
Det sitter i designen
Trender inom bilindustrin är något som faktiskt går att ta på. Design, 
färger och formgivning av bilar är något som påverkar bilköparen lika 
mycket som prestanda och pris. På Stockholm Lifestyle Motor Show 
har man tagit fasta på detta, och ställt upp ett antal kärror på en cat-
walk, som sedan bedöms av en expertpanel.

Tre gånger om dagen, klockan 11.00, 13.00 och 15.00, så beträder Lotta Ahlvar, VD för Svenska Moderå-
det, catwalken, tillsammans med någon av Mikael Johansson och Gert Karlsson, bägge motorjournalister på 
tidningen Bilsport. Nämnda personer analyserar de uppställda bilarna ur designsynpunkt, och kommenterar 
mode, livsstil, bilarnas interiörer och exteriörer; vad som utmärker de olika modellerna.

60-talet går igen

Jag passade på att samtala med Lotta Ahlvar efter modevisningnen, där jag frågade henne vilken röd tråd 
hon kan se gällande 2013 års modeller. Lotta menar på att det går en tydlig 60-talstrend i designen, men 
man kan även finna 50-talskänsla när man tittar på Fiat 500L med sin interiör i tvåtons design. Till och med 
70-talet slår igenom på vissa modeller, något som är intressant med tanke påden energikris och gröna vågen 
som rådde då. Och idag står ju miljön i fokus som aldrig förr, inte minst när det gäller drivmedel för bilar.



Fiat 500L. Här doFtar det 50-taL i designen.

Lotta aHLvar, vd För svenska Moderådet

- Jag tycker att det är fascinerande att man kombinerar traditionella bilar med sportbilskänsla, säger Lotta 
Ahlvar, och alla tillval som finns och som gör att man kan få bilen att bli personlig. Lägg därtill alla appar.
Färgmässigt är det vitt, svart, silver och grått som dominerar bilarna i år.

Peugeot rCZ - Finns tiLL FörsäLjning På Marknaden.



 
Peugeot rCZ - konCePtbiL Med bronsinLägg.

aLFa roMeo guiLietta Med en doFt av 60-taLet.

audi a1 Quattro - en Liten biL Med stora resurser.



oPeL Mokka - ny På Marknaden.

voLkswagen uP! vw HåLLer sig tiLL sin inarbetade design av sMåbiLar

suZuki swiFt. en biL soM tidigare Fått Pris För bästa sMåbiLsköP.



renauLt CLio. biLtiLLverkarens budskaP är att Ha rena vaCkra biLar.

voLvo v40 r-design. biLen stiCker ut Med sin Lite udda Färg - rebeL bLue! saMMa Färg soM Man Har På sina ra-
CingbiLar.

VolVo 1800 S - Den bil Som RogeR mooRe inte baRa köRDe i Helgonet-filmeRna, utan äVen pRiVat. bilen 
äR DeSignaD aV en båtbyggaRe, VaRaV Det Speciella utSeenDet.



poRScHe 911 caRReRa 4S - catwalken i SäRklaSS DyRaSte bil. Så näRa en RaceRbil en SpoRtbil kan komma. 
fyRHjulSDRiVen meD SkålfoRmaDe Säten fRam. VaD annaRS?

mazDa 6 Som HaR ett meR exkluSiVt utSeenDe än en Vanlig familjebil.
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