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Sammanfattning	  

Bilen	  har	  en	  mycket	  lång	  och	  intressant	  historia.	  Det	  har	  skett	  åtskilliga	  utvecklingssteg	  under	  bilens	  
historia,	  vilket	  har	  bidragit	  till	  att	  detta	  arbete	  kommer	  att	  begränsas	  till	  den	  tidiga	  bilens	  historia,	  

dvs.	  från	  första	  modell	  till	  dess	  att	  massproduktion	  är	  igång.	  Syftet	  är	  huvudsakligen	  att	  undersöka	  
och	  kartlägga	  den	  tidiga	  bilens	  historia.	  Detta	  arbete	  kommer	  huvudsakligen	  att	  beröra	  ångbilar,	  
elbilar	  samt	  bilar	  med	  förbränningsmotorer	  och	  utvecklingen	  av	  dessa	  samt	  tekniken	  kring	  deras	  

funktioner.	  Det	  kommer	  även	  att	  diskuteras	  och	  analyseras	  konsekvenserna	  av	  massproduktion	  och	  
vilken	  effekt	  Henry	  Ford	  har	  haft	  på	  världen.	  	  
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Introduktion	  	  

Bilen	  har	  medfört	  stora	  förändringar	  av	  transport	  genom	  tiderna.	  Tidigare	  använde	  sig	  folk	  av	  
transport	  via	  häst	  och	  vagn,	  båt	  eller	  tåg.	  Bilen	  hade	  den	  fördelen	  att	  den	  kunde	  färdas	  snabbare	  än	  
hästen	  och	  inte	  var	  begränsad	  av	  järnvägar.	  Bilens	  utveckling	  innebar	  ett	  stort	  steg	  i	  den	  

revolutionära	  utvecklingen	  och	  det	  initierade	  även	  annan	  tekniskt	  utveckling	  inom	  helt	  andra	  
områden.	  Tekniken	  om	  maskiner	  och	  motorer	  ligger	  i	  grund	  till	  stora	  delar	  av	  det	  moderna	  
industrisamhället.	  	  

	  Idag	  är	  bilen	  ett	  av	  de	  vanligaste	  transportmedlen	  och	  utvecklas	  och	  förbättras	  fortfarande.	  Bilen	  ses	  

även	  som	  en	  självklarhet	  och	  en	  del	  av	  det	  vardagliga	  livet	  och	  moderna	  samhället.	  

Syfte	  	  

Syftet	  med	  detta	  arbete	  är	  att	  undersöka	  och	  kartlägga	  den	  tidiga	  bilens	  utveckling.	  Syftet	  är	  även	  att	  
betona	  de	  viktigaste	  stegen	  i	  utvecklingen.	  När	  och	  var	  började	  man	  först	  utveckla	  bilar?	  Hur	  
utvecklades	  och	  förbättrades	  de	  tidiga	  modellerna?	  Hur	  gick	  utvecklingen	  till	  från	  en	  enkel	  prototyp	  

till	  en	  masstillverkad	  produkt?	  

Avgränsning	  

Fokus	  skall	  vara	  på	  den	  tidigare	  bilens	  historia,	  dvs.	  de	  första	  modellerna,	  den	  första	  bilen	  (både	  
ångdriven	  som	  med	  förbränningsmotor)	  och	  utvecklingen	  av	  teknik	  fram	  till	  fabriks-‐	  och	  
masstillverkningen	  drogs	  igång.	  	  

De	  första	  prototyperna	  innan	  den	  första	  bilen	  

Man	  tror	  att	  den	  första	  automatiska	  farkosten	  tillverkades	  år	  1672	  i	  Kina	  av	  Ferdinand	  Verbiest	  som	  

en	  leksak	  åt	  den	  dåvarande	  kinesiska	  kejsaren.	  Detta	  fordon	  var	  ångdrivet,	  men	  var	  alldeles	  för	  litet	  
för	  att	  transportera	  en	  människa.[1]	  

Det	  saknas	  fysiska	  bevis	  på	  att	  denna	  bil	  någonsin	  byggts,	  men	  man	  har	  funnit	  detaljerade	  ritningar	  
av	  en	  liten,	  ångdriven	  bil	  bland	  Ferdinand	  Verbiests	  anteckningar,	  och	  man	  har	  lyckats	  göra	  

fungerande	  modeller	  utifrån	  dem.[2]	  
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Figur	  1	  -‐	  Nyskapad	  modell	  av	  kejsarens	  leksak	  

	  

Ångdrivna	  Bilar	  

Det	  första	  automatiska	  transportmedel	  som	  kunde	  transportera	  en	  människa	  drevs	  av	  ånga	  och	  
konstruerades	  under	  1700-‐talet	  av	  fransmannen	  Nicholas-‐Joseph	  Cugnot.	  Han	  konstruerade	  två	  
olika,	  trehjuliga	  traktorer	  år	  1769	  respektive	  1770.	  Dessa	  ångdrivna	  fordon,	  som	  var	  avsedda	  att	  dra	  

artilleripjäser	  var	  av	  rent	  experimentell	  karaktär	  och	  kom	  aldrig	  till	  någon	  praktisk	  användning.	  En	  av	  
anledningarna	  till	  att	  de	  var	  så	  opraktiska	  var	  för	  att	  de	  var	  tvungen	  att	  stanna	  var	  tionde	  till	  
femtonde	  minut	  för	  att	  fylla	  på	  med	  nytt	  vatten.	  Ett	  annat	  problem	  med	  ångmaskiner	  var	  att	  de	  var	  

så	  tunga	  att	  de	  aldrig	  blev	  speciellt	  praktiska	  att	  använda	  i	  bilar	  som	  färdades	  på	  vägar,	  utan	  
fungerade	  istället	  mycket	  bättre	  på	  lokomotiv.	  År	  1771,	  när	  Cugnot	  provkörde	  ett	  av	  sina	  ångdrivna	  
fordon	  förlorade	  han	  kontrollen	  och	  krockade	  i	  en	  stenvägg.	  Detta	  anses	  vara	  världens	  första	  

bilolycka.[3][4]	  

Det	  var	  inte	  förrän	  Richard	  Trevithick	  utvecklade	  användningen	  av	  högtrycksånga	  år	  1801	  som	  det	  
blev	  praktiskt	  att	  använda	  mobila	  ångmaskiner.	  Efter	  det	  såg	  utvecklingen	  av	  ångdrivna	  fordon	  stora	  
framsteg	  under	  den	  första	  halvan	  av	  1800-‐talet.[5]	  

Trots	  detta	  blev	  dessa	  bilar	  aldrig	  speciellt	  populära	  och	  lika	  accepterade	  som	  de	  ångdrivna	  fartygen	  

eller	  lokomotiven.	  Hårda	  lagar	  så	  som	  Locomotive	  Act	  (Se	  motgångar	  under	  Diskussionsdelen)	  från	  år	  
1861	  så	  gott	  som	  eliminerade	  alla	  motordrivna	  fordon	  på	  gatorna	  i	  Storbritannien	  under	  hela	  30	  år.	  

I	  Frankrike	  var	  situationen	  helt	  annorlunda	  då	  utvecklingen	  av	  motordrivna	  fordon	  inte	  begränsades	  

av	  sådana	  lagar.	  Tack	  vare	  detta	  såg	  utvecklingen	  av	  motordrivna	  fordon	  stora	  framsteg	  under	  1870-‐	  
och	  1880	  talen.	  Men	  trots	  detta	  fortsatte	  ångdrivna	  fordon	  att	  vara	  mycket	  ovanliga.	  Bristen	  i	  
popularitet	  berodde	  till	  viss	  del	  på	  konkurrensen	  från	  de	  redan	  populära	  och	  väl	  använda	  

lokomotiven,	  vilket	  påverkade	  behovet	  av	  andra	  ångdrivna	  fordon.[6]	  
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Eldrivna	  	  Bilar	  

Man	  är	  inte	  helt	  säker	  på	  vem	  som	  uppfann	  den	  allra	  första	  eldrivna	  bilen	  och	  har	  därför	  gett	  äran	  till	  
ett	  flertal	  olika	  personer.	  År	  1828	  uppfann	  Ányos	  Jedlik	  en	  småskalig	  modellbil	  som	  drevs	  av	  en	  
elektrisk	  motor	  som	  han	  själv	  designat.	  Någon	  gång	  mellan	  år	  1832	  och	  1839	  uppfann	  skotten	  Robert	  

Anderson	  en	  elektriskt	  driven	  vagn.	  År	  1835	  designades	  ännu	  en	  småskalig	  elbil	  av	  Sibrandus	  
Stratingh	  från	  Holland,	  som	  senare	  byggdes	  av	  sin	  assistent	  Christopher	  Becker.	  Samma	  år	  tillverkade	  
även	  smeden	  Thomas	  Davenport	  en	  småskalig	  elbil.[7]	  

Under	  slutet	  av	  1800-‐talet	  levde	  en	  sultan	  vid	  namn	  Abdül-‐Hamid	  i	  Turkiet.	  Denna	  sultan,	  som	  gillade	  

nymodigheter	  så	  som	  järnvägar	  och	  telegrafi,	  fick	  höra	  talas	  om	  en	  självgående	  vagn	  i	  England	  som	  
gick	  utan	  häst	  och	  blev	  förståss	  intresserad	  av	  en	  egen	  sådan.	  Han	  beställde	  därmed	  en	  av	  dessa	  
vagnar	  som	  drevs	  av	  el.	  Därmed	  var	  han	  en	  av	  världens	  första	  elbilskunder	  och	  hans	  inköp	  ökade	  

dramatiskt	  intresset	  för	  elbilar	  i	  Europa.	  Elmotorn	  på	  denna	  bil	  gav	  en	  enda	  hästkraft	  och	  tros	  inte	  ha	  
gått	  längre	  än	  några	  kilometer	  på	  en	  laddning.	  [30]	  

	  Fram	  till	  omkring	  år	  1915	  var	  elbilarna	  de	  fordon	  som	  dominerade	  i	  USA.	  Men	  allt	  efterson	  vägarna	  

förbättrades	  ville	  man	  kunna	  köra	  längre	  än	  de	  korta	  sträckor	  som	  elbilen	  klarade	  (omkring	  3-‐4	  mil	  på	  
en	  laddning).	  Därmed	  fick	  bensinbilen	  övertaget.	  Under	  andra	  världskriget	  fick	  dock	  elbilar	  i	  Europa	  
ett	  uppsving	  på	  grund	  av	  bensinbristen	  som	  kom	  därtill,	  men	  blev	  allt	  mer	  ovanliga	  igen	  efter	  krigets	  

slut.[8]	  

	  

De	  tidiga	  interna	  förbränningsmotorerna	  
Redan	  år	  1680	  var	  idéerna	  igång	  om	  att	  bygga	  en	  intern	  förbränningsmotor.	  Det	  var	  den	  
Nederländske	  fysikern	  Christian	  Huygens.	  Han	  började	  designa	  och	  experimentera	  lite	  men	  lyckades	  
aldrig	  bygga	  något	  fungerande	  fordon.	  [9]	  

Innan	  någon	  fungerande	  förbränningsmotor	  uppfanns	  testades	  idén	  på	  andra	  transportmedel,	  

däribland	  på	  båtar.	  Nicephore	  Niepce	  tillverkade	  en	  hemmagjord	  förbränningsmotor	  till	  en	  båt	  och	  
som	  sedan	  startades	  på	  franska	  Saune-‐floden.	  Motorn	  gick	  på	  koldamm.	  Niepce	  fick	  senare	  ett	  
patent	  av	  Napoleon	  för	  sin	  uppfinning.[10]	  

Den	  första	  interna	  förbränningsmotorn	  till	  en	  bil	  byggdes	  1859	  av	  Jean-‐Joseph-‐Etienne	  Lenoir.	  Det	  

var	  en	  tvåtaktsmotor	  på	  ett	  trehjuligt	  ekipage	  som	  gick	  på	  kolgas.	  Den	  lyckades	  komma	  upp	  i	  ungefär	  
5	  km/h	  och	  blev	  en	  revolutionerande	  milsten	  i	  utveckling	  av	  fordonsteknik.	  Många	  andra	  uppfinnares	  
idéer	  kunde	  nu	  påbörjas	  och	  vidareutvecklas,	  även	  inom	  andra	  områden	  än	  transportsektorn.	  [11]	  

År	  1865	  tillverkades	  den	  första	  experimentbilen	  med	  en	  bensinmotor	  av	  den	  tysk-‐österrikiske	  

uppfinnaren	  Siegfried	  Marcus	  men	  utan	  någon	  större	  framgång.	  [12]	  

Tvåtaktsmotortekniken	  förbättrades	  sedan	  1870	  av	  James	  Hock,	  då	  han	  utvecklade	  den	  till	  att	  kunna	  
gå	  på	  flytande	  bensin.	  Det	  gjorde	  konstruktionen	  betydligt	  enklare,	  eftersom	  ingen	  kompressor	  nu	  
behövdes.	  [13]	  
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En	  annan	  intressant	  och	  viktig	  man	  att	  nämna	  i	  denna	  tidslinje	  av	  utveckling	  är	  Nikolaus	  Otto,	  känd	  

för	  sin	  ”Otto-‐cykel”.	  Nikolaus	  Otto	  föddes	  1832	  och	  blev	  tidigt	  intresserad	  av	  ny	  teknik	  och	  började	  
experimentera	  med	  motorer.	  Han	  blev	  inspirerad	  av	  Lenoirs	  tvåtaktsmotor	  och	  började	  bygga	  och	  
experimentera	  med	  olika	  prototyper	  av	  fyrtaktsmotorer.	  Tillsammans	  med	  Eugen	  Lengen	  (som	  är	  

både	  företagare	  och	  tekniker)	  startar	  han	  världens	  första	  företag	  inom	  fabrikstillverkning	  av	  
förbränningsmotorer	  1864.	  Det	  dröjde	  dock	  ända	  till	  1876	  innan	  Nikalaus	  Otto	  lyckades	  bygga	  den	  
första	  praktiskt	  fungerande	  fyrtaktsmotorn.	  Han	  fortsatte	  under	  flera	  år	  därefter	  att	  förbättra	  sin	  

konstruktion	  och	  ansåg	  sig	  inte	  vara	  färdig	  i	  sitt	  skapande	  förrän	  1884	  då	  han	  tillverkat	  det	  första	  
magnetiska	  tändningssystemet.	  	  

Fyrtaktsidén	  ökade	  inte	  bara	  verkningsgraden	  på	  befintliga	  motorer	  utan	  även	  fick	  Lenoirs	  
tvåtaktsmotor	  att	  se	  ut	  som	  en	  föråldrad	  teknik.	  Ottocykeln,	  som	  fyrtaktsmotoriken	  kom	  till	  att	  heta	  

efter	  sin	  uppfinnare,	  är	  även	  huvudprincipen	  för	  motorer	  i	  dagens	  bilar.[14][15]	  

Kort	  därefter	  (1879)	  får	  George	  Baldwin	  det	  första	  amerikanska	  patentet	  på	  interna	  
förbränningsmotorer	  på	  bilar.	  Det	  initierar	  hela	  bilindustrin	  i	  USA	  och	  leder	  senare	  till	  utveckling	  av	  
företag	  som	  Chevrolet	  och	  Ford.[16]	  

Under	  kommande	  år	  sker	  allt	  fler	  och	  fler	  förbättringar	  som	  t.ex.	  Daimlers	  V-‐formade	  motor	  som	  

hade	  mer	  kraft	  i	  sig	  eller	  Lanchesters	  förgasare	  som	  förbättrades	  så	  bra	  att	  den	  användes	  ända	  till	  
1980-‐talet	  då	  direkt	  insprutning	  började	  användas	  istället.	  [17]	  

Kort	  därefter	  kommer	  även	  Rudolf	  Diesels	  motor.	  Den	  använder	  sig	  av	  en	  annan	  
självantändningsteknik,	  och	  blir	  betydligt	  mer	  bränsleeffektiv.	  I	  Ausburg	  1893	  byggde	  Diesel	  sin	  första	  

fungerade	  modell.	  Den	  bestod	  av	  en	  10	  fot	  lång	  cylinder	  med	  ett	  svänghjul	  vid	  sin	  bas.	  1894	  fick	  
Diesel	  ut	  ett	  Patent	  för	  sin	  uppfinning,	  som	  fick	  namnet	  Dieselmotorn	  efter	  sin	  skapare.	  Under	  två	  års	  
tid	  därefter	  arbetar	  Diesel	  med	  att	  förbättra	  sitt	  koncept	  och	  1896	  demonstrerar	  han	  en	  modell	  som	  

teoretiskt	  skulle	  kunna	  få	  ut	  en	  effekt	  på	  75	  %,	  till	  skillnad	  från	  den	  tidigare	  ångdrivna	  som	  bara	  låg	  
på	  en	  teoretisk	  effekt	  på	  10	  %.	  Rudolf	  Diesel	  blev	  miljonär	  på	  denna	  idé,	  då	  den	  kom	  till	  att	  användas	  
inom	  många	  fler	  områden	  än	  just	  bilindustrin.	  Diesel	  har	  än	  idag	  en	  betydande	  roll	  i	  fordonsindustrin,	  

inte	  minst	  för	  Lastbilar.	  [18]	  

Utvecklingen	  är	  nu	  i	  full	  gång,	  och	  mycket	  händer	  under	  1890-‐talet.	  	  Carl	  Benz	  och	  Gottlieb	  Daimler	  
konstruerade	  de	  första	  praktiskt	  fungerande	  fordonen	  med	  snabbgående	  bensinmotorer.	  [19]	  

Det	  allra	  första	  företaget	  som	  började	  fabrikstillverka	  bilar	  och	  sälja	  dem	  var	  de	  franska	  företagen	  
Panhard	  &	  Levassor	  och	  Peugeot	  och	  märket	  Peugeot	  lever	  kvar	  än	  idag.	  Panhard	  och	  Levassor	  

byggde	  sin	  första	  bil	  1890	  med	  hjälp	  av	  en	  Daimlermotor.	  Panhard	  och	  Levassor	  förbättrade	  därefter	  
bilen	  med	  hjälp	  av	  en	  gaspedal,	  förbättrad	  växellåda	  och	  utveckling	  av	  kylsystem.	  Dessutom	  var	  de	  
de	  första	  som	  konstruerade	  bilen	  med	  motorn	  fram	  istället	  för	  bak.	  Det	  gav	  bilen	  en	  bättre	  balans	  

och	  lättare	  styrning.	  Peugot	  däremot	  vann	  den	  allra	  första	  biltävlingen.	  Den	  hölls	  i	  Frankrike	  mellan	  
Paris	  och	  Marseille	  1897,	  och	  dödade	  dessutom	  Emile	  Levassor	  i	  en	  olycka.	  Därefter	  blomstrade	  
affärerna	  för	  Peugot.	  Men	  i	  det	  tidiga	  Frankrike	  var	  varje	  bil	  unik	  och	  ingen	  standardisering	  fanns	  att	  

tillgå.	  Den	  första	  standardiserade	  bilen	  var	  Benz	  Velo	  1894	  och	  tillverkades	  i	  134	  examplar	  året	  
därpå.	  [20]	  
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Fabrikstillverkning	  dras	  också	  igång	  i	  USA	  av	  bröderna	  Charles	  och	  Frank	  Duryea	  1893.	  De	  var	  från	  

början	  cykeltillverkare	  som	  fick	  ett	  intresse	  för	  bensindrivna	  motorer	  och	  bilar.	  De	  byggde	  sin	  första	  
motor	  1893	  i	  Springfield,	  Massachusetts.	  1896	  hade	  deras	  företag	  Duryea	  Motor	  Wagon	  Company	  
sålt	  13	  exemplar	  av	  deras	  modell	  Duryea	  vilket	  var	  en	  dyr	  limousin	  som	  fortsatte	  att	  vara	  under	  

produktion	  ända	  till	  år	  1920.[21]	  

Även	  den	  svenska	  ingenjörskonsten	  var	  tidigt	  framme.	  Den	  första	  svensktillverkade	  ångbilen	  byggdes	  
av	  Jöns	  Cederholm	  1892	  och	  den	  första	  bilen	  med	  en	  bensinmotor	  byggdes	  av	  Gustaf	  Erikson	  
1898.[22]	  

En	  av	  de	  allra	  största	  och	  viktigaste	  frontfigurerna	  i	  biltillverkningens	  historia	  är	  givetvis	  Henry	  Ford.	  

Henry	  Ford	  föddes	  1863	  i	  Dearborn,	  Michigan.	  Han	  hade	  alltid	  varit	  intresserad	  av	  maskiner	  och	  han	  
arbetade	  senare	  i	  en	  maskinaffär	  i	  Detriot	  senare	  fick	  han	  goda	  möjligheter	  att	  experimentera	  där.	  
1896	  lyckades	  han	  bygga	  sin	  första	  bil	  som	  han	  sålde	  för	  att	  finansiera	  sitt	  arbete	  för	  att	  förbättra	  

modellen.	  Henry	  Ford	  skapade	  därpå	  Ford	  Motor	  Company	  1903	  med	  orden	  ”I	  will	  build	  a	  car	  for	  the	  
great	  multitude”.	  1908	  var	  detta	  möjligt	  på	  den	  mest	  kända	  bilmodellen	  genom	  tiderna,	  nämligen	  T-‐
Forden.	  Då	  kostade	  en	  T-‐Ford	  $950.	  T-‐Forden	  tillverkades	  under	  19	  år	  och	  var	  som	  billigast	  $280	  

samt	  att	  den	  såldes	  i	  totalt	  15,5	  miljoner	  exemplar	  i	  USA.	  	  

Att	  T-‐Forden	  kunde	  vara	  så	  billig	  och	  tillverkas	  i	  stor	  kvantitet	  berodde	  på	  att	  Henry	  Ford	  
revolutionerade	  inte	  bara	  bilindustrin	  utan	  alla	  fabrikstillverkningsmetoder.	  Han	  var	  den	  första	  som	  
introducerade	  löpande	  bandet,	  dvs.	  att	  bilens	  olika	  delar	  går	  runt	  mellan	  olika	  folk	  som	  gör	  en	  och	  

samma	  sak	  hela	  tiden	  och	  blir	  därmed	  specialister	  inom	  just	  sitt	  område.	  Tidigare	  hade	  flera	  
människor	  byggt	  en	  och	  samma	  bil	  från	  start	  till	  färdig	  produkt	  och	  det	  var	  det	  som	  Henry	  Ford	  ansåg	  
var	  ineffektivt.	  1914	  kunde	  man	  tillverka	  ett	  chassi	  på	  bara	  93	  minuter	  (jämfört	  med	  tidigare	  728	  

minuter).	  Man	  började	  även	  kunna	  erbjuda	  sina	  industriarbetare	  allt	  högre	  lön	  i	  takt	  med	  att	  
utvecklingen	  gick	  framåt,	  och	  1914	  fick	  arbetarna	  $5	  om	  dagen	  vilket	  var	  dubbelt	  så	  mycket	  som	  hos	  
konkurrerande	  företag.	  Han	  ändrade	  dessutom	  arbetstiden	  från	  9	  -‐timmarsdagar	  till	  8	  timmar	  och	  

införde	  med	  det	  ett	  3-‐skiftspass	  så	  att	  fabriken	  skulle	  kunna	  producera	  bilar	  24	  timmar	  om	  dygnet.	  
Denna	  massproduktion	  ledde	  till	  slut	  till	  möjligheten	  att	  tillverka	  en	  ny	  T-‐Ford	  var	  24:e	  sekund![23]	  

	  

Diskussion	  och	  Analys	  

Svara	  på	  Syftefrågor	  

När	  och	  var	  började	  man	  först	  utveckla	  bilar?	  
Ångmaskinen	  var	  det	  första	  steget	  till	  en	  start	  av	  utvecklingen	  av	  bilar.	  Utvecklingen	  av	  själva	  bilen	  
började	  med	  prototyper	  som	  var	  för	  små	  för	  att	  kunna	  transportera	  en	  människa	  och	  olika	  

experiment.	  	  I	  Frankrike	  år	  1769	  tillverkade	  Cugnot	  den	  första	  ångdrivna	  bilen	  som	  var	  kapabel	  till	  att	  
transportera	  en	  människa.	  

Hur	  utvecklades	  och	  förbättrades	  de	  tidiga	  modellerna?	  
Under	  utvecklingen	  av	  ångdrivna	  och	  eldrivna	  fordon	  var	  det	  en	  prestige	  i	  sig	  själv	  att	  faktiskt	  kunna	  
framställa	  en	  fungerande	  bil.	  Själva	  förbättringen	  för	  högpresterande	  fordon	  skedde	  mer	  under	  
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förbränningsmotorns	  tid.	  Mycket	  hände	  ganska	  snabbt	  under	  förbränningsmotorns	  utveckling,	  som	  

t.ex.	  växelsystem,	  kylsystem,	  förgasare,	  andra	  drivmedel,	  etc.	  	  	  

Hur	  gick	  utvecklingen	  till	  från	  en	  enkel	  prototyp	  till	  en	  masstillverkad	  produkt?	  
Från	  början	  var	  biltillverkningen	  en	  långsam	  process	  som	  dessutom	  var	  mycket	  dyr.	  Detta	  gjorde	  att	  

få	  människor	  hade	  råd	  med	  dem.	  Den	  stora	  skillnaden	  kom	  med	  att	  Henry	  Ford	  uppfann	  det	  löpande	  
bandet	  som	  bilar	  kunde	  masstillverkas.	  Tack	  vare	  detta	  minskade	  också	  priset	  till	  en	  nivå	  som	  gjorde	  
även	  vanliga	  människor	  kunde	  börja	  köpa	  bilar.	  

	  

Motgångar	  
En	  av	  bilens	  första	  motgångar	  uppstod	  när	  de	  väl	  började	  användas	  som	  allmänna	  transportmedel.	  

På	  grund	  av	  faran	  som	  ansågs	  komma	  med	  dessa	  stora,	  snabba	  farkoster	  slogs	  en	  lag	  igenom	  i	  
Storbritannien	  kallad	  Locomotive	  Act	  år	  1865.	  Denna	  lag	  krävde	  att	  alla	  automatiska	  fordon	  som	  
färdades	  på	  allmänna	  vägar	  skulle	  föregås	  av	  en	  fotgångare	  som	  viftade	  med	  en	  röd	  flagga	  och	  blåste	  

i	  ett	  horn.	  Detta	  tog	  snabbt	  död	  på	  bilutvecklingen	  i	  Storbritannien	  under	  resten	  av	  1800-‐talet.	  
Uppfinnare	  och	  maskinister	  förflyttade	  sig	  då	  till	  att	  jobba	  med	  att	  förbättra	  lokomotivet	  istället,	  som	  
inte	  begränsades	  av	  en	  sådan	  lag.	  Lagen	  försvann	  inte	  förrän	  år	  1896	  (behovet	  av	  den	  röda	  flaggan	  

försvann	  dock	  år	  1878).	  

Ett	  annat	  problem	  bilen	  hade	  var	  att	  den	  var	  tvungen	  att	  konkurrera	  med	  det	  redan	  väl	  använda	  
lokomotivet,	  vilket	  drastiskt	  minskade	  behovet	  av	  bilarna.	  

Tidig utveckling av ångmaskinen innan 1700-talet var nära relaterat till viljan att kunna framställa 
självgående fordon och fartyg. De första praktiskt användbara applikationerna från år 1712 var 
stationära ångmaskiner som arbetade vid väldigt låga ångtryck och krävde därav motorer av väldigt 
stora proportioner. Storleksminskningen som krävdes för vägtransport innebar en ökning av ångtrycket 
med alla medföljande faror, då koktekniken inte var särskilt långt fram i utvecklingen på den tiden. En 
stark motståndare till högtrycksånga var James Watt som, tillsammans med Matthew Boulton gjorde 
allt han kunde för att övertala William Murdoch från att utveckla och patentera sin ångvagn som 
byggdes i modellform år 1784. 

 

Under	  den	  senare	  tiden	  av	  1700-‐talet	  skedde	  många	  försök	  att	  tillverka	  automatiska,	  styrbara	  
fordon.	  Många	  nådde	  aldrig	  längre	  än	  modellstadiet.	  Framstegen	  hindrades	  av	  många	  vanliga	  

problem	  som	  gällde	  för	  alla	  gatufordon	  i	  allmänhet,	  bland	  annat	  stötdämpning,	  bromsning,	  styrning	  
och	  jämna	  vägar	  att	  köra	  på.	  Den	  enorma	  komplexiteten	  av	  alla	  dessa	  problem	  antas	  ha	  hindrat	  
framsteg	  i	  utvecklingen	  i	  över	  hundra	  år,	  lika	  mycket	  som	  de	  olika	  lagar	  som	  hindrat	  bilens	  

utveckling.[24]	  

Bilens	  betydelse	  	  

Vid	  början	  av	  den	  industriella	  revolutionen	  använde	  man	  ångmaskinen	  som	  energiomvandlare.	  Att	  
kunna	  omvandla	  kemiskt	  lagrad	  energi	  i	  form	  av	  kol,	  som	  sedan	  förbränns	  till	  att	  värma	  vatten	  till	  
ånga	  som	  i	  sin	  tur	  får	  rörelseenergi,	  visade	  sig	  vara	  mycket	  användbart.	  Denna	  ångas	  rörelseenergi	  

visade	  sig	  vara	  mycket	  värdefull.	  Ångans	  rörelseenergi	  kunde	  därefter	  användas	  till	  diverse	  olika	  
syften,	  t.ex.	  i	  ångmaskinens	  fall	  så	  driver	  den	  en	  utväxling	  till	  en	  roterande	  axel	  vars	  energi	  man	  
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sedan	  kan	  koppla	  vidare	  till	  diverse	  arbeten,	  som	  en	  drivaxel	  på	  en	  bil.	  Ångans	  rörelseenergi	  har	  på	  

senare	  tid	  börjat	  användas	  som	  energilagring	  och	  inte	  minst	  kunna	  driva	  såväl	  turbiner	  som	  
kondensatorer.	  

	  Senare	  skedde	  en	  övergång	  till	  el-‐	  och	  förbränningsmotorer.	  Med	  förbränningsmotorn	  kom	  en	  
nästan	  fullständig	  omstrukturering	  av	  transportväsendet.	  Många	  andra	  användningsområden	  

förändrades	  också	  med	  förbränningsmotorn	  och	  den	  fick	  en	  bredare	  efterfrågan	  då	  fler	  typer	  av	  
bränslen	  kunde	  användas,	  inte	  minst	  inom	  industrin.[25]	  

T-‐Forden	  revolutionerade	  bilen	  som	  transportmedel.	  Tidigare	  var	  det	  enbart	  rikt	  folk	  som	  hade	  råd	  
att	  köpa	  sig	  en	  bil	  eftersom	  bilens	  tillverkning	  varit	  en	  svår	  och	  kostsam	  process,	  men	  med	  T-‐Fordens	  

massproduktion	  bidrog	  det	  till	  att	  även	  medelklassen	  nu	  hade	  råd	  att	  införskaffa	  detta	  
transportmedel.	  Det	  ändrade	  i	  sin	  tur	  hela	  strukturen	  på	  urbaniseringen,	  då	  allt	  fler	  och	  fler	  
människor	  nu	  kunde	  bo	  i	  en	  förort	  och	  köra	  bil	  in	  till	  staden	  vid	  behov.	  Det	  utvecklade	  dessutom	  ett	  

motorvägssystem	  i	  USA	  och	  det	  frigjorde	  folket	  att	  kunna	  röra	  sig	  vart	  de	  ville	  obegränsat	  och	  
öppnade	  upp	  för	  en	  mängd	  olika	  möjligheter.[26]	  

När	  bilen	  väl	  blivit	  populär	  och	  vida	  spridd	  i	  världen	  ändrades	  förutsättningarna	  för	  annan	  
transportutveckling.	  Allt	  eftersom	  bilen	  blev	  mer	  och	  mer	  etablerad	  i	  folks	  hem	  var	  behovet	  av	  

kollektivtrafik	  inte	  lika	  stort.	  Befolkningsmängdens	  drastiska	  ökning	  under	  det	  senaste	  seklet	  bidrog	  
till	  att	  det	  fortfarande	  fanns	  ett	  visst	  behov	  av	  kollektivtrafik.	  På	  senare	  tid	  med	  globaliseringen	  har	  
andra	  transportmedel	  dominerat	  användningen,	  så	  som	  flygplan	  och	  båtar,	  fast	  mer	  som	  

långfärdstransporter	  och	  har	  därmed	  inte	  konkurrerat	  ut	  bilen	  som	  är	  dominerande	  för	  transport	  
över	  kortare	  sträckor.	  	  

	  

Jämförelse	  mellan	  bilar	  med	  förbränningsmotorer,	  ångdrivna	  bilar	  och	  
eldrivna	  bilar	  i	  ett	  tidigt	  skede	  
Eldrivna	  bilar	  hade	  dock	  en	  hel	  del	  fördelar	  jämfört	  med	  konkurrensen.	  De	  saknade	  till	  exempel	  
vibrationen,	  lukten	  och	  oljudet	  som	  associerades	  med	  bensindrivna	  bilar.	  Att	  byta	  växel	  på	  

bensindrivna	  bilar	  var	  den	  svåraste	  delen	  av	  bilkörning,	  medan	  man	  inte	  behövde	  växla	  med	  eldrivna	  
bilar.	  

	  Ångdrivna	  bilar	  behövde	  inte	  heller	  växla,	  men	  de	  hade	  långa	  starttider	  på	  upp	  till	  45	  minuter	  under	  
kalla	  dagar.	  Därmed	  var	  eldrivna	  bilar	  att	  föredra	  då	  det	  var	  minusgrader	  ute	  (vatten	  fryser	  ju	  under	  0	  

°C),	  vilket	  det	  på	  vissa	  platser	  kan	  vara	  större	  delen	  av	  året.	  Platser	  långt	  norrut	  gynnades	  därmed	  
mer	  av	  eldrivna	  fordon	  än	  ångdrivna,	  och	  det	  gällde	  inte	  enbart	  inom	  bilsektorn.	  T.ex.	  i	  den	  svenska	  
gruvindustrin	  i	  Kiruna	  (LKAB)	  kunde	  ångdrivna	  lok	  inte	  användas	  under	  större	  delen	  av	  året,	  så	  där	  

fick	  både	  eldrivna	  lok	  och	  bilar	  användas	  istället.	  Ångdrivna	  bilar	  hade	  också	  kortare	  räckvidd	  innan	  
man	  behövde	  fylla	  på	  med	  vatten	  än	  vad	  en	  elbil	  hade	  på	  en	  laddning.	  

Elbilen	  var	  populärast	  hos	  välbärgade	  människor	  som	  använde	  dem	  som	  stadsbilar,	  där	  dess	  korta	  
räckvidd	  hade	  ännu	  mindre	  betydelse.	  Elbilarna	  föredrogs	  också	  för	  att	  de	  inte	  krävde	  någon	  fysisk	  

ansträngning	  att	  starta,	  som	  behovet	  av	  att	  veva	  igång	  de	  bensindrivna	  bilarna.	  Utvecklingen	  av	  att	  
avlägsna	  veven	  på	  bilar	  var	  ett	  viktigt	  utvecklingssteg	  för	  bilar	  som	  kom	  så	  småningom.[27]	  
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Även	  om	  elbilen	  aldrig	  blivit	  speciellt	  vanlig	  som	  vägfordon	  har	  den	  ändå	  kunnat	  användas	  till	  flera	  

andra	  saker.	  Till	  exempel	  var	  den	  första	  månbilen	  år	  1971	  eldriven.	  Man	  började	  också	  ungefär	  
samtidigt	  använda	  golfbilar	  och	  truckar	  som	  drevs	  av	  el.[28][29]	  

I	  jämförelse	  med	  förbränningsmotorer	  är	  både	  eldrivna	  och	  ångdrivna	  bilar	  underlägsna,	  men	  detta	  
skedde	  inte	  förrän	  efter	  en	  viss	  tid	  in	  i	  utvecklingen	  av	  förbränningsmotorn.	  Förbränningsmotorer	  

blev	  effektivare,	  mer	  bränslesnåla,	  snabbare	  och	  inte	  minst	  billigare	  när	  massproduktionen	  väl	  tog	  
fart	  och	  det	  är	  även	  givetvis	  därför	  utvecklingen	  av	  denna	  typ	  av	  motor	  fortsatt	  genom	  åren.	  Att	  man	  
nu	  på	  senare	  tid	  börjat	  med	  elbilar	  igen	  beror	  inte	  på	  högprestation,	  för	  där	  är	  de	  fortfarande	  

underlägsna,	  utan	  av	  miljömässiga	  skäl.	  	  

Jämförelse	  i	  utveckling	  av	  dagens	  bilar	  och	  bränslen	  
Idag	  ser	  bilen	  helt	  annorlunda	  ut	  än	  vad	  den	  gjorde	  för	  100	  år	  sedan.	  Den	  utveckling	  som	  har	  skett	  
och	  den	  utbredning	  bilen	  har	  gjort	  i	  världen	  är	  fantastisk.	  Det	  finns	  idag	  extremt	  många	  olika	  företag	  
som	  tillverkar	  och	  säljer	  bilar.	  Vissa	  företag	  specialiserar	  sig	  på	  exklusivitet	  som	  Keoningsegg,	  andra	  

på	  tävlingsbilar	  som	  McLaren	  eller	  bilar	  för	  privatpersoner	  till	  vardagligt	  bruk	  så	  som	  Skoda.	  Bilen	  har	  
gjort	  en	  stor	  utveckling	  och	  människan	  strävar	  hela	  tiden	  efter	  att	  göra	  den	  ännu	  bättre.	  	  

Många	  andra	  faktorer	  har	  på	  senare	  tid	  påverkat	  bilens	  utveckling.	  Utsläpp	  av	  fossila	  bränslen	  har	  
bidragit	  till	  att	  bilindustrin	  tvingats	  att	  förändras.	  Allt	  hårdare	  och	  strängare	  miljökrav	  på	  

katalysatorer	  och	  dess	  utsläppsnivåer	  ställs,	  vilket	  bidrar	  till	  att	  en	  ständig	  utveckling	  måste	  existera	  
för	  att	  man	  ska	  kunna	  fortsätta	  att	  använda	  bilen	  så	  som	  vi	  gör	  idag,	  ur	  en	  synvinkel	  ifrån	  hållbar	  
utveckling.	  	  

Med	  hårdare	  miljöpolitik	  där	  man	  på	  sikt	  vill	  minimera	  användandet	  av	  fossila	  bränslen,	  så	  som	  olja.	  

Eftersom	  bensin	  tillverkas	  av	  olja	  direkt	  i	  ett	  raffinaderis	  destillationskolonn	  påverkas	  bensinen	  direkt	  
av	  minskningen	  i	  användning	  av	  olja.	  Elbilen	  har	  därför	  kommit	  tillbaka	  på	  marknaden,	  och	  det	  
ganska	  så	  starkt.	  	  

Större	  satsningar	  på	  förnyelsebara	  energikällor	  inom	  energisektorn	  påverkar	  även	  utvecklingen	  av	  

bilen.	  En	  jakt	  på	  alternativa	  bränslen	  är	  redan	  i	  full	  gång.	  Bilar	  som	  drivs	  med	  etanol,	  biogas	  eller	  
bränsleceller	  finns	  redan	  att	  införskaffa,	  där	  just	  etanolbilen	  har	  fått	  en	  kraftig	  utveckling	  och	  blir	  allt	  
mer	  populär.	  Det	  kan	  ses	  inte	  minst	  på	  alla	  bensinmackar	  runt	  om	  i	  landet	  där	  det	  är	  lika	  vanligt	  att	  

det	  finns	  E85	  tillgängligt	  som	  vanlig	  blyfri	  bensin.	  Biogas	  finns	  inte	  på	  så	  många	  ställen,	  men	  de	  blir	  
allt	  fler	  då	  användningen	  av	  så	  kallade	  Flexifuel-‐bilar	  blir	  allt	  vanligare.	  Flexifuel	  innebär	  att	  en	  bil	  kan	  
ha	  mer	  än	  en	  bränslekälla	  och	  växla	  mellan	  dessa	  efter	  behov,	  t.ex.	  gå	  på	  bensin	  vid	  körning	  i	  

stadstrafik	  och	  gå	  på	  biogas	  (alternativt	  etanol)	  på	  landsbygden.	  Utvecklingen	  av	  bränsleceller	  har	  
inte	  gått	  lika	  fort	  fram,	  men	  det	  är	  säkert	  också	  en	  teknik	  som	  kommer	  allt	  eftersom	  tiden	  går.	  

Andra	  former	  av	  teknik	  och	  sökandet	  efter	  alternativa	  bränslen	  är	  också	  i	  full	  gång.	  Volvo	  lanserade	  
ett	  koncept	  (en	  idé)	  som	  de	  kallade	  "Slide-‐in"	  som	  är	  en	  vidareutveckling	  av	  elbilen.	  Problemet	  är	  att	  

elbilar	  både	  idag	  som	  förr	  i	  tiden	  har	  ett	  batteri	  inom	  sig.	  Med	  "Slide-‐in"-‐teknik	  skulle	  en	  bil	  kunna	  
laddas	  upp	  medans	  den	  körs	  med	  hjälp	  av	  att	  bilen	  har	  direkt	  kontakt	  med	  en	  elektrisk	  skena	  i	  
asfalten	  medans	  man	  kör.	  Det	  skulle	  bli	  lite	  som	  en	  spårvagn	  fast	  med	  energikällan	  i	  marken	  istället	  

för	  hängande	  i	  luften.	  	  
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Ett	  område	  som	  har	  blivit	  mycket	  undersökt	  är	  bilar	  som	  går	  på	  solceller.	  Det	  har	  genomförts	  

modeller	  som	  är	  fullt	  fungerande	  och	  i	  mycket	  bra	  skick	  dessutom,	  men	  de	  har	  inte	  sålt	  lika	  bra	  som	  
andra	  typer	  av	  bilar.	  Det	  fungerar	  som	  bekant	  inte	  lika	  bra	  under	  molniga	  dagar	  eller	  under	  natten,	  
vilket	  kan	  vara	  en	  av	  de	  bakomliggande	  orsakerna.	  

Referenser	  

	  [1]http://www.ausbcomp.com/~bbott/cars/carhist.htm	  

[2]http://curiousexpeditions.org/?p=52	  

[3]http://inventors.about.com/library/weekly/aacarssteama.htm	  

[4]http://www.nndb.com/people/311/000174786/	  	  

[5]http://www.ne.se/bil/historik	  

[6]http://inventors.about.com/library/weekly/aacarssteama.htm	  

[7]http://inventors.about.com/od/estartinventions/a/History-‐Of-‐Electric-‐Vehicles.htm	  

[8]http://www.oresundskraft.se/privat/el-‐och-‐gasbil/elbilar/mer-‐om-‐elbilar/elbilens-‐historia/	  

[9]http://www.infoplease.com/encyclopedia/science/internal-‐combustion-‐engine-‐evolution-‐

internal-‐combustion-‐engine.html	  

[10]	  http://www.timetoast.com/timelines/119674	  	  

[11]http://inventors.about.com/od/astartinventions/ss/Auto_Timeline_2.htm	  	  

[12]http://www.ne.se/bil/historik	  	  

[13]http://www.timetoast.com/timelines/119674	  	  

[14]http://www.timetoast.com/timelines/119674	  	  

[15]http://inventors.about.com/library/inventors/blotto.htm	  	  

[16]http://www.timetoast.com/timelines/119674	  	  

[17]http://www.timetoast.com/timelines/119674	  	  

[18]http://inventors.about.com/library/inventors/bldiesel.htm	  	  	  

[19]http://www.ne.se/bil/historik	  	  

[20]http://inventors.about.com/library/weekly/aacarsassemblya.htm	  

[21]http://inventors.about.com/od/dstartinventors/a/DuryeaBrothers.htm	  	  

[22]	  http://www.ne.se/bil/historik	  

[23]http://inventors.about.com/od/fstartinventors/a/HenryFord.htm	  	  



12	  
	  

[24]	  http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_steam_road_vehicles#cite_note-‐1	  

[25]http://www.ne.se/f%C3%B6rbr%C3%A4nningsmotor/historik	  

[26]http://inventors.about.com/od/fstartinventors/a/HenryFord.htm	  	  

[27]http://inventors.about.com/od/estartinventions/a/History-‐Of-‐Electric-‐Vehicles.htm	  

[28]http://www.laddaelbilen.se/fakta/elbilens-‐historia-‐6407555	  

[29]http://www.oresundskraft.se/privat/el-‐och-‐gasbil/elbilar/mer-‐om-‐elbilar/elbilens-‐historia/	  

[30]	  http://www.aftonbladet.se/bil/gronmotor/article12693150.ab	  	  

	  


