lång tid skulle det ha tagit er att göra en slutgiltig kaross? 
8. Får vi vara med att sätta upp karossen på chassiet? 
9. Hur lång tid kan det ta att anpassa, göra infästningar och få på karossen på chassiet? 
10. Vilka moment kan vi göra på universitetet och vilka kan vi göra hos er? 
11. Vilka moment kan vi göra hos er och vilka kan vi låna racer till, för att göra dem på 

universitetet? 
12. Har ni några önskemål om när vissa delar skall vara färdiga? 
13. Har speciella önskemål eller krav angående tillverkningen? 

Budget 
1. Ungefär hur mycket får detta projekt maximalt kosta er? 
2. Kan ni tänka er att bekosta resor, pappersutskrift, prototyp- och tillverkningsmaterial? 
3. Går ni med på att lägga ut en 1000 kronor per person för utbildningens årliga broschyr 

för examensarbeten? 
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P1 Styrningen och sitsen tas om hand av interna mottagare. 

 Finns tillräckligt med rörelseutrymme, mätes under konceptutvecklingen. 

 Tydlig instrumentpanel, lättåtkomliga/säkra instrument (när det ska användas så ska det vara lätt att komma åt 
dem, när det inte används så ska de inte uppstå förändringar på instrumenten). 

 Tydliga displayer. 

 Enkelt formspråk (semantik). 

 Säkerhetstänkande. 

  

P2 Luftintag för hjul om det är en heltäckande kaross, eller fria hjul då den är delvis täckande. 

 Karossen ska vara strömlinjeformad. 

  

P3 Luftintagen ska vara vid sidan om föraren precis i linje med vältbågen bakom föraren. 

 Öppningen kan ha gälar, galler, stora hål eller vara slitsad. 

  

P4 Växande djup från sidan in i karossen. 

 Kloss som är utbyggde från sidan (separat del). 

  

P5 Vara öppen eller inte ha något tak. 

 Öppningsbar framdel eftersom styranordningen ska kunna fällas upp. 

 Skjutbar framdel. 

 Öppningsbar/löstagbar del runt sits. 

 Hela karossen är öppningsbar/löstagbar. 

  

P6 Fria skärmar. 

 Utrymmet mätes vid konceptutvecklingen. 

  

P7 Bränslelocket ska vara under karossen om karossen är lätt att ta av eller vinkla upp. 

 Placeringen ska vara i midjehöjd och öppningen ska vara uppåtriktad. 

 Vid den bakre delens ena sida. 

 Synlig om den placeras på utsidan. 

 Mått vid konceptutvecklingen. 

 Tryck och vridlock (snabböppning). 

 Vanlig öppning utåt. 

 Tryck för att öppna den inåt. 

  

P8 Plats för det i kaross. 

 Separata skärmar eller fria hjul. 

 Mäts vid konceptutvecklingen. 

  

P9 Släppningsvinkeln tas hänsyn vid konceptutvecklingen. 

  

P10 Heltäckande kaross. 

 Delvis separat täckande delar. 

 Måtten tas vid konceptutvecklingen. 

  

S1 Förarplatsen är öppen.  

 Genomskinliga rutor vid sidan.  

 Ruta fram. 

  

S2 Snabblåsningar med så få karossdelar som möjligt.  

 Låg vikt som möjligt. 

 Goda marginaler till fasta delar på chassi, motor etc.  

 Karossen öppnas bakåt, framåt, lyfts av eller delas åt sidorna. 
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S3 Göra karossen så tunn, liten och kompakt som möjligt.  

 Onödigt material avlägsnas och så få låsningar som möjligt. 

  

S4 Stänkskydden är separata eller en del av karossen.  

 Använda extra gummi som förlängning av stänkskyddet.  

 Inkapslade hjul (däcket syns knappt). 

  

S5 Utblås är friställt längs bakdelen.   

 Kan vara uppåtriktad längsgående med karossen.   

 Luftig plats vid motorutrymmet. 

  

S6 Två sidospeglar på vardera sidan om föraren.   

 Kan vara en enda lång backspegel.  

 De kan vara inbyggda i karossen eller separata.  

 Kamera med en display. 

  

S7 Visuella lösningsförslag. 

  

S8 Kan vara digitala eller analoga givare som kan vara inbyggda i kaross eller monteras separat.  

 Lampor med text på eller text bredvid. 

  

S9 Karossen skyddar förarens händer och ansikte mot vinddraget som kyler ner föraren.  

 Skyddet kan vara separat eller inbyggt i kaross.  

 En skyddande eller större framruta kan monteras.  

 Varma handskar och riktig racinghjälm. 

  

S10 Hjälm som skyddar ansiktet.  

 Vadderad panel och sidor eller material som är segt och sprött som medger intryckning utan att det blir ett 
bestående märke kvar.  

 Miniairbag kanske kan användas.  

 Inga vassa delar eller kanter och inga lösa bitar. 

  

S11 Ytjämnhet och finhet fixas vid pluggtillverkningen. 

  

S12 Lampor ska kunna placeras ut.  

 Det kan vara vanliga strålkastare neonljus eller diodlampor (Knight rider).  

 Dessa kan integreras i kaross eller placeras separat.  

 Reflexer kan användas. 

  

S13 Rörelsefriheten mäts upp i konceptutvecklingen.  

 Täckande till axlarna och/eller till midja. 

  

S14 Det kan vara en cabriolet eller en med kåpa som är täckande.  

 Kan vara i plast, glasfiber eller i glas som sitter på hela tiden. 

  

Ö1 Skärs ut i efterhand för att anpassas till karossen.  

 Separata pluggar, fäster ihop flera delar till en större bit till karossen. 

  

Ö2 Gör en mittlinje som göra att karossen kan breddas eller en linje som gör att det går att förlänga den till ett 
tvåsitsigt fordon. 

  

Ö3 Göra bakdelen lite stilrenare eller kurvigare. 

  

Ö4 Öppningsbar eller löstagbar framdel. 
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Konceptutvärdering  
Lösningar till de uppsatta kraven (se bilaga Extreme 5 – Projektspecifikation sidan 6) besvarades i en lista med möjliga tekniska lösningar (se bilaga 
Extreme 8 – Lösningsförslag). På- och avstigning av Extremen var väsentlig och krävde en djupare analys. Fem olika lösningar alstrades och en 
värdering av de olika alternativen uträttades. Att ha en hel kaross som är möjlig att fälla upp eller lyfta direkt svarade bäst emot behoven. 

 
Om ett koncept uppfyller ett krav värderas detta med siffran 1, om inte -1 och är det tveksamt utdelas den siffran 
0. Icke relevanta behov utdelas även de med siffran 0 för samtliga koncept. De Preliminära (Pn) kraven 
multipliceras med 3 och de Sekundära (Sn) med 2. Respektive koncepts värderingar summeras (nedersta raden).  

       

  Koncept           
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P1 Extremen ska kunna köras av rörelsehindrade 0 0 0 0 0 0 
P2 Karossen ska vara aerodynamiskt utförd 1 1 1 0 1 -1 
P3 Luftintag till motorns insugningsrör 0 0 0 0 0 0 
P4 Luftintag för kylare 0 0 0 0 0 0 
P5 Instigning och urstigning av fordonet 1 0 0 0 0 1 
P6 Styrförmåga på framhjulen 0 0 0 0 0 0 
P7 Påfyllning av bränsle 0 0 0 0 0 0 
P8 Fjädringsmöjlighet 0 0 0 0 0 0 

P9 
Glasfiberkaross kan lossas från plugg eller 
karossmall 

1 0 -1 1 0 1 

P10 Skydd av fordon 1 1 1 0 1 -1 
S1 God förarsikt 0 0 0 0 0 0 
S2 Lättavtagbar kaross 1 0 -1 1 0 1 
S3 Minimera vikt 0 -1 -1 0 -1 1 
S4 Stänkskydd 1 1 1 1 1 0 
S5 Placering avgassystemet 0 0 0 0 0 0 
S6 Kunna se bakom fordonet 0 0 0 0 0 0 
S7 Tilltalande kaross 1 1 1 0 0 -1 
S8 Instrumentpanel med tillbehör 0 0 0 0 0 0 

S9 
Skydda förarens ansikte och händer mot 
nedkylning. 

1 1 1 0 1 -1 

S10 Skydda föraren för slag mot panelen vid kollision 0 0 0 0 0 0 
S11 Hög ytjämnhet på pluggen 0 0 0 0 0 0 
S12 Kunna köras i mörker 0 0 0 0 0 0 
S13 Medge lagom rörelsefrihet åt förare 0 0 0 0 0 0 
S14 Körning vid olika väder 0 0 0 -1 0 -1 
Ö1 Få karossdelar 0 -1 -1 0 0 1 
Ö2 Tvåsitsigt alternativ 0 0 0 0 0 0 
Ö3 Bakdelen ska likna ATC:ns 1 1 1 1 1 -1 
Ö4 Utbytbar styranordning 0 0 0 0 0 0 

  21 10 5 6 9 -2 
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Utstrålning 

Vad ska associeras eller inte till Extremen?  De fem viktigaste Ja och Nej är placerade överst i 
vardera spalten därefter följer andra ord osorterat. 
 
 
JA NEJ 

Sportig 
Robust 
Frihet 
Innovativ 
Attityd 

Mesig 
Klumpig 
Billig 
Handikapp 
Tråkig 

Rå 
Brutal 
Smidig 
Exklusiv 
Vild 
Unik 
Tuff 
Styrka 
Fart 
Balans 
Vill-ha-känsla 
Klassisk 
Ny 
Organisk 
Lätt 
Sticka ut 
Modern 
Tidlös 
Farlig 
Behändig 
Körglädje 
Pigg 
Kvick 
Hungrig 
Formel 1 
Sportbil 
Kaxig 
Glad 
Italiensk 
Svensk 
Tjur 
Häst 
Kattdjur 
Björn 
Vargdjur 
Skorpion 
Haj 
Muskulös 
Krigshelikopter 
Kvalité 
Wow-känsla 

Alldaglig 
Skör 
Snäll 
Fattig 
Vanlig 
Kopia 
Långsam 
Svag 
Högfärdig 
Gammal 
Överdriven 
Trött 
Lådbil 
Osynlig 
Ofarlig 
Mätt 
Industriell 
Plastig 
Pampig 
Barnslig 
Ledsen 
Gubbig 
Ilsken 
Dum 
Japansk 
Tysk 
Fransk 
Amerikansk 
Åsna 
Fågeldjur 
Groda 
Delfin 
Sill 
Bläckfisk 
Torsk 
Krokodil 
Mobiltelefon 
Pansarvagn 
U-båt 
Traktor 
Tåg 
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Presentation 

Presentationen och dess PowerPoint vid redovisningen innehöll detta bildspel med tillhörande 
ämnesområde för varje del: 
 
 

   

Woodstar Extreme.  
 

Examensarbetets omfattning, 
uppgift och mål.  
 

Företaget Woodstar.  
 

   

Extremen och chassi.  
 

Idégenereringsfasen. 
Skissning.  
 

Digital modell. 
Konceptutvecklingen.  
 

   

Pluggens stomme, skellett och 
referenspunkter.  
 

Filmsnutt som visade hur 
mätningar gjordes.  
 

Pluggens skal, masonit och 
spånskivor.  
 

   

Pluggens yta, masonit, Inutan 
och slipning.  
 

Pluggen. Kontrollmätningar. 
Vad kommer att göras sen.  
 

Digital och fysisk modell. 
Teknisk lösning.  
 

  

 

Extremens design. Luftintag 
och uttag.  
 

Animering med ljud.  
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Slutförande 

Efter alla presentationer av examensarbetet i slutet av vårterminen 2005, hämtades pluggen av 
Woodstar för att påbörja arbetet med slutförandet av pluggen, avgjutning till mall och sedan 
framtagning av karossdelarna. Självklart görs alla moment för varje pluggdel separat, så att varje 
del får en egen mall. Pluggen var färdig till den grad som studenterna kunde göra på egen hand på 
universitetet, det vill säga fram tills att pluggen skulle täckas med glasfiber och slutbehandlas, 
vilket var enligt planerna (se steg 1 i Bild 1). Studenterna, Josef och Sebastian, besökte företaget 
tre gånger totalt, under sommaren och början på höstterminen, i Töcksfors för att var med och 
assistera i de sista stegen. För övrigt hölls det kontakt via telefon och Internet mellan Woodstar 
och studenterna.  
 

  
   

1. Plugg tillverkas  2. Gjutform formas  3. Gjutform förstärks  4. Slutprodukt gjuts  5. Slutprodukt  
 

Bild 1   
Stegvis visning av klassisk metod för framtagning av glasfiberdelar i genomskärning.  
 

 

Grovbearbetning 
Vid första besöket berättade företaget att de hade varit tvungna att lägga en kant runt föraren för 
att kunna montera dit en plastruta, som är till för att styra bort luftflödet framför föraren. Det 
hade även diskuterats per telefon att nosen var plattare än vad som önskats, samt att kåpans sidor 
inte var helt symetriska. Woodstar hade även lagt på ett lager med glasfiber för att skydda pluggen 
mot vassa föremål och stötar.  
 
Eftersom kanten runt föraren hade blivit högre såg Extremen högre ut från sidan än tidigare (se 
Bild 2). För att få Extremen att se låg ut igen höjdes sidokanten mellan fram och bakhjul (se Bild 
3). Nosen justerades till en rundare form för att få bättre aerodynamik, samt att kåpans ena sida 
rättades för att uppnå symmetri. Justeringarna gjordes genom att Inutan lades på och slipades till 
rätt form.  
 

   

Bild 2   
Plugg med ett lager glasfiber och 
ny kant runt förare. 
 

Bild 3   
Modifiering av plugg med nytt 
Inutan.  
 

Bild 4   
Rundning av kanter med Inutan 
och spackel.  
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För att få en mjuk och jämn övergång mellan den pålagda Inutanen och glasfibern användes 
vanligt spackel (se Bild 4). Spacklet slipades till en jämn yta som kontrollerades med noggrann 
mätning.  
 

  

Bild 5   
Plugg med tjockt lager av glasfiber. 
 

Bild 6   
Grovspacklad och slipad plugg  
 

 
Det lades på två lager till med glasfiber för att inte riskera att pluggens yta skulle förstöras vid 
gjutning av formverktyget. Ytan var nu väldigt grov och gropig (se Bild 5). För att få en slät och 
jämn yta spacklades hela karossen med bilspackel. Spacklet slipades nästan ända ner till glasfibern 
för att säkerställa att inga ojämnheter fanns kvar (se Bild 6).  
 

Finbearbetning 
När studenterna besökte Woodstar andra gången sprutspacklades pluggen, för att enkelt kunna se 
om det fanns vågmönster eller gropar på pluggen och kåpan. Sprutspacklet är till en början vått 
och halvblankt vilket gör det enklare att upptäcka småfel på ytor (se Bild 7). När spacklet torkat 
slipades ytan med ett mycket fint sandpapper (se Bild 8), för att sedan återigen slipas med ett 
ännu finare våtsandpapper (sandpapper som är blött vid slipning). All denna slipning krävdes för 
att hög finish skulle uppnås på pluggen, gjutformen och därmed karossen.  
 

  

Bild 7   
Nysprutspacklad plugg. 
 

Bild 8   
Finslipad plugg inklusive kåpa. 
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Gjutmall 
Woodstar skickade pluggen för lackering för att uppnå samma finish som ett nylackerat fordon. 
När pluggen kom tillbaks från lackeringen vaxades den med släppvax (se Bild 9). Det 
rekommenderas att vaxningen gjordes tre gånger för att förhindra formverktyget att bränna fast i 
pluggen. Detta var en tidskrävande process eftersom den skulle härda en viss tid innan det gick 
att vaxa igen. 
 

  

Bild 9   
Lackad plugg (inklusive kåpan). Pluggen vaxas och 
avgjuts. Därefter finns ingen direkt användning av 
pluggen. 
 

Bild 10   
Gjutformen (till höger) kan användas som 
formverktyg (negativ mall) för framtagning av flera 
lika karossdelar.  
 

 
Den nyvaxade pluggen täcktes med flera lager glasfiber och läts härda (torka) ett tag. För att få ett 
tillräckligt styvt formverktyg användes det fem lager med glasfiber. Dessa lager som då bildade en 
negativ avgjutning av pluggen lossades (se steg 2 i Bild 1). Den borttagna pluggen tog knappt 
någon skada, vilken annars brukar kasseras. Innan den nya avgjutningen kunde användas som 
formverktyg, stadgades den upp med en stålram för att bibehålla sin form (se steg 3 i Bild 1 och 
Bild 10). Formverktyget kan användas upp till 50 gånger innan den skrotas. Formen slits med 
tiden på grund av värmen som uppstår och på grund av att vaxskyddet försvinner en aning vid 
varje avgjutning.  
 

Kaross 
Då formverktyget var klart, vaxades även denna med släppvax (Gelcoat) ett antal gånger för att 
förhindra att karossen (slutprodukten) bränner fast i formverktyget. I denna nyvaxade gjutform 
lades tre lager glasfiber och läts härda (se steg 4 i Bild 1). De nya glasfiberlagren bildade 
slutprodukten (karossen) (se steg 5 i Bild 1 och Bild 11). För att lossa karossen från 
formverktyget, borrades det ett hål vid varje stor yta i formverktyget. I hålen trycktes luft in, som 
pressade karossens ytor från formverktyget, för en lättare lossning av karossen. Woodstar hade 
aldrig gjort ett sådant stort glasfiberstycke innan. Lossningen gick smidigare än väntat både på det 
stora stycket och på kåpan, med tanke på produktens storlek och former. På karossen fanns det 
spillmaterial som togs bort innan anpassningen mot chassiet påbörjades.  
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Bild 11   
Slutprodukterna 
(karossdelarna). 
 

Bild 12   
Karossen passas in efter 
chassiet.  
 

Bild 13   
Karossen påbyggs med bland 
annat ett stag på insidan. 
 

 
Den slutliga karossen lossades från formen, därefter återstod det mycket finputsande samt 
anpassningar mot chassiet. Vid studenternas tredje besök byggdes chassiet på med stag för att 
hålla karossen på plats och för att karossen inte skulle vibrera eller fladdra loss under körning (se 
Bild 13). Karossen riktades för att ligga i linje med chassiet och hjulen (se Bild 12). Det borrades 
upp hål i karossen för placering av snabbfästen. Kåpans topp skars till för att passa över bågen. 
När karossen satt på plats jämnades alla dess franskanter. Det skars upp hål för luftintag och 
luftuttag till kylarna, samt luftinsuget till motorn. Hålen kan anpassas efter önskemål från köparen, 
med reservation att tillräckligt med luft kommer till och från kylarna. Slutligen fästes alla delar 
ihop och bland annat sattes det dit även sidospeglar och framruta (se Bild 14 och Bild 15). 
Ytterligare kommer Woodstar att sätta dit lampor och annan utrustning. 
 

  

Bild 14   
Kör- och tävligsredo Extreme, Grrrrrr!  
 

Bild 15   
Baken är vad motståndarna kommer se! 

 

Ekonomi 
Kostnaderna som tillkom efter överlämnandet, det vill säga slutförandet, fram till en färdig kaross 
blev cirka 10 000 kr. Kostnaderna gällde material, spackel, färg, lackering, glasfiber, polyester, 
släppvax, resor och logi. 
 
Spacklet, färgen och lackeringen kostande cirka 5 000 kr och glasfiber, polyester och släppvax  
kostade ungefär 3 000 kr. Det gick även 1 500 kr till resor och logi, i form av mat, samt 500 kr till  
stål, snabbfästen för kaross och skruvar.  
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Ekonomi 

Hela projektets kostnad, inklusive slutförandet, blev cirka 26 550 kr.  
 
 
Kostnader under ordinarie projekttid  

   Kvadratiskt rör i stål (30x30x2 mm) 1 550 kr 

   Trävirke  800 kr 

   Träskruvar, Bultar, Muttrar och Brickor 500 kr 

   Inutan  5 000 kr 

   Resor och logi i form av mat 3 000 kr 

   Katalog 2 000 kr 

   3D-printad modell i skala 1:10 inklusive lack och sprutspackel 3 000 kr 

   Övrigt byggmaterial 700 kr 

   Summa 16 550 kr 

 
Kostnader under slutförande  

   Material 500 kr 

   Spackel, Färg och Lackning 5 000 kr 

   Glasfiber, Polyester, Gelcoat 3 000 kr 

   Resor och Logi i form av mat 1 500 kr 

   Summa 10 000 kr 

 
Total slutsumma: 26 550 kr  
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