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Sammanfattning
Målet var att utveckla en ergonomisk, innovativ och monterbar cykel som ryms  i 
reservdäcksplatsen på dagens bilar. Arbetet har skett i samarbete Luleås Tekniska Universitet 
och instutionen för arbetsvetenskap. 

Arbetets tillvägagångssätt följer den designmetodik som tillämpas  på programmet Teknisk 
Design vid Luleås Tekniska Universitet. I den första fasen arbetas  en projektbeskrivning fram, 
därefter ett Gantt-schema som beskriver vad som skall göras  och när. Genom att metodiskt 
arbeta fram önskemål och krav kan ett antal koncept arbetas  fram som sedan sållas ut tills  det 
endast är ett lösningsförslag kvar. Detta lösningsförslag vidareutvecklas och visualiseras.

Resultatet är en portabel cykel i konceptstadiet. En cykel som är funktionsduglig och samtidigt 
portabelt tillfredställande. Med cykeln kommer användarens resande att underlättas där andra 
fordon som exempelvis bil och annan lokaltrafik inte fungerar. Produkten skall även förmedla 
en känsla av miljötänk och hälsomedvetenhet när den används.

Mikael Schärström Designkoncept av Portabel cykel

Bild 01. 3d-rendering av färdigt koncept.



Abstract
The goal was to develop an innovative,  ergonomic and mountable bike to fit into the spare tire 
spot on today's  cars. The work was conducted within Luleå University of Technology and 
Department of  Work Science.

The project approach comply with the design methodology applied to the program in 
Industrial Design at Luleå University of  Technology. In the first phase, a project description is 
submitted, then a Gantt chart that describes what to do - when. By methodically working - 
wishes and demands can be worked up. After that a number of  concepts is worked out by then 
whittled out until there is only one solution remaining. This concept is too be further 
developed and visualized.

The result is a portable bike in the concept stage. A bike that is operative while portable 
satisfactory. Travelling will be eased for the user while other vehicles  such as cars and other 
public transport does not work. The product also hope to convey a sense of environmental 
awareness and health consciousness while using.

 

Mikael Schärström Designkoncept av Portabel cykel

Bild 02. 3d-render of  the final concept.
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1. Inledning
Utvecklingen kring portabla cyklar ökar. Idag finns det dock få portabla cyklar som håller 
måttet när det gäller funktionalitet och portabilitet. Förutom detta så är cyklarna ofta dåligt 
ergonomiskt utformade.

1.1 Bakgrund
Inom däckindustrin börjar utvecklingen gå mot punkteringsfria cykeldäck. Detta har fött 
diskussioner kring själva reservhjulets betydelse. Tillverkarna av punkteringsfria däck hävdar 
att reservdäcken inte längre behövs, medan kundernas inlärda tankesätt är svårpåverkade. 

Miljömässigt har människors medvetenhet vuxit de senaste åren. Större städer inför tullar och 
dyrare parkeringsavgifter för att minska trafiken i centrala områden. Den enskilda människans 
hälsomedvetenhet har tillsammans med miljömedvetenheten vuxit, det är viktigt att röra på 
sig och äta nyttigare.

1.2 Syfte och Mål
En nytänkande, ergonomisk,  innovativ och monterbar cykel med mål att rymmas i 
reservdäcksplatsen skall utvecklas. Detta skall, med förhoppningar, positivt påverka 
människors beteende och tänkande,  inom miljö och hälsomedvetenhet. Produkten skall 
fungera som ett mervärde för däcktillverkarnas och bilförsäljarnas  kunder. Den skall vara lätt 
att använda vid exempelvis  semesterresor där bil eller annan lokaltrafik inte fungerar 
tillfredställande.

Resultatet skall presenteras  i 3d-bilder samt enklare skisser som blivit skapta under 
produktutvecklingsfasen. En strävan är att ställa ut resultatet i någon mässa samt medverka i 
diverse designtävlingar eller hitta någon tillverkare.

1.3 Avgränsningar
• Produkten kommer utvecklas under 20 veckor, motsvarande 30 högskolepoäng.
• En fullständigt klar konstruktionsmässig prototyp kommer inte att utvecklas.  
• Inga konkreta hållfasthetsberäkningar, konstruktionsritningar samt noggrannare 

detaljskisser på konstruktionen kommer att genomföras.
• Redan befintliga lösningar kommer att hänvisas  till nulägesbeskrivning och bör vara 

anpassningsbart till slutkonceptet. 
• Ergonomin rörande produktens  utformning kommer i samband en fysisk modell att 

testas men inte verifieras. 
• Materialval kommer endast att ske övergripligt. 
• Eftersom arbetet inte är utfört mot någon tillverkande part kommer inte några 

ekonomiska referensramar sättas upp.
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2.0 Metod
För att uppnå ett bra resultat i ett projektarbete används olika typer av metoder. 

2.1 Gantt-schema
Ett Gantt-schema används för att få en överskådlig tidsplan över projektet. Schemat listar 
aktiviteterna i den första kolumnen på y-axeln och tidsåtgången under x-axeln.

Horisontella linjer bildas  och visar tidsåtgången för varje aktivitet.  Gantt-schemat används till 
stor del som referensram för vad som skall genomföras  och när. De tidpunkter som finns  i 
schemat är inte absoluta och kan ibland överlappa varandra. Under projektets gång kan 
ändringar göras i schemat. (Johansson, 2004)

2.2 Benchmarking
Benchmarking är en marknadsanalys  som görs  för att undersöka hur marknaden ser ut för 
den aktuella produkten eller tjänsten. Genom att studera det som redan finns  kan en 
föreställning ges av vad som behöver förbättras eller skapas. Exempelvis kan företag besökas 
och utbudet undersökas via internet. (Johansson, 2004)

2.3 Problemkartläggning
För att bestämma huvudproblemet för ett projekt kan en problemkartläggning göras. Ett 
dokument formuleras för att tydliggöra vad som skall lösas.  För att ge problemformuleringen 
en stabilare grund besvaras ett antal frågor som också ger klarhet i de problem som ska lösas. 

2.4 Moodboard
En moodboard är ett collage med inspirerande bilder. Bilderna kan vara mönster, färger, ord 
och produkter som den slutliga produkten eller tjänsten ska passa ihop med. Collaget ska 
starta kreativa tankesätt som leder till nya idéer. Under projektet är det möjligt att återgå till 
moodboarden för att se till att arbetet går åt rätt håll. 

2.5 Enkäter
Enkäter är en kvantitativ metod vilket betyder att den omfattar många kunder eller 
kundföretag. Genom att ställa samma frågor kan insamlad data bearbetas och analyseras  för 
att se om det finns avvikelser och vad majoriteten tycker. Enkäterna kan innehålla frågor som 
ska besvaras skriftligt, kryssrutor med redan definierade svar och frågor med en skallinje. 
(Johansson, 2004)
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2.6 Studiebesök
Ett studiebesök görs  på ett företag eller en plats  med syfte att fördjupa sina kunskaper i det 
berörda ämnet. Det finns också möjlighet att få svar på eventuella frågor. Besöket kan också ge 
inspiration och nya idéer till kommande arbete.

2.7 Personas
En persona är en fiktiv karaktär som är representativ för den målgrupp som projektet riktar 
sig mot under framtagandet av en produkt eller tjänst. Genom att noga beskriva en eller flera 
personas blir det lättare att ta beslut angående utseendet på produkten eller tjänsten.  Den 
fösta personan som skapas kallas  den primära och är det huvudsakliga belutsstödet,  den andra 
kalla sekundära och används som stöd. (eutveckling, 2010)

2.8 Transformationsövningar
En bestämd geometri används  som grund för övningen. Genom att skära olika typer av snitt i 
grundgeometrin kan nya former skapas. Snitt som kan användas är raka snitt,  kurviga snitt 
eller en kombination av raka och kurviga snitt. Antalet snitt kan variera mellan 2 och 10 
stycken på varje grundgeometri. Genom att placera om de delar som bildas  kan nya 
geometrier skapas. 

2.9 Explorative sketching
En stor kvantitet skisser arbetas fram för att utforska lösningar på diverse problem som kan 
finnas. Skisserna ska inte vara noggranna, det viktiga är att en stor mängd ska uppkomma 
under en kort tid. Skisserna ska användas inom en grupp för att utbyta idéer  och skapa 
diskussion. Det är viktigt att tänka på att materialet inte utgör presentationsmaterial. (Eissen, 
2010)

2.10 Explanatory sketching
En metod där skisser görs med mer detaljer och förklaringar. Förslag till lösningar eller 
förbättringar visas genom detaljerande skiss, ord eller färger.  Skisserna kan också göras i 
sidovy eller som sprängskisser för att tydligt visa tekniska lösningar. Syftet med skisserna är att 
andra ska förstå och kunna diskutera lösningsförslagen. (Eissen, 2010)

2.11 Brainstorming
Grunden i brainstorming är att alla gruppmedlemmar ska känna sig bekväma och ge många 
lösningsförslag,  både realistiska och fiktiva. Därför är den viktigaste regeln att ingen får ge 
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negativ kritik. Idéerna som uppkommer kan antecknas, skissas  eller dokumenteras på annat 
valfritt sätt. Metoden ger ofta en stor kvantitet idéer men varierande kvalité. Genom att arbeta 
i grupp kan fler bra idéer uppkomma än om varje person hade jobbat enskilt. (Johansson, 2004)

2.12 Osborns idé-sporrar
Metoden går ut på att ställa frågor till befintliga koncept som gruppen har kommit fram till, 
exempel på frågor är Förstora? Förminska? Lägga till? Något annat istället? Kombinera? Detta hjälper 
individen att tänka i andra banor och ökar antalet idéer. (Johansson, 2004)

2.13 Brainwriting
Brainwriting utförs i en grupp och går ut på att deltagarna skissar lösningsförslag på ett stort 
papper. Gruppmedlemmarna får ett antal kategorier som ska skissas. Pappersbladen skickas 
sedan runt med några minuters mellanrum,  metoden upprepas  tills alla kategorier har 
behandlats av alla deltagare (Johanesson, 2004).

2.14 Workshop
En workshop kan användas  för att aktivera flera personer i sökandet av att hitta lösningar och 
förbättringar på problem. Deltagarna har bjudits in på grund av sin kompetens  eller sitt 
intresse. Gruppen ska genom diskussion och praktiska övningar lösa de problem som lyfts 
fram.

2.15 Mock-up
En mock-up är en fysisk modell som inte är funktionsduglig utan representerar formen. Ibland 
kan även yt-egenskaper och färg representeras. 

2.16 Funktionsmodell
En fysisk modell som visar hur en viss funktion fungerar. Form, färg,  storlek och yt-egenskaper 
måste inte stämma överens med de tänkta egenskaperna, det är funktionen som är det viktiga. 

2.17 CAD
Genom att rita i CAD system kan tredimensionella ritningar fås. Dessa ritningar blir en 
modell som kan ses  från alla möjliga vinklar. Geometrierna som skapas  kan enkelt kopieras 
och återanvändas. Då modellen studeras  kan fel upptäckas och justeras  innan den slutliga 
modellen redovisas. (Johansson, 2004)
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3.0 Genomförande
När mål och syfte med projektet var fastställt kunde projektet gå framåt. Med olika 
tillvägagångssätt och metoder kunde projektet genomföras och ett resultat kunde uppnås. 

3.1 Planering
För att komma igång med projektet gjordes  ett gantt-schema där alla aktiviteter listades. 
Gantt-schemat användes till stor del som referensram för vad som skulle genomföras  och när. 
Observera att de avsedda tidpunkterna inte är absoluta och ibland kan överlappa varandra. 
(Bilaga 01) Under projektets gång gjordes ändringar i schemat då förändringar skedde.

3.2 Marknadsundersökning
Genom benchmarking var det möjligt att få en överskådlig bild över vad det redan fanns  för 
folding bikes  på marknaden och hur dessa var konstruerade. En stor del av undersökningen 
genomfördes via återförsäljare av portabla cyklar och folding bikes  via internet. Vikt lades vid 
att studera befintliga användarrecensioner för att undvika att begå samma misstag som 
tidigare tillverkare. Befintliga produkt- och lättare konstruktionslösningar undersöktes för att 
ge inspiration. 
	
Trendanalyser skedde via internet, vänner, bilförsäljare och cykelbutiker. 

3.3 Problemkartläggning
För att bestämma huvudproblemet för projektet gjordes en problemkartläggning (Bilaga 02). 
Ett dokument formulerades  för att tydliggöra vad som skall lösas.  Följande frågor besvarades 
för att ge problemformuleringen en stabilare grund. 

Vad handlar problemet om?
Vilka icke nämnda önskemål och förväntningar ingår?
Är alla krav nödvändiga?
Vilka uppgifter bör produkten klara?
Vilka vägar står öppna för utveckling?
Vilka egenskaper måste produkten ha?
Vilka egenskaper får produkten inte ha?

3.4 Kreativa metoder
Kreativa metoder används för att ge underlag till utveckling av koncept och för att bygga en 
rymd kring projektet.  De metoder som användes  var enkäter, studiebesök, personas,  
transformationsövningar, moodboard, explanatory sketching och workshop. Under 
workshoppen användes  brainstorming,  brainwriting,  Osborns  idée-sporrar och explorative 
sketching.
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3.4.1 Enkät
För att hitta svar på några av de frågor som ställts  under projektets startfas genomfördes en 
enkätundersökning (Bilaga 03)  på internet. Genom att använda internet ökade möjligheterna 
att snabbt nå ut till en större skara människor och bredare målgrupp. Svaren undersöktes  och 
låg senare till grund för idegenerering och utformning. 

3.4.2 Studiebesök 1 - Bilförsäljare
Besök genomfördes vid flera av Luleås  bilförsäljare för att mäta utrymmen och komma fram 
till en maxdimension för lösningsförslagen (Bilaga 08). Att fysiskt känna, mäta och direkt titta 
på reservdäcksutrymmen gav en större insikt kring själva dimensioneringen. 

3.4.3 Personas
För att definiera en mål- och användargrupp utvecklades  3 stycken Personas  (Bilaga 04). De 
var uppdelade i två grupper,  primär och sekundär. Primärgruppen är den grupp användare 
och köpare som söker sig till produkten. Sekundärgruppen används som stöd då den inte är 
den typ av användare som direkt köper produkten utan hittar den genom vänner eller dylikt, 
men som man fortfarande designar till. Utifrån den tänkta målgruppen kunde Personas 
användas för att ranka krav och önskemål. 

3.4.4 Transformationsövning
En transformationsövning (Bilaga 05)  utfördes för att hitta nya innovativa sätt att se cykelns 
utformning. De tre grundgeometrierna ellips,  kvadrat och triangel användes  för att göra 
övningen. Dessa geometrier skars med 2, 3, 5 och 7 stycken snitt. Första gången med raka snitt 
och andra gången med kurvade. Detta ledde till att det behövdes åtta stycken av varje 
grundgeometri. De nybildade geometrierna placerades sedan ut på en yta där hjulen redan 
var utritade.

3.4.5 Moodboard
En moodboard sammanställdes (Bilaga 06). Materialet bestod av bilder och foton för att 
visuellt skapa en bild av projektet.  Moodboarden användes också för att sätta fingret på vilken 
känsla som skulle förmedlas till användaren.

3.4.6 Workshop
En workshop arrangerades i multistudion på LTU. Deltagarna var studenter från LTU med 
bakgrund från olika utbildningar. Totalt medverkade fjorton personer. Den kreativa stunden 
inleddes med en uppvärmningsfas,  där en termos  skickades runt och fick vara objekt för 
kreativa lösningar. Efter uppvärmningen användes  metoden Brainwriting. Pappersbladen som 
användes  skickades  sedan runt med några minuters mellanrum, tills alla kategoerier har 
behandlats av alla deltagare. Följande kategorier sattes upp att generera lösningar till:

 Ihopfällbart styre
 Ihopfällbara pedaler
 Ergonomisk
 Nytänkande form
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När brainwriting metoden var avklarad utfördes en individuell brainstorming. Tanken var här 
att deltagarna skulle producera så många idéer som möjligt om hur en cykel skulle kunna vara 
hopfällbar. 

Deltagarna fick skissa på form, konstruktionslösningar och allt de kom att tänka på inom det 
specifika temat. En stor kvantitet av idématerial framställdes  under detta steg, enligt metoden 
explorative sketching. 

Gruppen fick också ställa sig frågor som förstora en del? Lägga till? Ta bort - enligt Osborns 
idée-sporrar. Slutfasen av workshopen innehöll ett moment där gruppen tillsammans gick 
igenom materialet och varje enskild person fick betygsätta en vald lösning enligt två kategorier. 
Till betygssättningen fick de också frågan ”varför?” de valde den de gjorde. Till detta 
användes post-it lappar. Kategorierna var följande;             

 Mest innovativ - Den lösning man ansåg vara mest innovativ.
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 My precious - Det mest tilltalande konceptet.

Materialet som framställdes användes som inspiration då lösningsförslag skulle arbetas fram.

3.5 Val av lösningsförslag
Av tre lösningsförslag valdes empiriskt ett ut som segrare och för vidareutveckling. 

Ramens  utformning utforskades  med en undersökning av den tänkta målgruppen. Sju stycken 
formförslag skissades  upp ovanpå grundformer modellerade i Alias automotive 2010. Foton 
från ergonomiundersökningen användes,  med korrigeringarna,  för att hitta rätt proportioner. 
Personer,  passande målgruppen, intervjuades och fick välja ett koncept de bäst tyckte passade 
in kring deras  bild av formkraven. Till detta gav de varsin kommentar. Det slutgiltliga 
formkonceptet blev en ny formgivning mellan de två mest populära förslagen. 

3.6 Funktionsmodell
En funktionsmodell arbetades fram i papp för att enklare analysera och förstå 
dimensioneringen kring det valda lösningsförslaget. Modellen visade funktionerna, inte den 
valda designen.  

3.7 Mock-up
En mock-up byggdes i avseende att möjliggöra för användartester. En konceptskiss av det 
valda lösningsförslaget skrevs ut på overhead och en träram sågades ut. 

En begagnad cykel demonterades och nödvändiga delar monterades  fast på träkärnan. Efter 
att testdeltagarna provcyklat Mock-up’en fick de genomföra en enkätundersökning (Bilaga 10). 
Den fysiska modellen arbetades fram för att testa förhållanden mellan sadel-styre och sadel-
pedal-avstånd. Trämodellen var höj- och sänkbar vid styret samt sadeln. Till grund för 
utformningen av Mock-up’en användes virituella JACK-manikiner. JACK används  för att 
studera och förbättra ergonomin vid produkter och arbetsplatser. Ergonomin vid det 
slutgiltliga konceptet verifierades  ej av någon användare dock fördes öppna diskussioner och 
synpunkter skrevs ned i enkäten. 
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3.8 3D-visualisering
För att skapa underlag till 3d-modellering arbetades mer bestämda skisser fram. Form och 
funktion beskrevs mer detaljerat. Information från enkäter,  studiebesök, diskussioner och 
workshop användes och förändrades till renare skisser. Formbestämning skedde m.h.a enkla 
primitiver skapade i Alias som sedan skrevs  ut och skissades  på för att på ett rättvist sätt kunna 
jämföra olika formkoncept. 3D-modelleringen skedde med Autodesk Automotive 2010. Den 
färdiga modellen renderades i Autodesk Maya 2010 samt Keyshot 2.

3.9 Vidareutveckling och slutfas
Konceptet vidareutvecklas mer i detalj, med hjälp av 3D-modellen kunde färgval göras och 
slutligen kunde ett slutligt koncept renderas. Färgvalet gjordes med hjälp av renderade bilder. 
3d-modellen färgsattes i olika kombinationer för att skapa det sökta uttrycket - diskret och 
kraftfullt. Utifrån 3d-modeller kunde nu bilder renderas  ut på det slutgiltliga konceptet. 
Materialet kom att användas till redovisningsmaterial.
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4.0 Teori
Kapitel 4 går igenom den teori som ligger till grund för inspiration och utveckling av det 
färdigställda konceptet.

4.1 Dieter rams tio budord
Dieter Rams är en av de mest inflytelserika inom produktdesign i efterkrigstidens Tyskland. 
Han föddes den 20 maj 1932 i Wiesbaden. Dieter är mest känd för sin 
formgivning för Braun, där han mellan 1961-1995 var  mycket 
framgångsrik. Rams var med och utvecklade Braun SK 4 (Bilaga 12) 
som blev en stor succé och hamnade på Museum of Modern Art i 
New York. Dieter blev 1981 professor i industridesign,  han har 
mottagit många internationella utmärkelser och 1991 blev han 
hedersdoktor vid Royal Collage of  Art i London (Depadova.it)

Dieter Rams har fastslagit sina tio viktigaste regler för vad som utgör 
en bra design. Dieters tio budorden (Vitsoe.com)  lyder följande. Bra 
design;  

 Är innovativ – med ny teknik kommer det alltid komma nya 
möjligheter för innovativ design.

 Gör en produkt användbar – produkter inhandlas för att användas. Den måste tillgodose 
vissa kriterier, inte bara funktionellt men också på psykologiska och estetiska plan.

 Är smakfull - bara välutförda föremål kan vara vackra.
 Gör en produkt förståerlig – som bäst är den självförklarande.
 Är diskret – för att lämna utrymme åt användarens självförverkligande.
 Är ärlig – det gör inte produkten mer innovativ,  kraftfull eller värdefull än vad den 

egentligen är. Det gör att den inte ger ohållbara löften till köparen.
 Är tidslös – den undviker att vara modern och upplevs därför aldrig föråldrad
 Är ingående, in i minsta detalj – inget får vara överlämnat till slumpen. Eftertänksamhet 

och noggrannhet under designprocessen visar respekt till kunden.
 Är miljövänlig – den bidrar till en mindre miljöpåverkan och minimerar föroreningar 

under hela produktens livscykel.
 Är så enkel som möjlig – ”less is  more”, genom att koncentrera sig på de viktiga 

aspekterna blir inte produkten belastad av onödiga funktioner. Renhet och enkelhet.

4.2 Cooper Personas
Alan Cooper arbetade med mjukvaruutveckling och fick i uppdrag att utveckla programmet 
”Plan*it”. Han genomförde intervjuer av medarbetare som ansågs vara kandidater till att 
börja använda mjukvaran. En av de intervjuade var projektledaren Kathy som skulle se till att 
projekt hade personal och att personalen gjorde sitt yttersta. Kathy visade sig bli basen för den 
första primitiva personan.

På åttiotalet tog det lång tid för datorerna att genomföra beräkningar, vilket möjliggjorde för 
Alan att under tiden gå en golfrunda. Det var under golfrundorna han utvecklade personas. 
Alan rollspelade Kathy,  begärande funktioner och beteenden av hans mjukvara. Metoden 
visade sig vara mycket effektiv, särskilt i avseenden med att ta sig igenom komplexa 
designfrågor rörande funktionalitet och interaktion. Detta klargjorde för vilka funktioner som 
var nödvändiga och onödiga, funktioner som användes ofta och sällan.
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När han 1995 hade sålt plan*it och arbetade med ett projekt visade det sig vara svårt att 
samarbeta med företagets egna utvecklare. De såg inte några begränsningar med den 
befintliga mjukvaran då alla problem kunde lösas  på olika sätt. Istället vände sig Alan till 
användarna. Han fick tillfälle att föra en öppen dialog med de tänkta klienterna,  vilka kom 
från olika bakgrunder och med skilda erfarenheter. Han skapade Chuck,  Cynthia och Rob. 
Det här var de tre första sanna,  mål-orienterande,  personas.  Vid nästa möte presenterade 
Alan sina koncept utifrån Chuck, Cynthia och Robs  intressen. Han mötte motstånd när han 
presenterade den nya metoden, dock kunde programmerarna förstå logiken kring 
utformningen av Alans  koncept då de kunde identifiera sig med de hypotetiska karaktärerna. 
Efter den introduktionen fortsatte han presentera sina idéer med hjälp av personas. 
Programmerarna började bli vana kring metoden och kunde ställa frågor som ”Hur skulle 
Cynthia agera i den här situationen?” eller ”kommer Chuck att förstå?”. Den färdiga 
produkten visade sig bli en succé och företaget likaså.

Det kan vara lätt att ibland addera för mycket liv till sin persona därför skall de viktigaste 
kriterierna först gås igenom:

· Beteendemönster
· Mål
· Kompetens
· Attityder
· Omgivning

När den viktigaste informationen finns  kan även personliga detaljer läggas till,  exempelvis  vad 
personan gör efter jobbet. Om personen har en stressad yrkesbefattning kan arbetsmiljön 
beskrivas mer. En persona kan också dra nytta av att få olika mål beskrivande, förslagsvis;

· Livsmål –  vad personan vill uppnå under sitt liv. 
· Användarmål – hur personan vill må när den använder produkter. Någon persona 

kanske inte vill känna sig dum, medans en annan vill känna sig säker.
· Slutmål – Vad personan kan få ut av att använda produkten eller tjänsten. Förslagsvis 

kanske en grafisk designer,  användande ett utformningsverktyg, vill utveckla något 
tävlingsvinnande bidrag. Det här är en av de viktigaste målen (Cooper.com). 

4.3 Cykelergonomi
Människors  kroppsmått är olika. För att minimera den fysiska påfrestningen vid användandet 
skall man först beräkna och testa en passande ramstorlek för användaren. Det skall tilläggas 
att alla kroppar är unika och att cykelramar skiljer sig från varandra. Därför kan ett 
datorprogram visa fel då den föreslår en ramstorlek som är kalkulerat utifrån fysiska normer 
och standarder. Små feljusteringar kan efter en längre tids användning påverka kroppen 
negativt. De flesta program beräknar ramstorlekar m.h.a. grenlängden, den invändiga 
benlängden från skrevet ned till golvet  mätt barfota, samt kroppslängden. (Bikebusters.se). 
När en passande ramstorlek har valts ut sker inställningar av vevarmar, sadeln och styret. 
Vevarmarna rekommenderas  att vara 18,5% av avståndet från toppen av lårbenet till golvet 
(Msaweb.se). Exempelvis om det uppmätta avståndet är 90cm så multiplicerar vi detta med 

Mikael Schärström Designkoncept av Portabel cykel

18



0,185 vilket blir 16,65cm (90 x 0,185 = 16,65cm), därefter väljer man den närmst passande 
standardstorleken. 

Sadelns lutning skall vara vågrät. Då sadeln lutar nedåt kommer armarna belastas för att 
motverka att kroppen glider nedåt. Detta kan leda till problem i armar och nacke. Rätt bredd 
på sadeln är också viktig. Sadelhöjden beror på användandet av cykeln,  exempelvis  om 
användaren trycker hälen nedåt eller håller foten mera vågrätt. Då sadeln är för högt inställd 
kan det ge smärtor på baksidan av vader och knän, en för lågt inställd sadel kan ge smärtor i 
knän eller ovanpå lår. Sadelhöjden ställs  in genom att placera sig på cykeln,  rotera ned 
vevarmen till sitt nedersta läge. Håll höften jämn så att den inte lutar åt något håll och justera 
sadelhöjden så att hälen precis nuddar trampans översida. Kontrollera andra benet, om det 
blir olika inställningar kan ett medelvärde väljas. Vid benlängdsskillnad rekommenderas även 
skoinlägg . Styret skall ställas in efter vilken sorts cykling användaren eftersträvar. Ett högre 
och närmre styre ger en mer upprätt bekväm sittställning,  ett lägre styre som är placerat 
längre fram ger bättre kraft och lägre luftmotstånd samt bättre kontroll vid hög fart 
(Msaweb.se).

4.4 Cykelsäkerhet
I Sverige skadas nära hundra cyklister varje dag, årligen skadas ca 30000 cyklister varav 3000 
så svårt att de måste läggas in på sjukhus. Av dessa 3000 cyklister har ca 1500 skallskador. 
Studier visar att cykelhjälm minskar risken för hjärnskador med mer än 60%. Hjälmen skall 
sitta rakt och ej framåt- eller bakåtlutad för att ge bästa skydd. Åtta av tio cykelolyckor är 
singelolyckor. Singelolyckor sker vanligast i samband med sten på vägen, grop i vägbanan eller 
fel på cykeln. En av fem kollisioner mellan cykel och motorfordon sker i mörker, vanligast är 
det att cyklisten blir påkörd bakifrån. Vid användandet av bra cykelbelysning syns  cyklisten på 
ca 300 meters  håll. Avsaknad av reflexer och lyse gör att avståndet minimeras till ca 40 meter 
(Trafikverket.se). 

Den 1 Januari 2005 infördes lägen om cykelhjälm vilket innebär att alla barn och undomar 
under 15 år skall använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Föräldrar eller 
andra personer som fyllt 15 år kan bötfällas om de på sin cykel skjutsar ett barn som ej har 
cykelhjälm (Transportstyrelsen.se). Lagen säger även att din cykel måste vara utrustad med 
Ringklocka, broms (fot- eller handbroms). I mörker måste cykeln vara utrustad med 
strålkastare (med vitt eller gult ljus fram), lykta med rött ljus bak,  vit reflex fram,  röd reflex bak 
samt orangegula eller vita reflexer åt sidorna. Samtidigt rekommenderas dubbdäck på vintern, 
kedjeskydd, pakethållare och ekerskydd (Trafikverket.se).
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5.0 Nulägesbeskrivning
På dagens marknad finns det flera portabla cyklar och även så kallade ”Folding Bikes”. 
Generellt är det dåligt ergonomiskt utformade och tar stor plats. Modeller med större däck är 
klumpigare att fälla ihop och mindre portabla. Cyklarna med större däck är avsedda för 
längre sträckor, medan de med mindre är avsedda för kortare sträckor.

Från Kina kommer the suitcase bike som kan monteras ned till en resväska (Bild 07). Det har 
varit diskussioner huruvida cykeln faktiskt skulle utvecklas,  men enligt florerande 
internetrykten är den i produktion. Tanken är att man enkelt skall kunna ta med väskan 
ombord på plan och sedan resa till andra länder med den. De mindre cyklarna är utformade 
för att vara så små och lätta som möjligt, exempel på dessa är Zero bike (Bild 08). 

	       

Folding bikes  säljs av flera tillverkare och förekommer i många olika storlekar och exemplar. 
Storleken beskrivs  av däckstorleken, som mestadels  varierar från 16” till 27”. En känd 
tillverkare är Dahon som har varit verksamma i över 25 år. En av de populäraste cyklarna är 
Dahon Curve D3 2009 med 16” däck (Bild 09). Dahon marknadsför sig med att handhålla en 
robustare mer hållbar konstruktion med högre kvalitét. De flesta av deras modeller fälls  ihop 
snarlikt varandra. 
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Bild 08, Zero 
bike(Bombmccutcheon.com)

Bild 07, The suitcase bike (Treehugger.com)

Bild 09, Dahon Curve D3, 2009  
(Wiggle.co.uk).
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Robert Dumaresq,  vinnare av Australian Design Award – James  Dyson Award 2009 
(Student.designawards.com), utvecklade 2008 sin ”Switch Commuter Bike” som utan 
mekaniska låskonstruktioner lätt fälls ihop. Konstruktionen förlitar sig istället på användarens 
kroppsvikt. Cykelns framdäck är engafflad vilket möjliggör för en enklare ihopfällning då 
framdäcket inte behövs  avmonteras. Roberts  Dumaresq cykel skall vara framtagen speciellt för 
publika miljöer där man kombinerar sin transport med exempelvis tunnelbanor (Bild 10). 

På dagens  marknad av ihopfällbara cyklar finns befintliga lösningar på hur styret kan fällas 
ihop (Bild 11). Joe Wentworth,  student vid Royal College of Art,  arbetade 2007 fram en 
lösning som dessutom gör cykeln svårare att stjäla. För att justera sadelhöjd finns det flera 
höjdregleringsmöjligheter på dagens gymmaskiner att inspireras av (Bilaga 07).

  Bild 11, Joe Wentworth (Bsigroup.com)
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Bild 10, Switch Cummuter Bike 
(studentdesignwarads.com)
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Ergonomidesign AB tog med RTI Sports  fram The Ergon Grips år 2004. När man cyklar 
belastas händerna och många användare känner av detta. Ergonomidesigns  speciella 
vingformade cykelhandtag är avlastande vid känsliga områden i handen då vikten fördelas 
jämnare (Bild 12).

Bild 12, The Ergon Grips (Ergonomidesign.com).

Nya bilar kan ibland sakna reservhjul,  detta för att punkteringsfria däck (även kallad RTF - 
Run Flat Technology) börjar bli vanligare (Bild 13). Ett punkteringsfritt däck kan vara 
fungerade upp mot 20 mil efter att det har punkterats. Det borde alltså finnas nog med 
färdmil för att hitta en verkstad. Föraren slipper även byta däck i exempelvis snöstorm. BMW 
är idag ledande på den här marknaden och trots  att punkteringar är ovanliga idag går 
utvecklingen mot mer punkteringsfria däck. Med punkteringsfria däck  riskerar man inte lika 
stora olyckor då bilen fortfarande är manövrerbar, detta tack vare skenor som ligger längst 
med däcket. Idag är de något dyrare än vanliga däck, fast i takt med att volymerna ökar 
förespås priset sjunka. På cykel är punkteringsfria däck vanligare (Sr.se).

Mikael Schärström Designkoncept av Portabel cykel
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En växande trend inom cykelvärlden kallas  fixed gear,  även kallad fixie. Detta är en enväxlad 
cykel med fast nav,  vilket resulterar i att pedalerna roterar med hjulet. Flera av cyklarna 
används helt utan bromsar,  farten saktas  istället ner genom att hålla emot med pedalerna. Det 
finns dock användare som använder bromsar. Många köpare tilltalas  av den minimalistiska 
estetiska enkelheten. Det sägs även att frihetskänslan skall bli mer påtaglig med fixed gear.

Bild 14, Fixed gear (Velospace.org)
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6.0 Framtidsbeskrivning
Allt fler hybridcyklar kommer ut på marknaden. Elmotorer läggs till för att hjälpa användaren 
att cykla utan motstånd. En lösning som både ökar användarnas  viljor att cykla,  trots 
uppförsbackar, samt medverka för en bättre miljö genom att lämna bilen hemma. 

I takt med att batterier och motorer blir mindre samt kraftfullare kan det tänkas att hybrider 
kommer bli allt vanligare i fler modeller. 

För att minska trängseln, öka framkomligheten och förbättra miljön i Stockholms innerstad 
infördes trängselskatten (Stockholmsforsoket.se)  i augusti 2007. Detta är en skatt som skall 
betalas om ens  bil passerar en betalstation på väg in eller ut ur Stockholms  innerstad under 
vardagar mellan 6.30 och 18.29. Skatten betalas inte under lördagar, före helgdag och inte 
heller under juli månad(Skatteverket.se). Det här är en trend som förmodligen kommer bli 
vanligare i flera storstäder då de är övertrafikerade och fylls med avgaser. 
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7.0 Analys och problembeskrivning

Från enkätundersökningen framgår det att flertalet av svarspersonerna inte använder sin cykel 
när vädret är dåligt.

Överlag skulle de flesta använda cykeln 
oftare om cykelvägarna var bättre och om vi 
hade mildare väder i Sverige. Nästan 2/3 av 
svarspersonerna har någon gång oroat sig 
för att deras  cykel skall bli stulen och därför 
valt ett annat transportmedel.  Flera av 
deltagarna i undersökningen ville att cykeln 
skulle bli lättare i vikt. Ungefär 78% skulle 
vilja ta med sig cykeln på resor (såsom bil-  
och seglingsresor), många upplever dock att 
deras  befintliga cykel är för komplicerad, 
stor och tung för detta ändamål. Samma procentuella belopp av svarspersonerna skulle kunna 
tänka sig köpa en portabel cykel. 

Från enkätundersökningen utarbetades följande behov.
 Låg vikt
 Enkel
 Rymmas i avsett utrymme.
 Befintliga fram och baklysen.

En tabell på reservplatsutrymmenas dimensioneringar upprättades efter besök hos 
bilhandlare. (Bilaga 08). Dimensioneringen av cykeln, vid ihopfällt läge, valdes att begränsas 
till 70 cm i diameter samt 25 cm i höjd.

Utifrån Personas kunde följande krav och önskemål arbetas fram (Tabell 1).

Tabell 1. Rankning av personas

Krav Önskemål

Lättförståerlig Innovativ lösning

Få delar

Snabb ihopfällning
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”Vad skulle göra att du börjar använda din cykel 
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som är lätt att bära...
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Under workshopen arbetades det fram en stor kvantitet av inspirationsmaterial, vilket 
användes till lösningsförslagsfasen. De populäraste lösningarna hade teleskoplösning eller var 
fickknivsinspirerade, andra omtyckta förslag kretsade kring nytt materialtänk. 
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Bild 15, kollage från workshop
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8.0 Kravspecifikation

Utifrån det tidigare insamlade och framarbetade materialet kunde kravspecifikationer ställas 
upp, en för konstruktionskraven och en för formgivningskraven  (tabell 2 & 3). 

Tabell 2, Konstruktionsspecifikation

Specifikation Krav/Önskemål

Rymmas i avsett utrymme Krav

Lättförståerlig Önskemål

Låg vikt Önskemål

Fram och baklysen Önskemål

Få delar Önskemål

Snabb ihopfällning Önskemål

Öka miljömedvetenhet Önskemål

Tabell 3, Formgivningsspecifikation

Specifikation Färg/Form

Diskret Färg/Form

Kraftfull Färg/Form

Skarp Form

Aggressiv Form
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9.0 Konceptgenerering
Utifrån kravspecifikationer,  inspirationsmaterial och tidigare insamlad data arbetades flera 
koncept fram. Koncepten rationaliserades och gick igenom en snabb urvalsprocess. De tre 
mest omtyckta idéerna presenteras nedan.

Koncept 1 - Triangeln
Med ramen uppbyggd som teleskoplösning och en brytbar rotationspunkt i mötespunkten för 
ramen (Bild 16). Konceptet börjar med att låsa upp en teleskopfunktion samt en 
rotationspunkt där  ramen möts. Rotationspunkten möjliggör att däcken kan placeras  paralellt 
och skapar ett utrymme mellan däcken för ramen.!

	 Bild 16, Koncept 1 - Triangeln
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Koncept 2 - Rotationspunkt
Ett koncept med flera rotationspunkter där ramen delas och möjliggör för ihopfällning (Bild 
17). I detta koncept används inga teleskoplösningar. Tre stycken rotationspunkter möjliggör 
för ihopfällning.

	 	

Bild 17, Koncept 2 - Rotationspunkt
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Koncept 3 - O
Ett koncept som bygger på cirkeln som grundform (Bild 18). Olika hjulstorlekar som passar i 
varandra. Hjulen fälls in i varandra med hjälp av gångjärn.

Bild 18, Koncept 3 - O
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10.0 Lösningsförslag
Koncept 2 valdes för fortsatt vidareutveckling. Detta urval grundades på att det upplevdes  bäst 
passande för kravspecifikationen samt dess intressanta grundform. Då valt huvudkoncept 
fastslogs började mer precisa lösningsförslag på, gamla och nyfunna,  problem att arbetas fram. 
För att enklare beskriva och visa grundfunktionen skapades  och översiktlig funktionsskiss över 
ramen. Notera att den ensidade infästningen gaffel-cykeldäck är även den roterbar (Bild 19). 

Bild 19, funktionsskiss över ram.
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Till detta skapades tre stycken skisser från en topp-vy av hela cykeln 
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Konstruktionsdelen vid cykelns  olika brytpunkter behövdes utvecklas. Idéer samt koncept av 
denna konstruktionsdetalj diskuterades med Elisabeth Kassfeldt, professor i Maskinelement, 
vid LTU. Konstruktionsdetaljen bestämdes slutligen till en teleskoplösning med 
rotationslåsning likt två avskalade cylindriska former vilka passar ihop. Med kullager skulle 
man också kunna göra konstruktionsdelen roterbar vid teleskoplösningens infästning.

                  	 	        

För utformning av höjdjustering till sadeln togs inspiration från gymmaskiner. En justerbar 
hållare placerad på ramdelen bär sadeln som kan höjas eller sänkas i hållaren.

Bild 22, Idéer på Sadel-reglering
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Drivningen bestämdes till att skötas inkapslat i bakhjulet för att spara plats vid ihopfällning.  
För att  stabilisera backdäcket krävdes varsitt kugghjul vid vardera vevarm från tramporna. 
Detta för att ekrarna skulle kunna rotera fritt i mitten av däcket. Från båda kugghjulen går 
varsin kedja till hjulets mittpunkt och nav.

Bild 23, Drivning
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Pedalerna bestämdes att fällas mot vevarmen. Detta med någon gångjärnslösning.

Bild 25, Pedalernas ihopfällning
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11.0 Utvärdering av lösningsförslag

Genom att göra utvärderingar av modeller och lösningsförslag i en tidig fas  kan ytterligare 
problem identifieras  och lösas. Extra undersökningar utfördes här för att hitta ett passande 
formspråk.

11.1 Funktionsmodell
Att bygga en fullskalig pappmodell gav insikt om själva dimensioneringen. Eftersom cykeln är 
engafflad vid vardera däck möjliggör detta för placering av ramen mellan däcken. 
Dimensioneringen kommer bero på hur stora däck man väljer till modellen. 
Funktionsmodellen var 650mm i diameter vid ihopfällning vilket skulle ge fullt 
funktionsdugliga cykeldäcksstorlekar. 

Bild 26, Funktionsmodell papp
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11.2 Mock-up & användartester
Genom att skapa en rakare linje från höftpartiet till tramporna upplevs kroppsvikten fördelas 
mer jämnbelastat över både sadel och trampor. Detta kan vara till fördel för de med 
ryggproblem, då bålen blir mer avlastad. Sittpositionen för tankarna till stockestolen som 
utvecklades för personer med ryggproblem (Bilaga 09). För att skapa mindre belastning på 
armar samt axlar och för att minska antalet grader testpersonerna lutar ryggen fodrades 
följande förändringar till konceptet:  

 Öka styrets justeringsmöjlighet i höjdled.
 Korta ned avståndet sadel-styre.

Bild 27, Testpersoner på Mock-up

11.3 Analys enkätundersökning
Enkätundersökningarna (Bilaga 10)  som genomfördes  efter användartesterna visade både 
positiva och negativa åsikter. En öppen dialog fördes med personerna och det framkom att de 
med mer vana av mountaine-bike cyklar 
uppskattade formgivningen mer än personer vana 
vid klassiska damcyklar. Detta då man tvingas 
något framåtlutad av trampornas placering,  vilket 
kan kännas i armar då de blir något mer belastade 
vid denna position. Om det var något 
testpersonerna ville ändra på så skulle de vilja 
placera sadeln och styret närmre varandra. 
Följande är citerat ur enkäten på frågan; Känns 
trampornas placering bra?
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-”Det såg ut som om det inte skulle funka, men det kändes inte alls speciellt konstigt.”
-”Känns lite konstigt med tramporna så långt bak, men kanske bara en vanesak.”
-”En sittställning som skulle kunna fungera under en längre cykeltur (även kortare).”
-”Tramporna var annorlunda, längre bak än vad de brukar vara, men jag tror inte det 
gör något när man har vant sig.”

En sammanställning kring komforten (Bilaga 11) visar överlag nöjda testanvändare.

Mikael Schärström Designkoncept av Portabel cykel

38



12.0 Explanatory Sketching
Två perspektivskisser arbetades fram för att skapa underlag och inspirera till 3d-
modelleringen. Skisserna användes främst för att ge en bild av proportionerna. Observera att 
kedjorna från Bild 23 löper monterat inuti det bakre däcket och kugghjulen är upphängda 
inuti höljet på skärmarna. Täckskärmarna är fixerade och hjulen löper fritt.

Bild 28, Perspektivvy 1.
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! Bild 29, Perspektivvy 2.
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För att skapa mera detaljerade formskisser inför 3d-modelleringen byggdes  en snabb modell 
upp med enkla primitiver i programvaran Alias. Dessa primitiver skrevs ut på vanligt A4-
papper och användes som underlag för att skissa olika formkoncept på. Personer, 
representerande målgruppen, fick svara vilket formspråk de gillade mest.
Bild 30, Formkoncept

Av de svarande föredrog 41% formkoncept 1. 29% föredrog koncept 2, resten var jämnt 
utspritt över koncept 3, 4, 5 och 6. Följande är ett axplock från svarandes kommentarer.

Koncept 1:
 ”Likt en stångande tjur”
 ”Bättre dynamik och skarpare än exempel 5”
 ”Tyngd med stabil bas”
 ”Jag skulle vilja kombinera koncept 1 och 2”
 ”Aggressiviteten”

Koncept 2:
 ”Roterande och dynamisk känsla”.
 ”Ren”
 ”Framtung, ryggar ej tillbaka”
 ”Eventuellt kombinera med koncept 1 eller 4”
 ”Linjerna ger fart, triangelformerna aggressivitet”

En kombination av koncept 1 och 2 användes till inspiration för 3d-modelleringen.
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13.0 Visualisering
För att förstå principen vid ihopfällning renderades  bilder av en 3d-modell ut för varje 
moment. Möjliggör brytpunkterna enligt steg 2, 3 och 4.  Fäll upp tramppedalerna enligt ruta 
5. För sedan bakhjulet till parallell position med framhjulet. Fäll enligt steg 7 och 8 ihop 
ramdelarna. Vik slutligen bak styret till slutposition.

	              

Bild 31. Översikt av ihopfällningsmomentet.
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 Bild 32. Renderad bild i ihopfällt läge.
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14.0 Vidareutveckling
Under detta kapitel presenteras färgval samt det färdigställda 3d-renderade 
presentationsmaterialet. 

14.1 Färgval
För att hitta en färgkombination passande nyckelorden listade i tabell 3 användes 3d-
renderingar. Då färgerna skall presenteras och testas  rättvist används samma renderingar fast 
med olika färgval. Detta för att olika vinklar inte skall påverka betraktaren att tycka en 
annorlunda vinkel ger snyggare presentation och därmed ge favör till något färgval.

Vid flera livsviktiga områden använder man fyra till fem grundfärger för att uppmärksamma 
och överföra information till människan. Inom industrin har arbetarskyddstyrelsen 
standariserat vissa kulörer. Rött för brandredskap, gult (eller gulsvart) vid risk för personskada, 
orange för transport, blått eller violett för kontroll och instrument samt grönt för nödutgångar 
och första hjälpen. Nyanserna har testats  fram för sitt stora uppmärksamhetsvärde. Ryberg 
nämner att färger påverkar oss på många sätt,  dels fysiskt men kanske framförallt psykiskt 
genom att väcka abstrakta associationer och reflexbeteenden (Ryberg, 1999).

Röd: Instinkt, hetta, sexualitet, kraft, mod, kamplust, impulsivitet, rättframhet.

Orange: Uttrycker livlighet, gladlynthet, kraftig, vänskaplighet, generositet, överflöd, 
sinnlighet och glamour.

Gul: Intellekt,  snabbhet, klarhet, precision,  logik, kommunikation, nyfikenhetoch 
fiffighet.

Blå: Intuition, idealism, sanning, auktoritet, lugn, koncentration, stabilitet,tradition.

Grön: Dröm, hopp, kärlek, ömhet, känslighet, ungdom, naturlighet, konstnärlighet.

Indigo: Vision, målsättning, kontroll, orubblighet, trygghet, visdom,
individualitet, mästerskap.

Violett: Vilja, makt, religion, mysterier, transcendens, hänryckning,
genialitet, artisteri.

Svart: Död, ondska, sorg, sattyg, otillåtet, synd, otäck.

Vit: Oskyldighet, absolut, perfekt, jungfru, skarpsinnigt

Grå: Stramt, sobert, diskret, neutral, tristress
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14.2 Presentationsmaterial

Bild 33. 3d-rendering miljöbild.

Bild 34. 3d-rendering profil.
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Bild 35. 3d-rendering front vy.

Bild 36. 3d-rendering kuggarnas placering.
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15.0 Diskussion

15.1 Allmänt om projektet
Uppgiften har varit att utveckla en ihopfällningsbar cykel som behåller sin funktionalitet 
samtidigt som den är portabelt tillfredställande. Uppdraget har varit i samarbete med Luleås 
Tekniska Universitet. Det visade sig vara mycket utmanande att utveckla ett helt nytt koncept, 
särskilt då arbetet har skett enskilt. Genom att ta hjälp av andra designstudenter har 
författaren fått mer input och idéer till projektet. Uppgiften har dock varit mycket lärorik, 
framförallt inom skiss- och 3d-modelleringstekniker.

De största svårigheterna under projektets gång har varit att lägga en lagom nivå mellan 
koncept och konstruktion. Det är svårt att undgå viljan av att vilja börja konstruera samtidigt 
som man bör visualisera endast tankar och idéer rörande konceptet för att undvika att ruta in 
sig på endast en lösning. Att som ensam person gå in och börja konstruera ett projekt av 
denna karaktär kan lätt bli överväldigande, därför genomfördes projektet endast på 
konceptnivå. Önskvärt hade varit att vara fler än en person för att kunna gå vidare efter 
konceptet blivit fastställt. Alla rankningar och val av lösningsförslag har skett subjektivt. Detta 
då viktningar inte upplevs fungera tillfredställande när man arbetar ensam i ett projekt.

Att fått arbeta med detta projekt under våren 2010 har varit inspirerande och utvecklande. 
Projektet har haft en annorlund karaktär jämfört med de tidigare projekt jag genomfört, vilket 
har varit lärorikt. Det har varit nyttigt att genomföra projektet på egen hand samtidigt som det 
ibland har varit frustrerande när man fastnat vid något problem alldeles för länge. Jag har fått 
bra hjälp av handledare och intresserade studenter. All grafik i arbetet har krävt mycket tid 
eftersom min skissteknik innan projektet var nästintill obefintlig. 

15.2 Metoder
I början av projektet arbetades ett gantt-schema fram, vilket underlättade för att hålla sig i fas 
under projektets framskridande. Schemat fungerade övergripande väl, dock fick vissa punkter 
som krävde mer tid åläggas detta. Förarbetet bestod även av en omfattande 
marknadsundersökning av dagens portabla cyklar och problem kring dessa. Detta visade sig 
vara nyttigt då man under konceptutvecklingsfaserna kunde gå tillbaka till förstudierna för att 
se vilka problem man kunde undvika och vilka lösningar man kunde tänka sig anpassa till 
konceptet. 

Det visade sig i början vara svårt att hitta inspiration för idéarbetet. Workshopen som hölls var 
därför till mycket stor nytta. Man kan i efterhand önska att fler av dessa Workshops hade 
förekommit då det gav mycket insikt kring problem och genererade nya lösningsförslag. 
Eventuellt kunde mindre sessioner varit till nytta då det kan vara enklare att sikta in sig på 
enskilda problem och försöka lösa dessa. Enkäter som sattes upp via internet visade sig snabbt 
och enkelt framställa material för kommande konceptutvecklingsfaser. Att använda sig av 
internet som enkätmetod kan dock vara missvisande då man inte vet riktigt vem som utfört 
enkäten. Där kom istället Personas till bra användning. Genom att använda sig av Personas 
kunde författaren rollspela sig till användarsvårigheter samt deras krav och önskemål av det 
kommande konceptet. Det märktes dock att metoden kräver övning för att bemästra. 
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Användning av transformationsövningen var svår att anpassa till projektet då det blir mer 
grafiskt än lösningsorienterat. Det gav dock en sorts kreativ befrielse vilket kan varit till nytta 
under projektets fortskridande. Mock up’s och andra fysiska modeller har varit till god hjälp 
under projektet för att erhålla en känsla rörande storleken av cykeln samt för ergonomiska 
input av testanvändare. Moodboarden var bra att använda när inspirationen började 
försvinna och för att hålla sig på rätt spår under projektet, däremot hade det varit önskvärt 
med mer erfarenhet kring användandet av Moodboard. Under projektets senare hälft blev det 
svårare att disponera tiden väl i fas med gantt-schemat, detta då 3d-modelleringen av cykeln 
tog längre tid än tänkt. 3d-modelleringen var viktig för att kunna se att funktionen fungerar, 
samt för att erhålla en mer fysisk formkänsla över konceptet. Form var något som lades vikt 
vid, detta kändes viktigt då det är något som krävs mycket övning för att bli bra på. Form och 
färgkraven som ställdes upp gjorde det enklare att arbeta fram ett mer definierat förslag. 
Färgvalet grundade sig i att skapa en kontrast och därmed dynamisk känsla. En orange kulör 
mot en grå bas upplevdes bäst passande.

15.3 Resultat
Projektets resulterade i ett koncept i idéstadiet. För att kunna gå vidare med konceptet krävs 
närmre konstruktionsskisser samt kraftanalyser och materialval. Vad produkten får lov att väga 
är en viktig aspekt vid slutförande av produkten. Att bestämma i denna fas vad vikten kommer 
ligga på är svårt då det är beroende på vilka krafter cykeln kommer utsättas för och därav 
erfodrat materialval. Dock kan det nämnas att användandet av plastmaterial känns 
optimistiskt, någon metall bör vara att föredra. Framgaffeln har gjorts något större än 
förmodligen behövligt för att rymma lyse, vilket även gäller fästet för sadeln

Det är svårt att veta om det bästa är att använda sig av en symmetrisk form, med få lösa delar, 
för att fälla ihop cykeln till minsta möjliga storlek. Att använda sig av teleskoplösningar kan 
vara att föredra. Det bör dock tas i beaktande att det kan komma krävas noggranna toleranser 
vid tillverkning för att få en tillfredställande konstruktion vid användning av teleskop. 
Resultatet tar, i dagsläget, tillvara på användarens behov av en enkel och snabb ihopfällning.

Konstruktionen är tänkt stödjas av vajern från bakdelen av ramen som fäster under styret. Att 
utveckla denna vajer för att ge understöd som stöldskydd av cykeln är en aspekt att undersöka. 
Cykeln kommer förmodligen inte endast kunna vila på denna vajer, därför krävs även fina 
toleranser vid varje brytpunkt.

Cykelns volym i detta konceptstadie är anpassat för att rymmas i reservdäcksutrymmet. Dock 
har det uppmärksammats att däckstorleken kommer inte kunna vara av största storlek då 
konstruktionen tar för stor plats. Ett däck på ca 22” till 24” borde vara rimligt. Detta går dock 
inte helt att säkerhetsställa då det krävs en färdigställd prototyp.

Den primära målgruppen är aktiva människor mellan 20-40 år som trivs utomhus. Personer 
som inte är rädda för att ta i när det krävs och som uppskattar teknik. Det färdiga konceptet 
upplevs tillfredställa dessa användare samt lämnar en realiserbar känsla. Detta till trots att det 
fortfarande kommer krävas ett stort konstruktionsarbete för att färdigställa cykeln. 
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16.0 Rekommendationer

För att gå vidare med konceptet, i ett försök att realisera detta, bör så få komplexa delar och så 
många kända tillverkningstekniker som möjligt användas. En marknadsundersökning kring 
komponenter bör göras för att i stor mån undvika komplexa nykonstruktioner. Tester, 
ergonomiska och fysikaliska, bör genomföras. Konceptet kan utvecklas antingen internt vid 
LTU eller externt via en producent. Båda förslagen kräver dock någon som är villig att 
investera. Jag tror personligen att en konstruktionsmässig vidareutveckling på detta koncept 
skulle kunna fungera på marknaden. För att genomföra detta projekt rekommenderas en 
grupp på minst två personer.

För att sätta konceptet i produktion kommer det krävas ett gediget konstruktionsarbete, 
önskvärt hade varit att vidareutveckla ihopfällningsfunktionen som arbetats fram för att 
minimera materialåtgång. 

Jag hoppas att projektet kan inspirera kommande studenter att arbeta vidare med detta 
projekt så att konceptet en dag blir verklighet.
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Bilaga 01 - Gantt-Schema
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Problemkartläggning - Bilaga 02 

Fråga 1. Vad handlar problemet om?
Idag finns det inget mellanting mellan sk. folding bikes  och mer portabla cyklar. Antingen är 
de mindre funktionella och lättare att ta med sig (portabla cyklar),  alternativt är de mer 
funktionella och mindre portabla (folding bikes). De flesta ihopfällbara cyklarna på 
marknaden idag innehåller flera steg för att få den medtagbar inom en rimlig nivå. Flera av 
dessa modeller utsätter bl.a. användaren för ergonomiska risker då exempelvis fingrar lätt kan 
komma i kläm.
 
Fråga 2. Vilka icke nämnda önskemål och förväntningar ingår?
Produkten bör vara utformad så att den semantiskt kommunicerar med användaren och 
uppmanar till användning. 

Fråga 3. Är alla krav nödvändiga?
Eftersom projektet i dagsläget (030210) inte är styrt mot någon skarp tillverkare har inga 
direkta produktionskrav ännu ställts upp. Detta för att inte rama in sig för tidigt mot en enskild 
lösning. Projektet står endast i Konceptstadiet, därför kan krav och önskemål ändras under 
vidareutveckling av produkten.

Fråga 4. Vilka uppgifter bör produkten klara?
Produkten skall klara de moment som befintliga produkter på marknaden klarar idag. Den 
skall klara av att vara lika portabel som de mest portabla cyklarna på marknaden, men 
samtidigt vara funktionellt tillfredställande.

Fråga 5. Vilka vägar står öppna för utveckling?
Samarbete med partners som cykel-, däck- och biltillverkare. Att komma i kontakt med 
designbyråer samt ställa upp i diverse designtävlingar är också mycket relevant. Utveckla 
produkten mot både terräng och stadsmiljöer.

Fråga 6. Vilka egenskaper måste produkten ha?
Ergonomisk, rymmas i tänkt utrymme, lättförståerlig. 

Fråga 7. Vilka egenskaper får produkten inte ha?
Farlig för användaren, många lösa delar, tung, klumpig, instabil.
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Enkät - Bilaga 03 (1/2)
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Bilaga 03(2/2)

Brukar du ta med din cykel på resor (såsom bil- och seglingsresor m,m)?
Complete list of  all responses given to this question

- svårt att få plats med cykeln
- - den är för tung och opraktisk för att ta med sig på resor. Skulle behöva en lättare och 

mindre cykel för att ta med mig den.
- - inte intressant
- - Skulle gärna vilja ha med cykeln men p.g.a. svårt att transportera
- - för stor
- - Reser inte med bil/seglar
- - För att det är jobbigt att frakta med cykeln på bilen, då måste man oroa sig för att den ska 

ramla av eller för att den ska skrapa emot någon annan bil!
- - Inte värt det, känns bättre å hyra på plats om jag skulle få för mig att jag skulle vilja cykla. 

tycker inte cykling är så ballt
- - Tar för stor plats.
- - Har inte haft behov och plats.
- - Det tar för stor plats, tyvärr!

Om du valde Ja på fråga 8, finns det något du stör dig på när du skall ta med dig din cykel 
under t.ex. resan? Om du valde Nej kan du lämna textrutan tom.
Complete list of  all responses given to this question
- Att den tar mycket plats så klart ;)-
-  vill ha en liten smidig cykel som man helst ska kunna packa ner på något sätt så att den är 

lätt att ta med sig
- - Cykeln tar stor plats vilket är svårt
- - Kanske ett lagningskit ifall jag behöver fixa den om jag är långt borta
- - Stör mig på att cykeln alltid har en förmåga att gå sönder när man åker någonstans... 

Punktering är en klassiker
- - Den tar för stor plats.

Med en portabel cykel kan man enklare kombinera sin cykelresa med olika transportmedel. 
Skulle du kunna tänka dig köpa en portabel cykel? (Om nej, varför?)
Complete list of  all responses given to this question
- då jag tänker mig att en sådan skulle vara sämre än en riktig
- - Hade gjort det om jag bodde i större stad med mer lokaltrafik, kan då se ett behov
- .- Idén är underbar, men alla portabla cyklar (vad jag har sett) är så fula, så av den enkla 

anledningen vill jag inte äga någon.
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Personas - Bilaga 04 (1/3)

Markus Magnusson (Primär)
Född (8 juli, 1980) och uppvuxen i Stockholm. Axels passion för resande och friluftsliv 
märktes vid tidig ålder då han tog med sig sina vänner ut i skogen på flera små 
upptäcktsfärder. Han var flitigt verksam i scouterna men slutade i femte klass eftersom han 
tyckte många aktiviteter var för långtråkiga. Under Markus barndom kunde familjen 
Magnusson resa upp till 2-3 gånger per år.

Under gymnasiet extrajobbade han på posten som tidningsbud, vilket krävde tidiga morgonar 
och mycket självdisciplin. Efter studenten började han finansiera och planera sina egna resor i 
en större utsträckning än tidigare. Under sina resor i Europa, som sker mestadels med tåg eller 
bil, frilansar han som   fotograf. Intresset för prylar har alltid funnits hos Markus och allt som 
kan tänkas hjälpa honom i sitt yrke inhandlas gladligen. För att komma närmre 
lokalbefolkningen och till mer otillgängliga platser använder han gärna cykel. Han trivs som 
bäst utomhus och markus anses av sina vänner som lättsam och positiv.

När Markus är i Stockholm försöker han undvika att ta bilen in till centrum, då det ofta är 
övertrafikerat och dyrt med tullar. Det här är ett problem för honom då han inte gärna heller 
använder tunnelbanan. Det händer att han monterar cykeln på bilen och parkerar en bit 
utanför centrum för att cykla sista biten. Markus köper produkter som är enkla att  använda 
och har smarta lösningar.

Bild 37. Persona - Markus Magnusson (api.ning.com)
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Personas - Bilaga 04 (2/3)

Stina Fagerquist (Primär)
Stina föddes 1988, den femte mars, i Linköping. Under skolgången märktes det att hon var 
lite tuffare än de andra tjejerna  i klassen. Istället för att leka med tjejerna åkte hon skateboard 
och spelade fotboll med pojkarna. Stina tränar gärna på sin fritid.
  
En favoritsysselsättning är att segla under sommaren. Hon och hennes vänner brukar låna 
familjens segelbåt och åka iväg. Det populäraste resmålet har varit Gotland. När de väl är där 
brukar de hyra cyklar för att kunna upptäcka mer av ön. Hon har redan börjat planera inför 
nästa års segelresa, vilket förmodligen kommer att bli spanien. När hon inte turistar runt 
brukar hon trivas bra på Linköpings olika caféer, skvallrandes om sitt egna och sina vänners 
liv. Ett utmärkande drag hos Stina är hennes impulsiva och glada sida.

Just nu arbetar hon extra på Ica då hon till hösten skall börja studera till sjukgymnast. 
Ambitionen är att en dag starta ett eget företag. När det kommer till prylar gillar hon den 
stilrena estestiken. Stina uppskattar överlag en scandinavisk känsla på de saker hon köper. 
Enkelhet går före komplexitet. Saker hon köper brukar också, trots det diskreta, se sportigt 
och tufft ut.

Bild 38. Persona - Stina Fagerquist. (Air-race.tv)
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Personas - Bilaga 04 (3/3)

Göran Stark (Sekundär)
Utbildad yrkesmilitär och nu verksam som kapten inom försvaret. Göran fyller 50 år i April 
och känner sig mer pigg än någonsin. Han har alltid levt efter måttot; ”Det finns inga dåliga 
väder, bara dåliga kläder”. Uppväxten i Karlstad präglades av att  bygga träkojjor och senare 
mecka med mopeder. Göran är en hurtig och morgonpigg militär med starkt psyke som gärna 
tar cykeln till jobbet varje morgon. Familjen Stark består av Göran, hans fru Agneta och deras 
två döttrar. 

Göran uppskattar innovativa lösningar och funktionellt  dugliga produkter, vacker formgivning 
är inget han är direkt imponeras av. Hans robusta personlighet kan ibland yttra sig i att saker 
lätt går sönder eftersom han inte är särskilt varsam. Han är trots detta öppensinnad och inte 
rädd för att prova nya saker. Göran håller sig inte uppdaterad på prylmarknaden utan det står 
mestadels hans fru för.
På hans fritid gillar han att gå på jakt och mecka med sin Ford Mustang. Göran börjar se fram 
mer emot pensionen då han kommer att få tid till att göra allt  det han vill. När han blir 
pensionerad skall han turista mer.

Bild 39. Persona - Göran Stark. (Backpackinglight.com)
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Transformationsövning -Bilaga 05

	
 Bild 40. Transformationsövning.
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Moodboard - Bilaga 06
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Höjdreglering gymstol - Bilaga 07

     

       Bild 41, Höjdreglering gymstol. 
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Tabell för däckstorlekar - Bilaga 08

Tabell 1, Reservdäcksutrymme
Diameter (cm) Höjd (cm)

54 16

54 18

66 18

70 18

67 20

65 22

73 24

64 25

64 25

67 25

68 25

70 25

75 25

75 25

75 25
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Stockestol - Bilaga 09

Bild 43, Stockestol. (Ergoff.se)
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Enkätundersökning, mock-up - Bilaga 10
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Enkätundersökning, komfortabel - Bilaga 11

Röda cirklar = Testpersonernas svar
Gröna cirklar = Uppskattat, godtyckligt medelvärde.
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Braun SK4 - Bilaga 12

  Bild 44. Braun SK4 (hfg-archiv.ulm.de).
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