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Förord
Vi vill tacka Fredrik Martinsson på Bumblebee Solutions som gett oss den 
utmanande uppgiften att utveckla en ny typ av pump med höga krav på 
användarvänlighet och snabbhet. Det har varit belönande och roligt att få arbeta 
med ett konkret utvecklingsprojekt hela vägen från idé till färdig produkt. 
Denna typ av arbete där hela produktutvecklingskedjan behandlas har varit 
ett utmärkt sätt att summera vår utbildning på Civilingenjörsprogrammet 
Teknisk Design och produktutveckling vid Luleå Tekniska Universitet. 

Ett stort tack riktas också till vår handledare Anders Berglund som fungerat 
som bollplank under arbetets gång men framförallt för sin expertis vad gäller 
prototypframställning. Stig Karlsson och Institutionen för ekonomi, teknik och 
samhälle har bidragit med lokalen där vi haft vår designstudio samt fri tillgång till 
modellverkstaden vilket underlättat vid löpande tester av mock-uper och idéer. 

I vår process har vi arbetat mycket med kreativa metoder och vi vill därför rikta ett tack 
till alla människor som deltagit i användarstudier och bidragit med sina idéer i våra 
workshops. Utan den kreativa idérymd från alla personer med olika bakgrund hade inte 
resultatet blivit lika bra. Till sist vill vi tacka alla på reumatikerförbundet som har varit 
till stor hjälp för att öka förståelsen för reumatiska sjukdomar och vilka svårigheter 
de medför i vardagen samt deras givande återkoppling på våra lösningsförslag.

Luleå den 30 maj 2012  

Johan Palmqvist  Henrik Pettersson
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Abstract
This report is the result of a Thesis project at the Master Programme in Industrial 
Design Engineering at Luleå University of Technology (LTU). The project took 
place between Januari and August 2012 and the goal is to develop a new kind 
of hand held pump for people with rheumatism. The project is initiated by 
Fredrik Martinsson, a client based in Mölndal, but the work is done at LTU. 

The purpose is to develop a new user friendly product to make it easier for people with 
lowered functionality in their hands to inflate car- and bicycle tires. Existing pumps 
are based on outdated technology and contain a lot of cumbersome steps during use. 
The client’s requirements focus on a user friendly product and quick usage which 
excludes the possibility of a completely manual pump. To meet the specific demands 
the development work aims to design a portable product that is easy to carry with 
a propulsion method fast enough to inflate a tire in a matter of seconds. Limitations 
during the project is an additional market analysis, regarding market potential, other 
than the one received from the client. It will therefore be assumed that there is an 
existing need for the product and that the primary users are people with rheumatism 
and also people who seek a user friendly and fast pump. The overall goal is a fully 
functional prototype. Package design and marketing material will not be considered. 

The project started out with conventional methods for project management and a 
project plan, time plan and included acitivies were discussed with the client. A product 
development process consisting of four different phases with dedicated deliverables 
was created. The first phase consists of convergent data collection with user studies, 
interviews and benchmarking. A problem statement and requirements list were 
made and lay the foundation for the second creative ideation phase. The quantitative 
amount of ideas generated were evaluated with numerous methods and a set of 
concepts were created for further development. The concepts were then refined with 
sketches, mock-ups and computer models in the third phase to narrow the solution 
space down to one final concept. Before the fourth and last phase, concepts were 
evaluated once more and one final direction was chosen for embodiment design. 
The winning concept was concretized to a finished product with a fully functioning 
prototype, manufacturing drawings, methods and authentic computer renderings. 

The result is a new-to-the-world portable pump based on usage in a standing 
position. This reduces the strain on finger joints, wrist as well as hips, back and 
knees. The product folds up to a small compact cylinder for transportation which 
meets the dimensional requirements and is then unfolded with a spring-loaded 
telescope function before use. It inflates an empty bicycle tire in about five seconds 
thanks to the built in C02 cartridge. The nozzle is pressed against the tire’s vault 
with an ergonomic grip, similar to a crutch, which then opens a small valve that 
activates the C02 cartridge. The pump refills through a separate refill station loaded 
with regular Sodastream bottles which can be bought at any supermarket.   
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Sammanfattning
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete motsvarande 30 högskolepoäng 
på Civilingenjörsprogrammet Teknisk Design, inriktning produktutveckling, 
vid Luleå Tekniska Universitet (LTU). Arbetet är utfört under vårterminen 
2012 och går ut på att utveckla en ny typ av handhållen pump för personer 
med reumatism. Uppdragsgivaren och projektägaren är Fredrik Martinsson på 
Bumblebee Solutions i Mölndal, men arbetet har utförts på egen hand vid LTU. 

Syftet är att utveckla en ny produkt som underlättar för personer med reumatism 
och nedsatt rörlighet i händerna att pumpa bil- och cykeldäck. Dagens pumpar 
bygger på relativt föråldrade konstruktionsmetoder som innehåller många besvärliga 
moment. Kraven från uppdragsgivaren fokuserar på enkel och snabb användning 
och utesluter manuell pumpning. Utvecklingsarbetet har inriktats på att ta fram en 
portabel och användarvänlig produkt som är lätt att ta med sig samt att implementera 
en driftmetod som gör att man kan fylla ett däck på endast några sekunder. Projektet 
är avgränsat mot en ytterligare marknadsundersökning gällande produktens 
säljpotential än den som tillhandahållits av uppdragsgivaren. Således antas att det 
finns ett reellt behov och att målgruppen är reumatiker men också människor som 
vill ha en lättanvänd och snabb pump. Målet är en fungerande prototyp och därför 
utelämnas förpackningsdesign och framtagning av marknadsföringsmaterial.     

Projektet inleddes med konventionell projektledningsmetodik där projektplan, 
tidsuppskattning och ingående aktiviteter diskuterades med uppdragsgivaren. En 
utvecklingsprocess baserat på fyra faser med en checkpoint och tillhörande leveranser 
mellan varje togs fram. I fas ett utförs konvergent datainsamling där syftet är att få 
ökad förståelse för sjukdomen, användarens situation samt konkurrerande produkter. 
En tydlig problemställning samt kravspecifikation sattes upp och låg till grund för 
kreativt idégenereringsarbete i fas två. En stor kvantitet av idéer granskades med olika 
utvärderingsmetoder och ett antal lösningsförslag framställdes för vidareutveckling. 
I fas tre vidareutvecklades de olika lösningsförslagen med hjälp av skisser, fysiska 
modeller och CAD-modeller för att iterera fram ett slutgiltigt förslag för realisering. 
Inför fjärde och sista fasen utvärderades förslagen ytterligare och det vinnande 
konceptet realiserades till färdig produkt med fungerande prototyp, tillhörande 
ritningsunderlag, tillverkningsmetoder samt fotorealistiska datorrenderingar. 

Resultatet är en helt ny typ av pump som baserar sig på användning i stående 
position vilket är skonsamt mot både finger- och hand leder men framförallt även 
höfter, rygg och knän. Pumpen fälls ihop till en liten cylinder vid transport som 
klarar dimensionskraven och fälls sedan ut med en fjäderdriven teleskopfunktion 
vid användning. Det tar cirka fem sekunder att fylla ett cykeldäck med hjälp av den 
inbyggda C02 patronen som driver pumpen. Munstycken placeras över cykelventilen 
och sedan trycks pumpen ned med ett kryckgrepp vilket öppnar en ventil som aktiverar 
C02 patronen. För att fylla på pumpen kan man koppla in en vanlig Sodastreamflaska 
i en tillhörande laddstation. Dessa kan köpas i vanliga mataffärer till en låg kostnad.  
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1.	Inledning
Detta projekt är ett examensarbete på civilingenjörsutbildningen Teknisk Design vid 
Luleå Tekniska Universitet. Arbetet kommer att bedrivas på universitetet med en 
handledare på skolan och en på företaget Bumblebee Solutions i Mölndal. Arbetet 
kommer att utföras av Henrik Pettersson och Johan Palmqvist under handledning 
av Anders Berglund vid LTU samt Fredrik Martinsson på Bumblebee Solutions.

1.1	Bakgrund
Bumblebee Solutions är ett Göteborgsbaserat företag vars affärsidé är att 
hjälpa uppfinnare och innovatörer att konkretisera idéer till färdiga produkter. I 
Sverige finns idag ca 95 000 personer som är drabbade av ledgångsreumatism. 
Ledgångsreumatism är en sjukdom vars symtom orsakar nedsatt rörlighet i 
leder så som händer och fötter. Därmed försvåras användning av verktyg och 
handhållna produkter. En produktgrupp som kräver bra rörlighet och styrka 
i händerna är dagens cykelpumpar. Det finns ett flertal olika modeller men 
gemensamt för alla är deras förlegade konstruktioner. Hanteringen kräver 
ofta obekväma arbetspositioner samt god fysisk kapacitet och rörlighet. Detta 
omöjliggör i många fall användningen av manuella cykelpumpar för reumatiker. 

1.2	Syfte	och	mål
Projektet går ur på att utveckla en handhållen bil- och cykelpump för personer 
med reumatism och nedsatt rörlighet i händerna. Syftet är att alla användare av 
bil-och cykelpumpar på ett lätt och instinktivt sätt ska förstå och kunna använda 
den nya pumpen. Projektet kommer följa ergonomiska riktlinjer för reumatism. 

Målet med projektet är att utveckla en fungerande prototyp som är så lik en 
produktionsfärdig produkt som möjligt. Den nya pumpen ska spara tid för 
användaren. Om de tekniska lösningarna för drift blir kostsamma skall funktionen 
hos prototypen prioriteras (till exempel strömadapter istället för specialtillverkade 
batterier). Förutom en fungerande prototyp kommer projektet att resultera i 
en rapport där arbetsgång, metoder, teori samt resultat dokumenteras. 

1.3	Avgränsningar
• En fullständig marknadsundersökning med avseende på produktens   

säljpotential kommer ej att genomföras då detta lämnas till uppdragsgivaren.

• Förpackningsdesign kommer ej att tas fram.

• Marknadsföringsmaterial kommer ej att behandlas under projektet.

• Eventuella strömningssimuleringar kommer ej att genomföras.

• Utförliga hållfasthetsberäkningar kommer ej att behandlas.

• Kostnader för tillverkning kommer ej att beräknas.
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2.	Metod	och	genomförande
Kapitlet beskriver de metoder som används samt på vilket sätt de tillämpats i 
utvecklingsarbetet. Vissa har använts fullt ut medan andra har vidareutvecklats eller 
kombinerats för att passa respektive fas i projektet. Detta innebär att vissa metoder 
används flera gånger i och med produktutvecklingens iterativa arbetssätt. 

Utvecklingsarbetet kommer att delas in i fyra olika huvudfaser som illustreras i 
figur 1. I fas ett utförs konvergent datainsamling där syftet är att få ökad förståelse 
för en reumatikers situation samt kunskap om sjukdomen och dess symptom. Även 
kartläggning av befintliga produkter och tekniker utförs för att skapa en tydlig bild 
av marknadsituationen och konkurrerande produkter. Målet med fas ett är en tydlig 
problemställning och en kravspecifikation för vidare utvecklingsarbete.  Fas två består 
av en divergent idégenereringsfas där en stor potentiell lösningsrymd eftersträvas. 
Lösningsförslagen genereras med fokus på kvantitet via ett antal kreativa metoder 
och avslutas med utvärdering och val av slutligt lösningsförslag att gå vidare med. 

Fas tre består av vidareutveckling av de valda lösningsförslagen med målet att 
iterera fram ett genomförbart koncept. Här verifieras form och funktion med 
hjälp av prototyper och datormodeller. Även tillverkningsmetoder och materialval 

Figur 1. Utvecklingsprocessen

beaktas och när ett antal genomförbara koncept framställts utvärderas dessa mot 
kravspecifikationen. Det bästa lösningsförslaget konkretiseras i fas fyra där det 
detaljkonstrueras och dokumenteras för tillverkning. Nya fungerande prototyper 
framställs för att bestämma utformning, ergonomi, funktion och tillverkningskrav. 

2.1 GANTT Schema
Projektet inleddes med en övergripade aktivitetsplanering och upprättande av 
tidplan i form av ett Gantt-schema, se bilaga 2. Gantt-schemat är en grafisk metod 
för att visualisera hur arbetsuppgifter i en organisation fördelas på olika personer 
samt när i tiden dessa ska genomföras. Fördelen med ett Gantt-schema är att det 
ger en översiktlig bild över tidsmässiga samband mellan parallella aktiviteter samt 
inbördes beroenden. Aktiviteter staplas upp i en vertikal kolumn där deras start-

Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4

Kravspeci�kation & 
Problemformulering

Datainsamling Konceptutveckling Vidareutveckling Konkretisering

Utvärdering och val 
av lösningsförslagVal av koncept
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och sluttid sedan märks ut på en horisontell tidsaxel vilket visas i figur 2. Detta 
ger på så sätt en tydlig bild av när i tiden vissa aktiviteter bör utföras samt vilka 
delar som är kritiska för efterföljande aktiviteter. (Jansson & Ljung, 2004)

Gantt-schemat kan ha olika nivåer eller klustringar av arbetspaket, beroende på 
vilken detaljnivå som efterfrågas. Utöver aktiviteter och arbetspaket tillåter Gantt-
tekniken även markering av etappmål och resursberoenden. Till exempel om 
vissa aktiviteter kräver att vissa personer deltar med sin specialistkompetens. 
Vid projektplanering är det viktigt att ta bufferttid i beaktning för att täcka upp 
eventuella förseningar av ingående delar. I ett Gantt-schema kan man lägga in 
gemensam bufferttid för hela projektet som en aktivitet men det är också vanligt 
att arbeta med så kallad dold tidsreserv. Detta innebär att man lägger till lite extra 
tid i slutet på varje aktivitet för att inte denna aktivitet ska riskera att bromsa upp 
ett större aktivitetsförlopp vid eventuell försening. (Jansson & Ljung, 2004)

2.2	Intervjuer
En intervju är en subjektiv datainsamlingsmetod som syftar till att samla 
in åsikter, värderingar, erfarenheter och upplevelser från olika personer. 
Metoden är grundläggande och kan användas många olika situationer. 
Intervjuer kan ge både kvantitativa och kvalitativa data beroende på hur de 
struktureras. Ofta skiljer man på de tre huvudkategorierna ostrukturerade, 
semistrukturerade eller strukturerade intervjuer. I projektet kommer främst 
kvalitativa metoder att användas vilket gör att en mer ingående beskrivning av 
metoden med strukturerade intervjuer utelämnas. (Bohgard et al., 2010)

2.2.1	Ostrukturerade	intervjuer
Ostrukturerade intervjuer kallas även öppna intervjuer och intervjuaren ställer 
här öppna frågor som användaren eller intervjupersonen kan diskutera fritt kring. 
Denna metod lämpar sig väl när intervjuaren vill bilda sig en översiktlig bild över 
området eller inte besitter stor förkunskap inom ämnet. Ostrukturerade intervjuer 
ger kvalitativa data och en stor fördel är att intervjuaren kan styra diskussionen 
djupare om intressanta resonemang dyker upp längs vägen. En nackdel är att dessa 
intervjuer kan vara svåra att sammanställa och det lämpar sig därför inte att utföra 
ostrukturerade intervjuer på en större grupp intervjuobjekt. (Bohgard et al., 2010)

GANTT vecka 1 vecka 2 vecka 3 vecka 4 vecka 5
Aktivitet 1
Aktivitet 2
Aktivitet 3
Aktivitet 4

Figur 2. Exempel på Gantt schema
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För att få en djupare förståelse för vilka pumpar som säljs och varför de just de 
säljs genomfördes en ostrukturerad intervju med Fredrik Blomqvist, som är 
anställd på Cykelstället i Luleå, den 13 februari 2012. Frågor som diskuterades 
var bland annat vad de finns för olika typer av ventiler, om det finns några 
specifika detaljer som leder till köp, prislägen, trender inom branschen och 
information angående däcktryck. Resultatet från intervjun ses i bilaga 3.

2.2.2	Semistrukturerade	intervjuer
I en semistrukturerad intervju, eller halvstrukturerad, förbereder intervjuaren ett antal 
frågeställningar som ska behandlas men kan sedan bestämma fritt i vilken ordning 
de ska presenteras. Det är även fritt att fortsätta att ställa följdfrågor om diskussioner 
som kan vara intressanta för resultatet uppstår. Blandningen mellan fördefinierade 
frågor och öppna frågor ger en bättre förutsättning för sammanställning och analys av 
resultatet än vid helt ostrukturerade intervjuer. Svaren som fås är därför en blandning av 
kvalitativa och kvantitativa data. Den informella naturen ger också intervjupersonen mer 
frihet att diskutera öppen kring frågeställningarna vilket också fodrar att intervjuaren 
bör ha en bild av vilka aspekter som är relevanta inom området. (Bohgard et al., 2010)

Genom en telefonintervju till reumatikerförbundet införskaffades information 
angående reumatism och vilka svårigheter sjukdomen innebär vid 
användandet av handhållna produkter. Samtalet gav en större insyn i vad 
reumatism är och vad som kan göras för att underlätta deras vardag. 

2.3	Användarstudier
Observationer av användare är en metod som används för att samla information 
om hur människor beter sig i vissa specifika situationer. Metoden är bra för att 
se hur personer interagerar med produkter och omgivning vilket resulterar 
i insikter om eventuella problem i utförandet av uppgifterna. Idén med 
observationer är att få en ökad förståelse för användaren i en situation, 
utan att som observatör påverka processen. (Bohgard et al., 2010)

Kelley (2001) pekar på vikten av att observera, ”med ett barns ögon”, det vill säga 
utan förutfattade meningar för att verkligen förstå mänskligt beteende. Det är alltså 
av högsta vikt av att ställa sig utanför sin egen situation för att kunna förstå andra 
människor och i förlängningen skapa produkter som är optimala för användaren.

För att kunna genomföra användarstudien tillverkades en testrigg. Testriggen höll ett 
cykeldäck på plats och simulerade en situation som liknar ett verkligt scenario där ett 
cykeldäck ska pumpas. Testpersonerna samlades i ett avskilt rum och togs ut en och en 
till testriggen. Där ställdes frågor som berörde deras cykel- och pumpvanor. Personen 
fick sedan testa 5 olika cykelpumpar, i valfri ordning, genom att pumpa cykeldäcket i 
testriggen till dess att de ansåg att däcket var redo att cyklas på. Mellan pumpbytena 
tömdes däcket på luft så att förutsättningarna alltid var lika. Under testperioden 
observerades användaren och noteringar togs när ett problem eller oklarheter uppstod. 
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Hela testet filmades så att en mer noggrann analys kunde genomföras i efterhand. 
Efter att testpersonen använt de 5 pumpar som fanns att tillgå ställdes ytterligare 
frågor där användarens åsikter och tankar lyftes fram. Bland annat diskuterades det 
vilken pump de ansåg vara enklast att använda och varför. De fick även chansen att 
förklara hur de tänkt angående vissa problem och saker som noterats. Användarstudien 
genomfördes på 12 personer, både män och kvinnor i åldrarna 20-30 år.

2.4	Need	finding
Behov lever kvar längre än tekniska lösningar. Ett exempel är lagring som gått från 
magnetiska band, disketter, CD-skivor till hårddiskar och flash-minnen. Därför är det 
bra att fokusera på det bakomliggande behovet för att utveckla en produkt som folk 
har användning av och som håller så länge som möjligt. För att identifiera och sätta 
sig in i en brukares situation användes metoden med Needfinding som en iterativ 
fyrstegsprocess (Patnaik, 1999). Processen går ut på att finna ett behov eller ett 
problem som behöver tillfredsställas utan att låsa sig vid specifika lösningar. Första 
steget går ut på att avgränsa och förbereda för att få ett överskådligt område att arbeta 
med. Frågeställningar som kommande undersökningar bör besvara ställs upp och en 
specifik målgrupp tillsammans med eventuella geografiska avgränsningar utförs.

I andra steget görs observationer av hur personer agerar i de valda situationerna 
och i tredje steget kompletteras observationerna med frågor till användarna i deras 
naturliga miljö. Till sist sammanställs data från undersökningar, informationen 
tolkas, eventuella problemområden identifieras samt lyfts fram. Informationen 
som lyfts fram analyseras för att utröna om det rör sig om faktiska behov och 
dessa omformulerades till verkliga problemformuleringar. (Patniak, 1999)

2.5	Kravspecifikation
För att skapa en kravspecifikation genomgås ett antal 
huvudsakliga steg, se figur 3(G. Pahl, 2007): 

• Produktplanering
• Definiering av huvudsakliga marknadsbehov
• Definiera vad som är attraktivt i det specifika marknadssegmentet
• Dokumentera kund-specifika tekniska krav
• Förfina och utöka kraven
• Bestämma vad som är krav eller önskemål
 
Dessa steg delas vanligtvis in i två omgångar. I den första omgången dokumenteras 
de självklara kraven och under den andra omgången vidareutvecklas och specificeras 
kraven ytterligare. En kravspecifikation ska innehålla klart definierade och mätbara 
mål som i möjligaste mån ska parametriseras för att lättare kunna kontrolleras mot 
resultatet. Genom definiering av en kravspecifikation skapas ett facit som punkt 
för punkt berättar huruvida produkten eller projektet är godkänt eller inte.
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2.6	Kreativa	metoder
Produktutveckling är ett komplext arbete med ett stort antal möjliga lösningar 
på ett eller flera problem. Kreativa metoder hjälper till att utöka antalet möjliga 
lösningar genom att tillföra valmöjligheter. Ju fler idéer som skapas, desto fler 
möjligheter att lösa ett problem finns att tillgå. Nya idéer kan bana väg för nya insikter, 
tillvägagångssätt, och kreativa tekniker som hjälper personer och organisationer 
att skapa idéer. En förutsättning för att utföra ett framgångsrikt idéarbete är 
ett klimat som är mottagligt för nya idéer och tekniker. (VanGundy, 2005)

Det finns en uppsjö av kreativa metoder som är anpassade för individer eller grupper 
och gemensamt där teknikerna bygger på olika sorters stimuli. Stimulin kan vara 
visuella bilder eller text, ljud eller annat som kan väcka en gnista till idégenerering 
hos deltagarna. VanGundy (2005) beskriver två huvudkategorier av relaterad och 
orelaterad stimulans. Metoder med relaterad stimulans använder stimuli som har 
en tydlig koppling till problemet. Det kan till exempel handla om att kombinera 
olika existerande komponenter hos en produkt på helt nya sätt för att förbättra 
den. Orelaterad stimulans syftar tvärtom till att ta komponenter från en specifik 
produkt för att sedan kombinera den med en helt annan för att skapa nya lösningar. 
Gemensamt för de kreativa metoderna är att strikt undvika att kritisera idéer vilket 
lyfts fram som den viktigaste grundprincipen av både Kelley (2001) och VanGundy 
(2005). Detta är extremt viktigt då idégenerering strävar efter så stora kvantiteter 

Figur 3. De huvudsakliga stegen för att upprätta en kravspecifikation (G. Pahl, 2007, s. 146)
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som möjligt vilket motverkas om gruppen börjar kritisera förslagen som lyfts 
fram. Utvärdering av koncept sparas istället till ett senare skede i processen. 

2.6.1	Brainstorming
Den vanligaste och mest använda kreativa metoden är Brainstorming. Det finns 
troligtvis lika många varianter av metoden som det finns företag i världen och 
den amerikanska designkonsultbyrån IDEO har gått i bräschen och utvecklat ett 
antal principer för den optimala Brainstormen. IDEO använder brainstorming 
som en kvantitativ idégenereringsmetod baserad på insikter som erhållits från 
en observerande fas. Kelley & Wittman (2001) pekar på att problemet med 
brainstorming är att många överanvänder begreppet i en mängd olika situationer, 
vilket kan leda till ett ineffektivt resultat. Tekniken är mycket effektiv om den 
används rätt och därför har de utvecklat ett antal regler och grundprinciper 
som stämmer överens med flera andra publikationer inom området.  

Varje session bör pågå i upp till 60 minuter och det är mycket viktigt att inte kritisera 
andras idéer. Kelley (2001) och VanGundy (2005) rekommenderar grupper mellan 5 
och 7 personer där en utomstående facilitator med fördel övervakar processen och ser 
till att reglerna följs. De fyra reglerna är enligt Kelley (2001) och Johannesson (2004):

• Kritik är inte tillåten. Detta gäller även egna idéer då en spontant framlagd idé  
alltid kan innebära att någon annan får en utmärkt idé med denna som utgångspunkt. 

• Kvantitet eftersträvas. Ju fler idéer som genereras, desto större chans 
att några av dem är bra. Metoden bygger också på att mindre bra 
idéer leder till fler utmärkta idéer genom association. Ett lämpligt 
riktmärke är 100 idéer på 60 minuter (Dubberly, 2008).

• Uppmuntra galna idéer. Ovanliga idéer välkomnas och ofta ger helt till synes 
galna idéer utmärkta lösningar på problem med lite modifikation. 

• Kombinera och bygg på andras idéer. Genom att associera fritt 
från andra idéer skapas spännande kombinationer som inte 
sällan leder fram till nya revolutionerande lösningar. 

Det är också viktigt att låta alla komma till tals utan att för den delen gå från 
person till person på ett strukturerat sätt. Grundprincipen är att ingen får avbryta 
en konversation och det är viktigt att facilitatorn ser till att reglerna följs. För att 
ytterligare optimera en grupps kreativa förmåga är det fördelaktigt att utnyttja 
det spatiala minnet genom att kommunicera idéerna visuellt i rummet där 
sessionen hålls. Ett bra sätt att göra detta är att fylla väggarna med papper eller 
whiteboardtavlor för skisser och post-it lappar. Om varje deltagare dessutom 
säger sin idé högt och sedan skriver ned den på en lapp får de övriga deltagarna 
även ett auditivts stimuli att associera vidare på (Kelley & Wittman, 2008). 
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2.6.2	Brainsketching
Brainsketching är en vidareutveckling av brainstorming där deltagarna skissar sina 
idéer istället för att framföra dem verbalt och skriftligt. Metoden tillämpas när förfinade 
idéer eftersträvas istället för ett stort antal och idéerna genereras genom skissning. 
Stora papper sätts upp på väggarna och deltagarna skissar sina idéer individuellt på 
ett papper under tystnad. Efter några minuter avbryts skissningen och varje deltagare 
får förklara sina idéer för de andra. När alla förklarat sina idéer roterar deltagarna till 
nästa papper och fortsätter att skissa. Detta upprepas tills deltagarna har gått ett varv 
(Lugt, R., 2002). Målet är att dra nytta av tidigare skisser. Antingen vidareutvecklas 
befintliga skisser eller så får deltagaren inspiration till helt nya lösningar.
 

2.6.3	PICLED	Brains
När någon annan pratar händer det ofta att vissa ord eller fraser sticker ut lite extra 
och ger en oväntad association eller ny idé. Detta kan ske undermedvetet eller plötsligt 
leda fram till en tydlig ”aha-upplevelse” (VanGundy, 2005). PICLED baseras på Product 
Improvement CheckList (PICL) som utvecklades av VanGundy (1985). Metoden utnyttjar 
förmågan att idéassociera utifrån andras ord och fraser genom att använda slumpmässigt 
utvalda ord som ej är relaterade till problemet som stimulant för idégenerering.  

Detta bygger på hjärnans förmåga att associera fritt utifrån nya stimuli. När ett 
nytt ord presenteras triggas en ström av mentala associationer. Varje mental 
association har potentialen att initiera en helt unik idé där originaliteten hjälps 
av att orden inte är sammanlänkade med problemet. (VanGundy, 2005)

PICLED-metoden bygger på stimuliord uppdelade i fyra olika kategorier:

• Försök att… (blåsa upp den, vrida, måla den etc.)

• Om den vore… (magnetisk, transparent, mjuk, hård etc.)

• Tänk på… (rulltrappor, havregrynsgrön, flygpplan etc.)

• Ta bort eller lägg till… (friktion, lager, funktioner etc.)

För att starta idégenereringen läses slumpmässigt utvalda ord upp från en lista och sätts 
in i någon av de fyra kategorierna. Sedan idéassocieras fritt kring ordet och påståendet 
i kombination med problemet eller produkten som utvecklas medan idéer noteras på 
post-its. Deltagarna turas om att välja ord och associeringen fortsätter. (VanGundy, 2005)

2.6.4 Balloon, Balloon, Balloon
Hall (1994) beskriver rolighetsfaktorn som viktig ingrediens under en kreativ 
session. Den här metoden har lekfulla inslag som kan höja den kreativa graden 
hos en grupp eller användas när tempot går ner i slutet på en lång dag. Målet är 
kvantitativ idégenerering genom orelaterade stimuli till problemställningen. Före 
aktiviteten blåser facilitatorn upp ett antal ballonger i två olika färger. I varje ballong 
placeras en lapp från två olika kategorier med ord. I den ena gruppen ballonger 
placeras lappar med ord som är relaterade till problemet. I ballongerna med den 
andra färgen placeras lappar med helt slumpmässiga och gärna humoristiska ord. 

Aktiviteten startar med att gruppen ställer sig i ring och passar runt bollarna i luften 
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medan hög energisk musik spelas. Efter cirka två minuter stoppas musiken och varje 
deltagare tar en ballong av varje färg, smäller ballongen och plockar ut lapparna. Varje 
person kombinerar sina lappar och läser upp dem högt. Sedan associerar hela gruppen 
fritt medan facilitatorn dokumenterar idéerna visuellt för resten av gruppen. När 
idégenereringen svalnar läser nästa person upp sin kombination. (VanGundy, 2005)

2.6.5	Genomförande	kreativa	metoder
För att få in fler intressanta idéer till den kreativa fasen och hitta de idéer som annars 
kanske inte hade kommit fram anordnades två workshops. Tio personer per tillfälle 
handplockades utifrån deras bakgrund samt tidigare erfarenheter inom området 

för att spridningen på kunskapen och idéerna skulle vara så stor som möjligt. 
För att lätta upp stämningen och bryta isen bland deltagarna inleddes workshopen 
med en övning där deltagarna skulle rita av varandra med fel hand och enbart se 
varandra i ögonen utan att titta på sitt eget papper. Samtidigt som detta skedde skulle 
de tugga på ett väldigt stort tuggummi. När första övningen var klar fick deltagarna 
skrika ut alla idéer de kom på gällande frågan ”vad kan man använda ett tuggummi 
till?” och dessa noterades på en stor tavla. Med följande metod besvarades även 
frågorna ”hur kan man flytta på saker?” och ”hur kan man flytta på luft?”. Frågorna 
användes som inspiration till nästa moment som var att visualisera idéer till frågan 
”hur kan man pumpa ett cykeldäck?”. Idéerna presenterades för gruppen och under 
tiden skapades fler koncept som byggde vidare på det någon annan just presenterat.
Vid varje plats fanns det två olika ballonger som deltagarna fick i uppgift att blåsa upp. 
När alla fyllt sina ballonger placerades de i en ring på golvet och de bads att hålla alla 
ballonger i luften så länge musiken spelade. När musiken stängdes av skulle deltagarna 
se till att de hade en ballong av varje sort. De skulle sedan slå hål på ballongerna 
och läsa upp de två lapparna som fanns i ballongerna. Den ena lappen beskrev ett 
substantiv och den andra ett adjektiv. Tillsammans bildade de roliga kombinationer 

Figur 4. Kreativ workshop, Paper planes metoden
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som skulle fungera som en katalysator för nya idéer utifrån frågeställningen ”hur kan 
man fästa ett ventilmunstycke vid ventilhuvudet?”. Som sista övning genomfördes ett 
”TOP GUN”-medley. Deltagarna skulle skissa ner sina idéer på ett vanligt A4 papper 
och sedan vika ett pappersflygplan. När pappersflygplanet med idén var färdigvikt 
kastades detta mot en bild på ett hangarfartyg och målet var att försöka träffa 
landningsbanan. Allt detta skedde till karakteristisk musik från filmen. Under denna 
övning presenterades olika objekt som inte alls hade med problemställningen att göra. 

2.7	Konceptutvärdering
Utvärdering av koncept i ett tidigt skede i utvecklingsprocessen är bra för att 
förfina och utveckla idéer och det är viktigt att inte låsa sig till en slutlig lösning 
för tidigt (Törlind, 2012). Metoder för utvärdering av lösningsförslag skiljer sig 
markant i form av grad av intuition eller rent sifferstyrda ingenjörsmetoder. 

2.7.1	Sweet	spots	and	weak	spots
Ett bra sätt att börja gallringen av ett stort antal lösningsförslag är att snabbt hitta 
styrkor och svagheter med de olika koncepten. Om många olika koncept skall 
utvärderas listas 10 starka och 20 svaga förslag. Vid ett mindre antal lösningsförslag 
listas styrkor och svagheter med respektive förslag för att ge en överskådlig bild av 
lösningarna. På så sätt kan flera förslag kombineras om de har styrkor och svagheter 
som kompletterar varandra. Metoden används med fördel också vid benchmarking 
av liknande produkter, då positiva egenskaper kan implementeras i det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Om urvalsprocessen är långsam och koncepten snarlika kan 
ett antal kritiska parametrar ställas upp för att enklare kunna jämföra. Exempel 
på sådana är tillverkningskrav, materialkrav och kostnadskrav. (Törlind,  2012)

Ett fyrtiotal idéskisser sammanställdes och baserat på dessa ritades sju stycken 
koncept upp. Dessa utvärderades genom att styrkor och svagheter listades, se bilaga 
7, under respektive lösningsförslag. Punkter från kravspecifikationen som ansågs 
rimliga att göra ett utlåtande om i detta tidiga skede jämfördes mellan de olika 
koncepten. Exempel på detta är faktorer som storlek, antal delar och handergonomiska 
riktlinjer. Tre huvudriktningar valdes baserat på förslagen med flest fördelar. 

2.7.2	Kiplingmetoden	(5W1H)
Rudyard Kipling använde en sekvens av korta frågor för att sporra 
idéarbete och lösa problem. Dessa sammanfattas i en känd dikt: 

I have six honest serving men
They taught me all I knew
I call them What and Where and When
And How and Why and Who

 - Rudyard Kipling, Epigrapgh to Elefant’s Child

Dessa frågor är bra för att få igång en kreativ process som stagnerat och för att 
betrakta ett problem ur olika perspektiv. Som utvärderingsmetod ger det en 
bra helhetsbild av ett lösningsförslag inför vidare utveckling. Frågorna ställs då 
i sekvens och varje fråga måste besvaras innan nästa fråga ställs. Exempel på 
frågor är Vad är problemet?, Vart sker problemet?, när sker problemet och varför? 
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Detta ställer ett förslag mot väggen och belyser det ur många olika vinklar, vilket 
kan vara obekvämt, men utmanande då det tvingar fram ett svar på aspekter 
som annars kanske skjutits under mattan. (creatingminds.org, 2012) 

2.7.3	PINC-Filter
PINC står för Positive, Intriguing, Negatives, Concerning och är en grundlig metod 
för att välja ut ett antal koncept att utveckla vidare. Metoden är relativt tidskrävande 
och bör därför användas efter att lösningsrymden smalnats av. Maximalt antal är 
sex förslag medan metoden lämpar sig optimalt för två eller tre förslag. Allmänt 
gäller att det är viktigt att identifiera både positiva och negativa aspekter med 
en idé innan beslut fattas om vidare utveckling. Förutom uppenbara för- och 
nackdelar finns det ofta ett antal faktorer som kan vara svåra att sätta fingret på 
men som ändå känns intressanta eller oroväckande. (creatingminds.org, 2012)

PINC metoden går ut på att utvärdera en idé genom att kategorisera dess egenskaper 
i en fyrfältsmatris, se exempel i figur 5. I rutan med positiva aspekter hamnar saker 
som är värdeskapande för konceptet. Detta kan innebära värde för slutanvändaren 
eller värde i form av att idén kan leda till ett komplett lösningsförslag. I rutan 
Intriguing, är det viktigt att fånga aspekter som känns intressanta, utan att de måste 
ha en uppenbar anledning. Logiska resonemang förs in i rutan under Concerning och 
här är det viktigt att inte överanalysera denna kategori om gruppsammansättningen 
består av en stor del strukturerade tänkare. (creatingminds.org, 2012)

  Idea:
 
     Positives  Negatives
 
 
 
 
     Intriguing  Concerning

 

Figur 5. PINC Filter. (creatingminds.org, 2012)

2.8	Prototypframställning
Fysiska prototyper kan i utvecklingsarbete ge ovärderlig information om form och 
funktion. Kelley (2001) hävdar att om en bild är värd 1000 ord, så är en prototyp 
värd 1000 bilder. Fördelen med en fysisk prototyp, oavsett grad av realism, är mycket 
mer konkret än en skiss. Det är därför ett mycket effektivt sätt att visualisera en 
idé eller ett koncept och kommunicera detta till andra. Prototyper är också en bra 
kommunikationskanal för beslutsunderlag som ofta granskas av personer som inte 
själva är designers och vana att tolka skisser och ritningar (Dubberly, 2008). Kelley 
(2001) lyfter fram vikten av att inte överarbeta modeller i ett för tidigt skede utan 
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anpassa nivån av realism till det stadium som idén befinner sig i. Det är alltså viktigt att 
kunna visa upp ”prestigelösa” och grova prototyper då syftet med att konkretisera idéer i 
form av prototyper är att snabbt kunna utvärdera dem för att upptäcka problemområden. 

Ofta skiljer man på ett antal olika kategorier av prototyper beroende på vilket skede 
projektet befinner sig i. Johannesson (2004) klassificerar dessa huvudtyper som

• Mock-ups eller skissmodeller. Enkla modeller i till exempel kartong, 
som syftar till att förmedla form och proportioner.

• Funktionsmodell. Syftar huvudsakligen till att testa produktens funktion 
i laboratoriemiljö för att verifiera en teknisk lösningsprincip. 

• Påsiktsmodell. Påsiktsmodellen är en uppvisningsmodell som 
används för att verifiera en design och beskriver färg, form och 
storlek samt även eventuella ytegenskaper. Modellen kan användas i 
marknadsföringssyfte men kan helt eller delvis sakna funktion. 

• Nollseriemodeller. En komplett modell av slutprodukten som visar både 
korrekt form och funktion och som kan fältprovas av testanvändare. 

2.9	CAD	Yt-och	solidmodellering
CAD eller Computer Aided Design är ett datorbaserat konstruktionsverktyg där 
2-Dimensionella eller 3-Dimensionella modeller kan skapas. Detta används ofta i en 
tidig fas för att snabbt kunna få en uppfattning om hur produkten eller konceptet skulle 
kunna se ut. Användning av CAD program är ett kostnadseffektivt sätt att kontrollera 
funktionalitet, toleranser och passning mellan olika delar hos produkten innan den skickas 
till tillverkning. Från en CAD-modell går det bland annat att skapa tillverkningsritningar, 
verktyg, simuleringar, animationer och renderingar (Johannesson, 2004). 

Vid CAD-modellering kan arbetet utföras med olika modelleringsstrategier beroende 
på projektets förutsättningar. Två vanliga strategier för sammanställning av en 
produkts ingående komponenter är Bottom-up och Top-down. Bottom-up innebär 
att alla separata komponenter först modelleras upp av en eller flera konstruktörer 
för att sedan sammanställas till en produktstruktur. Motsatsen är Top-down då 
produktstrukturen är känd på förhand. I det senare fallet kan produktstrukturen 
först sättas upp, för att sedan fyllas på med geometri i takt med att de ingående 
komponenterna konstrueras. Det går även att exportera CAD-filen till en ”rapid 
prototype” maskin som omvandlar filen till en fysisk modell. Exempel på rapid prototype 
maskiner är: 3D-printer, CNC-maskin och SLS-maskin (Rapid Prototyping, 2012).
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3.	Teori
Teorikapitlet syftar till att ge en överblick av de reumatiska sjukdomarna 
samt grunprinciperna kring utformning av verktyg med god handergonomi. 
Detta för att ge en tydligare beslutsgrund för vägval i designprocessen 
och för att sätta upp ett antal riktlinjer för utvecklingsarbetet. 

3.	1	Reumatiska	sjukdomar
Till de reumatiska sjukdomarna räknas tillstånd som drabbar rörelse- och 
stödjeapparaten. De vävnader som räknas hit är leder med brosk, ledhinnor, 
ledkapslar och även ligament, senor, muskler, skelett samt bindväv (Hildeland, 
1994). Enligt Frostegård (2006) finns det två huvudgrupper som är centrala 
inom reumatologin i Sverige. Dessa består av inflammatoriska ledsjukdomar och 
reumatiska systemsjukdomar. En annan vanlig form av reumatism är artros som 
orsakas av degenerativa förändringar i ledbrosken (Hildeland, 1994). De reumatiska 
systemsjukdomarna består huvudsakligen av inflammation i andra organ än lederna, 
även om det kan förekomma, vilket gör att en närmare beskrivning utelämnas. 

3.1.1	Inflammatoriska	ledsjukdomar
Inflammation i lederna kallas även artritbesvär. Typiska symptom på inflammation 
är svullnad, smärta och ömhet. Hit hör kronisk ledgångsreumatism som 
kallas reumatoid artrit (RA), bindvävsinflammationer samt reaktiv artrit 
som är en följd av andra inflammationssjukdomar. (Frostegård, 2006)

Reumatoid artrit är en kronisk sjukdom till följd av inflammation i många mindre 
leder, till exempel händer och fötter. Sjukdomens exakta orsak är ännu okänd men 
ofta kan en yttre bakterie få kroppens immunförsvar att reagera felaktigt, vilket 
kan leda till kronisk inflammation (Hildeland, 1994). Även Frostegård (2006) 
beskriver orsakerna som okända men pekar på ett visst genetiskt samband. 

I Sverige är cirka 0,5-1 procent drabbade av RA och enligt Frostegård (2006) 
har sjukdomen en jämn spridning över hela världen. Hildeland (1994) menar att 
sjukdomen debuterar i åldrarna 20-40 år medan Frostegård (2006) beskriver 
debutåldern mellan 50-60 år. Båda hävdar dock att RA kan drabba personer i alla 
åldrar samt att kvinnor drabbas tre gånger oftare än män. Denna könsskillnad 
neutraliseras dock något högre upp i åldrarna (Frostegård, 2006). 

Symtomen börjar ofta gradvis ökande men kan ibland bli mer akuta. För vissa 
drabbade personer, brukare, kan symptomen vara rent episodiska för att sedan 
helt försvinna under vissa perioder (Frostegård, 2006). Förutom svullnader och 
smärta börjar ledhinnan vid kronisk inflammation att växa ut på ledens brosk, 
vilket leder till att närliggande mjukdelsvävnader och ligament får försämrad 
funktion. Detta kan ge upphov till snedställning av fingrar och tår samt förtvinad 
muskulatur och deformationer i händer och fötter (Hildeland, 1994). Det 
är därför viktigt att få bukt med inflammationen innan den blir kronisk och 
orsakar med permanenta symtom. RA går inte att bota men symptomen och 
konsekvenserna kan lindras genom antiinflammatoriska behandlingar. 
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3.1.2 Artros
Den vanligaste sjukdomen är Artros vilket är den process där brosk mjukas upp 
och gradvis bryts ned (Hildeland, 1994). En leds glidytor består av brosk och 
när detta bryts ned av ett antal yttre faktorer leder det till att benen kommer 
i kontakt med varandra, vilket orsakar smärta och stelhet. Artros kan drabba 
flera eller enstaka leder och framförallt handartros är vanligt förekommande 
hos äldre kvinnor. Precis som RA är de exakta orsakerna till artrosen ännu 
okända men det finns studier som pekar på molekylära faktorer som påverkar 
brosket samt en hög grad, 60 procent, av ärftliga orsaker. (Frostegård, 2006)

I dagsläget finns ingen effektiv behandling mot artros men kirurgiska 
ingrepp med insättning av proteser och dylikt har inneburit stora framsteg 
för patienterna. Kontinuerlig motion och bra kosthållning är också 
faktorer som mildrar symptomen hos brukaren. (Frostegård, 2006). 

3.1.3	Funktionsnedsättningar
På- och avklädning kan vara svåra moment för reumatiker. Stela och ömmande leder 
gör att det är svårt att utföra precisionsmoment som att knäppa skjortknappar och dra 
upp dragkedjor. Det också är viktigt att avlasta tunga moment som kräver greppstyrka 
och moment som upprepas ofta. Att klä på sig innebär ofta arbete i ytterlägen, till 
exempel att dra en tröja över huvudet eller att böja sig för att ta på sig strumpor och 
skor. Inflammationer i framförallt fingrar är extra utsatta i dessa moment och det 
är därför viktigt att försöka avlasta lederna i möjligaste mån. (Hildeland, 1994) 

Andra problematiska situationer uppstår ofta vid arbete i köket. Med nedsatt 
rörlighet i händerna är det svårt att lyfta och flytta tunga saker vilket gör att kökets 
utformning spelar stor roll. Exempel på användning av köksutrustning om kan medföra 
svårigheter är smala vred, öppning av förpackningar och lyft och förflyttning av tunga 
saker som mjöl och kastruller. Det finns idag en rad olika hjälpmedel som griptänger 
och universalvred för att underlätta dessa svåra moment. (Hildeland, 1994)

3.1.4 Ledskydd
För att underlätta symptomen av reumatism är det viktigt att skydda lederna. 
Grundprincipen för att skydda leder handlar om att fördela belastning på så många leder 
som möjligt och att utnyttja muskulaturen på bästa sätt. Det är viktigt att inte trötta 
ut musklerna då uttröttade muskler leder till nedsatt stabilitet och ökad belastning av 
lederna. Hildeland (1994) sammanfattar gott ledskydd i fyra olika grundprinciper:

• Belasta lederna i det funktionellt bästa planet

• Undvik att trötta ut muskulaturen extremt

• Fördela belastningen på fler leder

• Utnyttja muskulaturen på lämpligaste sätt

Detta innebär till exempel att handtag med större hävarm är bättre 
än kranar och vred då belastningen på fingerlederna är hög samt att 
förstorade grepp kräver mindre greppstyrka än smala grepp. Figur 6 
visar exempel på förstorade grepp som underlättar för reumatiker.



22

Figur 6. Exempel på svåra grepp och hur man kan göra för att skydda lederna. (Hildeland, 1994)

3.2	Handergonomi
Allt som kan plockas upp, manövreras eller regleras manuellt kräver kontakt 
med den mänskliga handen. Ett väl utformat handtag är viktigt för många 
olika aktiviteter för att säkerhetsställa effektiv användning, säkerhet och 
minimal belastning på leder. Beroende på vilken aktivitet som skall utföras 
ställs olika krav på kraftöverföring och precision. (Patkin, 2001)

Ett vanligt problem med handtag är att de ofta är feldimensionerade vilket leder till 
belastade leder och obekväm användning. Faktorer som tjocklek, längd och placering 
spelar ofta stor roll i hur väl handtagen uppfyller en viss uppgift. Även invant 
beteende och kulturella aspekter hos användaren spelar in i hur de intuitivt greppar 
och förväntar sig att ett handtag ska fungera. Detta gör det svårt att bestämma hur 
en viss optimal design av ett handtag bör se ut. Därför kategoriserar man handtag 
efter vilken typ av användning de är tänkta att utföra. De två huvudkategorierna är 
kraftgrepp för stora tunga objekt, samt nypgrepp för mer precision (Patkin, 2001). 
Ett nypgrepp motsvarar 20 % av styrkan hos ett kraftgrepp (Kumar, 2008).
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I ett kraftgrepp greppar fingrarna runt objektet och överlappas av 
tummen på motsatt sida. Sättet att greppa objektet i ett kraftgrepp 
kan enligt Kumar (2008) delas in i fyra kategorier. 

• Sfäriskt grepp, där ett sfäriskt objekt greppas i handflatan 
till exempel en dörrknopp eller biljardboll.

• Cylindriskt grepp, handen greppar runt ett cylindriskt handtag enligt figur 7.

• Skivgrepp, används för burklock och liknande

• Krokgrepp, fingrarna böjs kring ett objekt till exempel bärhandtag på portfölj

Förutom kraftöverföring ger skiv- och cylindriska grepp även bra kontroll i start 
och slutskedet vid vridande operationer, till exempel när man skruvar av eller på ett 
lock (Kumar, 2008). För maximal styrka vid dimensionering av cylindergrepp bör 
handtaget vara tillräckligt tjockt för att separera fingertopparna från handflatan. 
Detta medför att musklerna i underarmen kontraheras till hälften, där de är som 
starkast. Rörelser med ett kraftgrepp styrs också av överarmen och musklerna i 
axeln vilket ger ytterligare styrka med minskad precision. Ett handtag som skall 
utformas för stor kraftöverföring bör ha en stor kontaktyta utan lokala punkter 
som utsätts för högt tryck då detta kan orsaka obehag hos användaren. 

Figur 7. Dimensioner på handtag, (Patkin, 2001).

Med ett nypgrepp plockas ett objekt upp och hålls fast mellan tummen och sidan av 
pekfingret. Det här greppet kan varieras på olika sätt men gemensamt för alla är att det 
aktiverar de små och finkänsliga musklerna i handflatan. Detta leder till hög precision 
och lämpar sig för användning vid olika typer av reglage eller små verktyg. (Patkin, 2001) 

Handledens vinkel spelar stor roll för hur väl muskulaturen i armen aktiveras samt 
hur mycket lederna kommer att belastas. En rak vinkel på handleden ”handshake”, ger 
optimal kraftöverföring. Vid uppgifter som försvårar detta rekommenderar Kumar 
(2008) att handtaget i första hand skall vinklas före en böjd handled vid användande. 
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3.2.1	Dimensionering	och	greppstyrka
Enligt Kumar (2008) ligger manlig handstyrka i spannet 400-600 N medan kvinnor 
vanligtvis ligger mellan 50-60 % av det. Dessa värden styrs helt av storleken på greppet 
samt vilken variation av grepp man använder. Det finns inga publicerade studier på 
det optimala greppet men ofta rekommenderas en diameter på 38-64 mm där 50-
60 mm är optimalt för män och cirka 5 mm mindre för kvinnor (Kumar, 2008). 

Dimensionerna på ett handtag styrs också av tänkt användning men en 
längdrekommendation är 10 till 15 centimeter för att passa bredden på handflatan. 
Om användaren bär arbetshandskar eller arbetar i vinterklimat bör detta också tas 
i beaktning. Tjockleken bör vara tillräckligt stor för att tummen precis ska täcka 
toppen på pek- och långfingret. För maximal kraft hos en vuxen man bör diametern 
ligga mellan tre och fyra centimeter. Frigången bör medge god plats för fingrar 
och ej medföra en onaturlig vinkel på handled vid användning. (Patkin, 2001)

Precis som kroppens övriga fysiska kapacitet spelar ålder och kön även in för 
greppstyrkan. Kumar (2008) beskriver att greppstyrkan ökar genom barndomen 
och når en platå vid 25-35 års ålder som sedan hålls konstant till 50 års ålder, för 
att sedan gradvis minskas. Greppstyrkan efter vuxen ålder minskar icke-linjärt och 
medför att styrkan hos en person mellan 60-80 år motsvarar styrkan hos ett barn 
mellan 11-15 år. För personer mellan 80-90 år är greppstyrkan i händerna endast 
ekvivalent med ett barn i åldern 6-10 år. Förutom minskningen av receptorer vid 
stigande ålder är en annan orsak minskad fysisk aktivitet. (Hildeland, 1994)

3.3	Gasteori,	koldioxid
Ett ämne kan befinna sig i fyra aggregationstillstånd; gas, flytande, fast samt plasma. 
Ämnet passerar i regel de olika aggregationstillstånden från fast till flytande form för att 
sedan förångas till gas och därefter bilda plasma då temperaturen ökar (Atkins, 2002). 
Vid normal rumstemperatur (20⁰C) så befinner sig koldioxid i gasform. Med ett förhöjt 
atmosfärstryck (56 ggr högre än normalt) kan koldioxid även finnas i sin flytande form 
vid samma temperatur (www.globalccsinstitute.com, 2001). Vid ett minskat tryck, 
som exempelvis vid användning av en koldioxidbehållare, omvandlas koldioxiden från 
flytande till gasform i sin strävan att uppnå jämnvikt med de yttre förhållandena.

En behållare som innehåller flytande koldioxid håller ett jämnt tryck så länge det 
finns flytande koldioxid kvar, då ny gas bildas av den flytande koldioxiden så fort 
behållaren används. Till skillnad från pneumatiska system där trycket minskar för var 
användning. Enligt bilaga 11 kan man se att 16 gram flytande koldioxid räcker för att 
fylla ett vanligt cykeldäck till rekommenderat tryck. I samma bilaga finns fullständiga 
beräkningar för olika däcktyper och antal gram flytande koldioxid som används.
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4.	Nulägesbeskrivning
Det finns en mängd olika varianter av pumpar och ventiler på marknaden idag. Intervjuer 
med återförsäljare, användare samt benchmarking av existerande produkter har gett 
en bra bild av hur de olika modellerna fungerar, samt deras styrkor och svagheter. 

4.1	Ventiltyper
Det finns tre olika typer av däckventiler på marknaden idag, se figur 8. 
Bilventil, standard cykelventil och raceventil (även kallad Presta-ventil). 
Bilventilen sitter ofta på Mountainbikedäck och har en pigg i mitten 
som trycks ned för att öppna ventilen så att luften kan passera 
obehindrat åt båda håll. Prestaventilen håller trycket bättre och sitter därför 
på alla typer av racingcyklar som kräver högt tryck i däcken. På prestaventilen 
gängar man ut en del som sedan trycks ned för att släppa ut luft. En traditionell 
cykelventil består av en enkel kulventil. Denna kallas även Dunlop. 

Figur 8. Ventiltyper. http://nostalgi.kildemoes.dk/tilbehoer/graphics/ventiler_170.jpg

Figur 9. t.v Fotpump med tryckmätare. http://media.huddingecykel.se/2010/11/Fotpump-Beto-med-PSI-indik.jpg

Figur 10. t.h Ventilhuvud med ställbart reglage för olika ventiler. http://www.

maxpuls.se/produkter/produktbilder/3533/3533_4_stor.jpg

4.2	Pumpmodeller
De vanligaste pumparna är stående handpumpar. Dessa är ganska enkla att 
använda och det går snabbt att pumpa ett däck. Nuförtiden har de flesta fotpumpar 
tryckmätare men det är få kunder som känner till vilket tryck som är optimalt. 
Det står även utskrivet på alla däck vilket tryck som bör användas. Problemet 
med fotpumparna är att de är otympliga att ta med sig och att ventilhuvudet kan 
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vara svårt att fästa. Konstruktionen tar ofta alla tre ventiltyperna då huvudet 
kan anpassas för att sluta tätt. Detta görs genom att ställa en spak i olika 
lägen eller genom att huvudet har flera hål för olika storlekar, se figur 9.  

4.2.1	Stående	handpump	med	lås	och	tryckmätare
Figur 9 visar en klassisk pump som enligt återförsäljare, se bilaga 3, är vanlig 
att ha i garaget hemma. Munstycket fästs över ventilen och låses fast med 
hjälp av en spärr. Fördelarna med den här modellen är att man får bra kraft då 
hela överkroppen utnyttjas vid pumpning. Fotstöden ger även stabilitet och 
mätaren ger återkoppling på hur mycket luft som finns i däcket. Nackdelarna 

är att den är otymplig att ta med sig och att det kan vara svårt att veta hur 
man ska ställa spärren på munstycket för att låsa. Vissa munstycken har stöd 
för flera olika ventiler men oftast har de endast stöd för dunlopventiler. 
Figur 11. Portabel handpump med fäste på cykelram. http://media.huddingecykel.se/2010/11/Mini-teleskopspump-Beto.jpg

4.2.2		Handhållen	kolvpump
Figur 11 visar en annan vanlig typ av handhållen kolvpump som kan fästas på cykeln. 
Den här typen av pump är perfekt om man vill ta den med sig till exempel om man 
pendlar till jobbet och skulle få punktering. Pumparna är dock ganska små och besvärliga 
att använda och det kan ta lång tid att pumpa ett däck. På de dyrare varianterna kan 
man fälla ut ett stöd på som gör om den till fotpump och sedan kan huvudet kopplas 
lös med en slang i toppen vilket underlättar användning. Pumpen fästs på cykelramen 
via ett medföljande fäste som monteras i skruvhålen för vattenflaskhållare med 5 
millimeter insexskruv. Fördelarna är att den är portabel och smidig att ta med sig 
samt att de ofta passar till olika ventiler. Perceptionen lämnar lite att önska då det är 

Figur 12. Kolsyredriven pump. http://www.gammelgarnverkstad.se/Bilder Tilbeh%C3%B6r%20allm%C3%A4nt/Pumpar/C8500094.jpg 
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svårt att skilja på de olika hålens funktion samt i vilket läge låsspaken skall ställas. 

4.1.3	Kolsyredriven	pump
Det finns även kolsyredrivna pumpar för tävlingsbruk, se figur 12. De är små och 
snabba och är tänkta att användas i nödfall för att tävlingsåkarna ska kunna ta sig 
i mål. De fungerar genom att man skruvar av ventilen och trycker pumpen mot, så 
att den komprimerade luften i kolsyrepatronen skjuts in i däcket. Det tar cirka fem 
sekunder att blåsa upp ett MTB däck.  Fördelen är att de är små och enkla att använda. 
De passar till alla tre ventilhuvuden och allt som behövs är att trycka munstycket mot 
ventilen för att blåsa upp däcket. Nackdelen är att det krävs en patron per däck och 
att det då kan bli kostsamt och svårt att få tag på patroner om man pumpar ofta. 

4.2.4	Fotpump
En modell som inte är lika vanlig är fotpumpen, se figur 13. Munstycket ser 
likadant ut som hos den stående handpumpen med ett reglage som låser fast 
det i ventilen och sedan löper en slang till en kolv som styrs med hjälp av foten. 
Fördelen är att man får bra kraft med foten och att det är en tydlig tryckmätare 
synligt monterad. Nackdelen är att man kommer långt från däcket och att det 
kan vara svårt att höra eller se om munstycket sitter fast ordentligt. På glatt 
underlag har den dåligt grepp vilket gör att den inte ligger still vid användning. 

Fig 13. Fotpump. http://www.biltema.se/sv/Fritid/Cykel/Tillbehor/Pumpar/Fotpump-27514/
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5.	Framtidsbeskrivning
I följande kapitel resoneras kring trender på marknaden inom pumpsegmentet 
baserade på olika teknologier och gradvis skiftande användarbehov. Det dras 
även paralleller till närliggande branscher som bilsport där teknikutvecklingen 
kring däck har stor påverkan på såväl miljö som prestanda. 

De traditionella handdrivna kolvpumparna har sett relativt lika ut under en längre tid. 
Ju mindre pump, desto mer arbetsamt att fylla ett däck. Det finns många varianter på 
fotpumpar eller stående handpumpar som ger betydligt större pumpkapacitet med 
mindre handkraft. Dessa pumpar är dock otympliga och går ej att ta med sig under en 
cykeltur. I takt med att fler människor använder transportmedel på daglig basis har 
också behovet av små portabla pumpar ökat. Detta märks hos cykelhandlarna då en rad 
olika varianter på mindre handpumpar finns att välja på. Smidigheten gör dock avkall i 
kapacitet och pumpeffekt då kolvarna blir mindre och får kortare slaglängd. I dagsläget 
finns flera vidareutvecklingar av denna typen av pump där man försökt underlätta 
dessa aspekter genom att utforma pumparna med utfällbara handtag, fotstöd och 
liknande för ökad kapacitet och kraftöverföring. Dessa portabla pumpar kommer att 
fortsätta utvecklas och ta en större marknadsandel i takt med att funktionaliteten ökar. 

På tävlingsscenen där vikt och tidsaspekten är direkt avgörande under ett cykellopp 
är koldioxiddrivna (C02) pumpar på stark frammarsch. Allt som krävs är en C02 
patron med tillhörande ventilhuvud som sedan trycks direkt på cykelventilen, vilket 
fyller ett däck på några få sekunder. Initiellt var den här typen av pumpar dyra 
och eftersom att de kräver en ny patron till varje pumpning höjs driftskostnaden 
ytterligare vilket avskräckte vardagsanvändare. C02 patroner har nu sjunkit i pris och 
enligt interjuer med användare, bilaga 4, visade det sig att om man slår ut faktiskt 
antal pumpningar per år och jämför det med deras prismässiga acceptansnivå 
för en cykelpump så är det ett fullgott alternativ. Därför kommer troligen pumpar 
med alternativa driftmetoder som C02 och tryckluft öka i framtiden även för 
vardagsanvändare då de är överlägsna vad gäller enkel och snabb användning. 

Inom bilsport satsas det kontinuerligt på utvecklingen kring däckteknologi, då faktorer 
som bränsleförbrukning, kraftöverföring till underlag samt tid är viktiga. Vissa däck är 
helt slangfria vilket utesluter punktering och liknande medan det ökar vikten markant. 
Ett annat rön är att fylla däcken med kvävgas som har flera fördelar jämfört med luft. 
Kvävgasmolekylens struktur gör att den inte läcker ut lika fort som syrgasmolekylerna 
vilket i sin tur ger ett väsentligt mer stabilt ringtryck. Rätt däcktryck ger bättre 
väghållning, minskad bränsleförbrukning och längre livslängd på däcken. (Holmberg, 
2006). Det är därför möjligt att vi får se däck som fylls med andra gaser, vilket kräver 
nya påfyllnadsmetoder, eller att det utvecklas däck som inte kräver påfyllning. 
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6.	Analys	och	problembestämning
Det finns många olika pumpar på marknaden och för att kartlägga problemområden 
har intervjuer, användarstudier och tester utförts. Resultaten har analyserats och 
identifierar fyra huvudsakliga problemområden vid användning av vanliga cykelpumpar. 
Avsnittet beskriver dessa områden och visar tydliga förbättringsmöjligheter.

6.1	Perception
Användarstudien och intervjuerna visar stora problem relaterade till perception. 
Det gäller främst hur munstycket skall fästas på ventilhuvudet och vilket läge som 
är låst och inte på de modeller där en låsspärr finns. De flesta användare valde 
att börja pumpa med en pump som de var vana vid sedan tidigare vilket också 
visade sig genom att de intuitivt och med trygghet kunde genomföra pumpningen. 
Perceptionsproblemen visade sig när användaren tog upp en ny pump för att kika 
på munstyckets konstruktion så att de kunde bilda sig en uppfattning om hur 
den skulle fästas på ventilhuvudet. När pumpen hade flera hål för olika ventiler 
användes ”trial-and-error” principen och ofta försökte användaren modifiera 
munstycket genom att skruva för att det inte såg ut att passa på ventilhuvudet. 

Samtliga användare ägnade också tid åt att försöka förstå låsmekanismens funktion på 
munstycket. Vissa munstycken låses genom att lyfta spärren medan andra kräver att 
den först öppnas, sedan fästs över ventilen och till sist återställs till ursprungsläget för 
att låsas. Många tenderade att anta att pumpen var öppen i startläget, vilket ledde till att 
de försökte fästa den på ventilen och sedan direkt öppna eller stänga spärren i motsatt 
läge. Förutom att det försvårar själva pumpandet ledde dessa tveksamheter också 
till att användarna kände sig dumma för att de inte förstod funktionen. Denna aspekt 
bör alltså beaktas för att ta fram en entydig lösning som medger intuitiv förståelse 
för hur munstycket skall fästas på ventilen samt låsas om sådan funktion finns. Det 
bör också snabbt gå att se på munstycket om det är redo för användning eller ej. 

Förutom själva munstycket identifierades en rad problem kring intuitiv användning av 
själva pumpen. Vissa funktioner förbisågs helt av användarna, till exempel det utfällbara 
handtaget på den portabla pendlarpumpen. Detta är till för att öka kraftöverföringen 
och underlätta för användaren och alltså krävs tydlig utformning av specialfunktioner 
så att personen som använder pumpen förstår funktionen utan att behöva läsa någon 
dokumentation. Andra aspekter berodde på de ingående delmomenten i pumpprocessen. 
Fotpumpen kräver att munstycket först fäst, vilket leder till att användaren sitter på 
huk vid hjulet, för att sedan ställa sig upp och pumpa med foten. Detta föll sig inte heller 
helt naturligt då flera användare satt kvar på huk och istället pumpade med handen 
för att de ”redan satt ned” eller ville ha bättre kontroll på att munstycket satt fast.  
 
6.2	Användning
De pumpar som hade ett separat ventilmunstycke, se figur 14, uppskattades 
hos försökspersonerna för att pumpandet kunde delas in i två steg. De kunde 
då först fästa munstycket för att sedan koncentrera sig på själva pumpandet. 
Vid pumpandet uppskattades den stående handpumpen, se figur 14, på 
grund av dess slaglängd och att hela kroppstyngden kunde användas vid 
kraftöverföringen. Detta gör att själva pumpmomentet blir lättare. De pumpar 
som hade kortare skaft och därmed en kortare slaglängd ansågs vara jobbigare 
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än de övriga på grund av de många repetitionerna som krävdes för att fylla ett 
däck. Däckets ekrar hamnade i vägen för vissa pumpar när de skulle fästas vid 
ventilen. Detta berodde på den stora och klumpiga designen på pumparna.

Figur 14. http://tinyurl.com/7ff8mgv

6.3	Ventil	och	munstycke
Många av ventilmunstyckena i undersökningen var svåra att fästa på ett korrekt 
sätt så att de slöt helt tätt. För att kompensera mot detta tryckes ventilmunstycket 
hårdare mot ventilen av användaren vilket försvårade pumpandet väsentligt. 
Eftersom ventilmunstycket bara täcker en liten del av själva ventilen skapas ett 
dåligt grepp mellan ventil och munstycke. Detta resulterar i att munstycket ramlar 
av ventilen väldigt lätt och när detta hände blev testpersonerna osäkra på om 
de gjort rätt vid ditsättningen. En annan reaktion var att testpersonerna började 
undersöka munstycket för att hitta något att vrida på för att anpassa passformen. 
Många gånger resulterade de i att användaren skruvade isär pumpen av misstag.  

6.4 Feedback
För att inte fylla ett däck med för mycket eller för lite luft krävs det att användaren slutar 
pumpa vid rätt tillfälle. Detta kan vara svårt att uppskatta då varje däck har specifika 
rekommendationer för optimal användning från tillverkaren. Endast en av tolv tillfrågade 
visste ungefär hur mycket luft som bör fyllas i ett däck samt att de rekommenderade 
värdena står angivna på sidan av däcket. Samtliga angav av att de kände på däcket 
för att avgöra när det var dags att sluta pumpa. När de flesta ansåg sig klara med 
pumpningen mätte däcken endast en tredjedel av det rekommenderade lufttrycket. 

Några av pumpmodellerna är utrustade med tryckmätare men det var bara ett 
fåtal personer som faktiskt tittade på mätaren och endast en som kunde relatera 
till mätvärdena. Detta visar att det kan vara svårt att uppskatta när rätt mängd 
luft pumpats in i däcket samt att dagens lösningar är dåliga på att ge feedback till 
användaren då alla fick gissa genom att känna på däcket. Om pumpen utformas 
med mätare bör användaren alltså vara insatt i vilka värden som eftersträvas 
för att funktionen ska kunna utnyttjas optimalt. I intervjuerna framkom också 
att de personer som pumpat med tryckluft på bensinmackar och dylikt hade 
råkat överfylla däcket så att det punkterades eller till och med sprängdes.  

Förutom känsel berättade flera personer att ljud var en viktig källa till 
återkoppling. Det mest uppenbara är att lyssna om det pyser ut på sidan av 
ventilen för att på så sätt avgöra om den sluter tätt eller inte. Detta är dock 
svårt att avgöra på modeller där munstycket trycks fast direkt på ventilen 
då den läcker en del luft på grund av konstruktionen. Förutom att lyssna för 
att avgöra om luften gick in i däcket var det även en person som kände på 
motståndet i kolven. Ju trögare det blev att pumpa, desto närmre färdigfyllt. 
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7.	Kravspecifikation
Syftet med en kravspecifikation är att skapa ett dokument att jämföra slutresultatet med. 
Detta för att kontrollera hur väl slutresultatet uppfyller projektets mål. Enligt Pahl, Beitz, 
Feldhusen, Grote (2004) skall tre frågor besvaras vid skapandet av en kravspecifikation.

• Vad är de mål som de tänkta lösningarna förväntas tillgodose?

• Vilka egenskaper måste de ha?

• Vilka egenskaper måste de inte ha?

För att kunna ställa upp mätbara mål med produkten identifierades de mest 
relevanta bitarna ur problemställningen, intervjuerna och undersökningarna. 
Dessa omvandlades till krav och önskemål. Kraven och önskemålen ges mätbara 
parametrar som sammanställs i en kravspecifikation. Vid formuleringen av kraven 
och önskemålen är det viktigt att inte beskriva en lösning utan att ha en öppen 
beskrivning på det mål som skall uppnås. Intressanta frågeställningar som behandlades 
var kraven på de ergonomiska aspekterna som ställs för reumatiker samt effektiv 
och intuitiv användning. Ett centralt krav som uppdragsgivaren lagt fram är att ett 
cykeldäck ska kunna blåsas upp på under 10 sekunder och ett bildäck på under 30 
sekunder.
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Bumblebee Solutions Kravspecifikation för Portabel Pump Upplaga 1 
2012-03-08
Krav / Önskemål Krav     Dimension Enhet Ändrad
 Geometri   
K - Ej skrymmande     50x50x250 mm 120402
K - Medge infästning på cykel   
    
 Konstruktion   
K - Få delar      < 10 St 
K - Användas flera gånger   
K - Tillgänglighet till drivmedel   
    
 Funktion   
K - Fylla ett cykeldäck     < 10 Sec 
Ö - Fylla ett bildäck      < 30 Sec 
K - Kompatibel med dunlop och auto ventiler   
Ö - Kompatibel med  presta ventiler   
    
 Material   
Ö - Temperaturbeständig     -20 – 30  ℃ 
K - Vattentålig    
K - Tåla UV ljus   
K - Tåla vardagskemikalier, handkräm etc.   
    
 Miljö   
Ö - Få material      < 5 St 
Ö - Enkel separation av material   
    
 Tillverkning   
K - Kända tillverkningsmetoder   
Ö - Låg tillverkningskostnad     < 250 Sek 
K - Standardiserade toleranser   
    
 Säkerhet   
K - Ej skada användaren   
K - Ej orsaka yttre åverkan på cykel eller fordon   
K - Förhindra övertryck (explosion)   
    
 Montering   
K - Få delar att montera     < 10 St 
Ö - Alla delar passar enbart på sin plats   
    
 Användning   
K - Inga verktyg   
Ö - Enkel snabb användning     < 30 Sek 
K - Intuitiv användning     9/10 Pers 
K - Tillhandahålla feedback vid slutförd pumpning   
    
 Ergonomi   
K - Minimera belastning för leder   
K - Greppstyrka för användning    < 200 N 
K - Greppdiameter      40<x<55 mm 
K - Minimera handledsvinkeln mot verktygets huvudaxel 70<x<90 ° 
Ö - Medge bra grepp, med och utan handskar   
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8.	Lösningsförslag
I detta avsnitt beskrivs de huvudriktningar på lösningsförslag som genererats i fas 2. 
Förslagen bygger på principiella lösningar och utgör en grund för vidareutveckling. 
Med hjälp av skisser, prototyper och användartester verifieras och testas form och 
funktion inför utvärdering av lösningsförslagen med hjälp av beskrivna metoder. 

8.1	Koncept	1.	Tryck	/	Twist
Första förslaget bygger på en kombination av två koncept på en liten portabel pump 
som drivs med kolsyrepatron. Pumpen aktiveras genom att ytterringen på munstycket 
trycks mot ventilen vilket gör att gasen reagerar med luft och expanderar i däcken. 
För att minska belastningen på leder vid nedtryckning av pumpen togs beslutet att 
testa en variant på konceptet där aktivering sker med hjälp av vrid istället. Detta gör 
att hela handtaget kan användas som hävarm vilket minskar belastning på handleden 
och fingrarna, se fig 15.  Det tar cirka fem sekunder att blåsa upp ett tomt däck med 
en kolsyrepatron och en patron räcker till ett eller två däck. Ett alternativt sätt att 
driva pumpen kan även vara med tryckluft och då byts kolsyrepatronen ut mot ett 
tryckkärl. Tryckluftsdrift ger möjlighet till att utveckla en laddningsstation med en 
kompressor som gör att pumpen hela tiden är fulladdad när man ska ta den med sig.  

Figur 15. Tryckvariant av koncept 1 med laddstation
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Figur 16.Koncept 1 med vridgrepp.

8.2	Koncept	2.	Kryckan
Koncept två bygger på en upprätt position vid pumpning vilket gör att man kan använda 
styrkan i arm och överkropp för att aktivera pumpen. Handtaget kan fällas ut för 
enklare förvaring och fäste på till exempel cykelram. Kryckan drivs med kolsyra eller 
tryckluft och använder samma universalventil som koncept 1, där gasen eller tryckluften 
blåser upp däcken när ytterringen på munstycket trycks in. Kolsyrepatronen byts ut 
genom att skruva av det gummerade greppet vid munstycket. För att lättare uppskatta 
hur mycket luft som bör pumpas i, finns en tryckmätare på utsidan av pumpen. 

Figur 17. Kryckan, stående användning
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8.3	Koncept	3.	Kollibri
Det tredje huvudspåret har hämtat inspiration från en fågelnäbb för att underlätta 
åtkomst till ventilen mellan cykelekrarna, se figur 18. Näbben är stel och när munstycket 
placerats över ventilen aktiveras pumpningen genom en avtryckare likt ett pistolgrepp. 
Konceptet kan varieras för drift med inbyggd kompressor i handtaget, kolsyrepatron 
eller tryckluft. Alternativet med inbyggd kompressor direkt i pumpen kräver ett 
verktygsbatteri eller liknande och gör att man kan pumpa så länge batteriet håller. 

Figur 18. Kollibri med pistolgrepp
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9.	Utvärdering	och	val	av	lösningsförslag
I detta avsnitt beskrivs arbetsgången för utvärdering av koncepten och val 
av lösningsförslag att vidareutveckla. Som underlag för utvärdering av de tre 
huvudriktningarna användes PINC metoden som beskrivs i metodkapitlet. För att få 
återkoppling på de ergonomiska aspekterna på koncepten byggdes även ett antal 
enkla prototyper som testades av personer på reumatikerförbundet i Luleå.   

Figur 19. Mockups för tryck och vridlösning

Tabell 1. PINC filter för tryck/twist

Idea: Tryck/twist

Positives
+ Liten
+ Lätt
+ Lätt att fästa på cykel
+ Få delar
+ Snabb pumpning
+ Klarar alla ventiler
+ Intuitiv användning
+ Vridgrepp ger bra hävkraft

+ Smidig
+ Utstrålar enkelhet, “what you see is 
   what you get”
 

- Belastar lederna
- Byta patron ofta
- Kräver att användaren böjer sig ned, 
  orsakar smärta i höfter, knän och rygg

- Momentet att byta CO2-patron 
anses mycket ansträngande för 
användaren vilket kan leda till minskat 
användande eller uteblivet köp
- Konstruera så att en vridande rörelse 
blir till tryck för att aktivera pumpen

Negatives

Intriguing Concerning

Tabell 1 visar att konceptet med tryck eller vridande rörelse ansågs ha stora fördelar 
med avseende på storlek och portabel utformning. En enkel design med ett handtag 
och en synlig ventil ger intuitiv användning och snabb användning vilket talar för 
förslaget. En utbytbar C02 patron pumpar upp ett däck på mycket kort tid men 
det faktum att patronerna måste bytas efter en till två pumpningar kan upplevas 
som ansträngande för användaren. Användaren måste då hitta en återförsäljare av 
patroner alternativt ha ett litet lager hemma eller en reservdel med sig vid cykling. 
En stor nackdel med konceptet är att ventilen kräver relativt hårt tryck för att 
aktiveras. Detta leder till hög belastning av lederna i handen vilket orsakar smärta 
och svårigheter för personer med artros i hand-och fingerleder. Användarna trivdes 
med en stor greppdiameter (cirka 50 mm) och lyfte även fram att den vridande 
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rörelsen var mer bekväm än en tryckande. Under mötet på reumatikerförbundet 
framkom det även att många personer med handreumatism även har problem med 
knän, höfter och rygg vilket leder till stora svårigheter att böja sig ned och pumpa.

Tabell 2. PINC filter för kryckan 

Kryckan utnyttjar styrkan i arm och överkropp genom stående användning vilket 
ger en mer bekväm användning då den minskar belastningen på leder genom att 
verktygets huvudaxel direkt sammanfaller med överarmens. Stående användning 
uppskattades oerhört av testgruppen då det skonar höfter, knän och rygg i och 
med att användaren slipper att böja sig ned. Precis som för första konceptet ger 
drift med kolsyrepatron snabb pumpning men ett ansträngande moment vid 
byte av patron. Negativt med kryckan är att det krävs fler rörliga delar vilket kan 
ge dyrare tillverkning samt avkall på kvalitetskänslan i konstruktionen. Något 
som ansågs spännande med konceptet är att det är en helt nyskapande design 
som inte marknaden sett tidigare och således har en hög ”Wow-faktor”.

Tabell 3. PINC filter för Kollibrin

Idea: Kryckan

Positives
+ Stående användning
+ Bra styrka
+ Ingen belastning för höfter, knän och rygg
+ Ergonomisk grepp
+ Bra vinkel mellan arm och verktygets vinkel
+ Portabel 
+ Smidig
+ Snabb pumpning

+ Nyskapande
+ Attraktiv design
+ Intresseväckande konstruktion
+ Hög WOW-faktor
 

- Byta patron eller ladda
- Fler rörliga delar

- Behålla god stabilitet och kvalitets 
  känsla i teleskop och fällbara delar

Negatives

Intriguing Concerning

Idea: Kollibri

Positives
+ Bra åtkomst
+ Intuitiv användning
+ Förnybart drivmedel (Kompressor)

+ Kul med pistolavtryckare

- Belastar fingerlederna
- Rörliga delar
- Skrymmande
- Ger handvibrationer (Kompressor)

- Kostnad för inbyggnation 
av kompressor
- Ej enhetligt formspråk med cykel

Negatives

Intriguing Concerning
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Figur 20. Kolibri med pistolnäbb

Kollibrin bygger på ett klassiskt pistolgrepp med en solid näbb som ger bra 
åtkomst till ventilen mellan ekrarna i däcket, se modell i figur 20. En avtryckare 
ger intuitiv användning men dömdes ut av personer med ledgångsreumatism 
i fingrarna då även ett mycket lätt motstånd i avtryckaren gav upphov till stor 
smärta. Väljs drift med inbyggd kompressor är fördelarna att pumpning kan 
ske tills batteriet behöver laddas men det ger också ergonomiska nackdelar i 
form av direkta handvibrationer. Konstruktionen med pistolgrepp och näbb är 
skrymmande och svårt att integrera med en cykelram på ett enhetligt sätt. 

När lösningsförslagen utvärderats och positiva och negativa aspekter diskuterats valdes 
koncept nummer två, kryckan, ut för vidare utveckling. Detta på grund av dess många 
fördelar och få nackdelar, men även till stor del av att det lovordades av testgruppen 
med reumatiker. Det passar även bäst för en bredare målgrupp då det underlättar för 
både personer med reumatism i både handleder, fingrar samt knän, höfter och rygg. 
Konceptet med tryck var till exempel bra för personer med värk i fingrarna medan det 
var mycket svårt för de med artros i handleder. Pistolgreppet var tvärtom skonsamt mot 
handleder medan det orsakade värk i fingerlederna. Kryckan kombinerar det bästa från 
båda samt tar bort momentet att böja sig ned. Förutom ergonomiska fördelar sågs även 
stor potential i att utveckla något nyskapande som inte setts på marknaden tidigare. 
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10.	Konkretisering	av	vald	lösning
Detta kapitel beskriver vidareutvecklingen av vald lösning till färdig produkt. Förslaget 
skissades om för att fånga upp positiva aspekter ur de olika lösningsförslaget. 
Ytterligare prototyper byggdes för att verifiera form, funktion samt tekniska lösningar. 
Baserat på skissmaterialet och vidareutvecklingen av prototyperna togs CAD-modeller 
fram för att ge en bättre bild av konstruktion och utseende på slutprodukten. 

Figur 21. Kryckan vidareutvecklad med teleskoplösning

Ett frigolitblock sågades ut enligt dimensionerna i kravspecifikationen 
för att skapa en känsla för produktens begränsningsytor. Detta gav en bra 
bild av målet på fysisk storlek vilket gjorde att en tredelad teleskoplösning 
skissades upp då en lämplig längd på pumpen bedömdes till 70 cm. 

Figur 22 visar hur handtagets vinkel testades med hjälp av en funktionsmodell 

- CO2/tryckluftt 
- Stående användning
- Kompakt design
- Vikbart handtag
- Teleskopfunktion
- Robust lättmetall
- Paraplymekanism- Paraplymekanism

KONCEPT #2 KRYCKAN 2.0

PARAPLYMEKANISM 

UTFÄLLBART  HANDTAG

K0MPAKT  DESIGN

SÄNKA FÖR FINGERGREPP

UNIVERSALVENTIL

TRYCKKÄRL I NEDERSTA DELEN

KRYCKGREPP 

Figur 22. Utformning av vinkel mellan handtag och produktens huvudaxel
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för att minimera belastningen på leder. En kort analys av olika kryckor, se figur 
23, gjordes sedan på Hjälpia, en hjälpmedelsbutik i Luleå. Det konstaterades 
då snabbt att ett handtag som sticker ut och ger stöd för pekfingret framför 
själva kryckkroppen gav ett mer behagligt grepp. Detta ger också bättre styrka 
och minskad ledbelastning då överarmens vinkel sammanfaller med kryckans 
huvudaxel. Därför placerades handtagets rotationsaxel en bit in på handtaget. 

Olika teleskopkonstruktioner på bland annat lavinspadar studerades och det 
konstaterades att de bygger på fjäderbelastade kulor som låser teleskopet när de 
träffar ett hål i ytterytan. Denna typ av konstruktion kräver ett relativt kraftigt 
nypgrepp med tummen och pekfingret vilket således orsakar svårigheter för 
de med ledgångsreumatism i fingrarna. Istället valdes en konstruktionsprincip 
från ihopfällbara paraplyer där teleskopet fälls ut automatiskt med hjälp av en 
fjäderbelastning som aktiveras med ett enkelt knapptryck. Jan Bramberg på 
reumatikerförbundet tipsade då om att man kan placera knappen så att användaren 
kan trycka in den mot cykelramen eller sadeln om även knapplösningen skulle 
orsaka problem. Ett teleskopparaply demonterades för att utreda möjligheten 
att använda en liknade konstruktionsmetod för pumpens teleskopfunktion.

För att eliminera momentet med att byta kolsyrepatron har stor vikt lagts vid att 
utveckla ett hållbart system för drivmedel. Principerna som utvärderats är kolsyra 
och tryckluft, se bilaga 9. Idén med tryckluft är att ladda upp ett inbyggt tryckkärl 
med luft som räcker till flera pumpningar innan det behövs fyllas på. Svårigheten med 
detta är att pumpa in tillräckligt mycket luft i kärlet. Det är inga problem för ett vanligt 
aluminiumkärl att hålla 200-300 bar som skulle räcka till 3-5 pumpningar men det 
krävs en mycket stark kompressor för att fylla ett så litet kärl till de nivåerna. Dessa 
återfinns på dykarklubbar och brandstationer vilket återigen skapar ett ansträngande 
moment för användaren. Ursprungsidén att kunna fylla på pumpen med en vanlig 
hemmakompressor eller de kompressorer som finns på bensinmacker föll därför bort. 

CO2 är mer effektivt då den lösningen ger ett konstant tryck tills gasen är slut 
medan tryckluft avtar gradvis. Problemet med CO2 är tillgången till nya patroner 
och att det inte går att köpa dem var som helst. Därför testades en idé om att 
utnyttja patroner till Sodastream-flaskor för att fylla på pumpen. Dessa går att 
köpa i varje matbutik och en flaska på 425 g räcker till 35 påfyllningar och kostar 
cirka 100 kronor att fylla på vilket ger en kostnad på under tre kronor per patron, 
jämfört med 40 kronor att köpa dem löst. För att verifiera påfyllnadsfunktionen 
med hjälp av Sodastream flaskor byggdes en testrigg, se figur 24. 

En Sodastream köptes in och demonterades för att komma åt kopplingen till 
gasflaskan. Denna anslöts sedan med hjälp av en rörgängsadapter till en så kallad 

FIgur 23. Analogistudie av kryckgrepp samt modell för att verifiera handtagets position samt vinkel
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påfyllnadsstation som används av paintball- och dykarklubbar. En tom flaska anslöts 
till påfyllnadsstatinen för att representera ett tryckkärl som byggs in i pumpen. CO2 
flaskan monterades uppochned för att den flytande kolsyran skall rinna ned till 
munstycket och över till det mindre kärlet när ventilen öppnas. Avtryckaren längst 
ned på Sodastreamkopplingen trycktes sedan ned och C02 överfördes till det mindre 
tryckkärlet. Eftersom att systemet var rumstempererat överförs kolsyran först i 
gasform vilket man vill undvika då det är den flytande kolsyran som ger tillräcklig 
utväxling för att kunna pumpa däck. Därför luftas systemet via en dumpventil när en 
liten mängd gas överförts. Detta gör att det mindre tryckkärlet kyls ned kraftig vilket 
i sin tur tillåter att kolsyran hålls flytande vid nästa överföring. När dumpventilen 
stängts och det tomma kärlet kylts, trycktes återigen avtryckaren på den stora 
gasflaskan ned för att överföra önskad mängd flytand kolsyra till det mindre kärlet. 
Testriggen visar att det är möjligt att använda vanliga kolsyrepatroner som kan 
köpas ett stort antal mataffärer och elektronikbutiker till en låg kostnad för att fylla 
på C02 till ett mindre kärl. Processen bör dock automatiseras och paketeras på ett 
användarvänligt sätt för att bli användbar i slutprodukten på ett säkert och effektivt sätt.

För att förbereda för prototypframställning samt verifiera de teoretiska 
konstruktionslösningarna modellerades produkten upp i UGS Siemens NX. En bottom-
up strategi ansågs lämpligt då produktstrukturen ej fastslagits fullt ut, se metodavsnitt 
2.9. Detta för att tillåta anpassning av komponenterna för prototypbygge efter 
dimensioner på befintliga rör och kopplingar från byggvaruåterförsäljare. När produkten 
konstruerats i datormiljö söktes befintliga komponenter för att kunna bygga en protoyp. 
Det visade sig att önskade mått föll utanför standarddimensionerna på befintliga rör och 
kopplingar vilket ledde till byte av strategi. Istället köptes rördelar in och datormodellen 
fick konstrueras om efter de nya förutsättningarna. Det visade sig också svårt att hitta 
rör till teleskopdelen som passade i varandra utan alltför stort glapp, vilket ledde till att 
en befintlig teleskoparm för trädskötsel köptes in. Prototypen dimensioneras efter det 
minsta röret som måste rymma en kolsyrepatron. Det andra målvärdet var att få yttersta 
rördelen inom det rekommenderade spannet för förstorat handgrepp för reumatiker.   

Figur 24. Testrigg för påfyllnad av C02
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Till det utfällbara handtaget samt dess tillhörande led valdes 3D-printing från 
datormodell i universitetets 3D-skrivare, vilket visas i figur 25. Materialet 
som används i skrivaren är ABS-plast vilket tillåter snäppfunktion och för 
demonstrationsbruk tillräcklig hållfasthet i fiberriktningen. Handtaget 
positionerades för utskrift i längsriktningen för att inte knäcka det vid 
vridande rörelse. Även distanser och ändstopp mellan respektive rör skrevs 

ut med samma metod för att delarna ska löpa stabilt i varandra.  
Teleskopdelarna kapades för att motsvara en totallängd på 700 mm i utfälld 
position. Befintliga distansdelar från trädgårdsverktyget behölls för att testa 
proportion och funktion vid provmontering med handtagsdelarna. Delarna 
provmonterades och jämfördes med begränsningsvolymen i frigolit som sågats 
ut enligt dimensioner från kravspecifikationen. Figur 26 visar att modellen 
överskrider begränsningsvolymen vilket ledde till att beslut om att konstruera 

Figur 25. 3D-utskrift av handtag och handtagsled till prototyp

Figur 26. Provmontering av prototyp och kontroll mot begränsningsytor
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Figur 28. 3D-utskrift omgång 2 av komponenter till slutprototyp

om pumpen med ett teleskop i fyra delar i stället för tre fattades.  

När handtagets snäppfunktion testades visade det sig att hålrummet på 
undersidan var för smalt jämfört med plastens elastiska förmåga, se figur 27, 
vilket innebar att en designändring krävdes för att behålla rotationspunkten på 
samma ställe. Även handtagets totala längd förkortades inom spannet för korrekta 
ergonomiska dimensioner till 110 mm, då det upplevdes som onödigt långt samt 
något oproportionerligt med den nya kortare och tjockare utformningen. För 
att medge snäppfäste runt det fjärde röret som lades till i och med övergången 
till fyrdels-teleskop ökades ytterdiametern på handtaget från 40 till 44 mm. 

Figur 28 visar en ny runda komponenter med uppdaterade dimensioner som 
skrevs ut i 3D-skrivaren. För att rören skulle löpa smidigt i varandra, utan de orange 
originaldelarna från trädgårdsverktyget, samt stanna vid önskade positioner 

Figur 27. Test av handtagets utfällbarhet
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utformades även ett antal distanser och ändstopp. Rördelarna och plastkomponenterna 
kapades och bearbetades för hand för att uppnå en optimal passform. Efter 
provmontering verifierades form och funktion gällande teleskoplösningen samt 
handtagets snäppfunktion med gott resultat. En av produktens centrala funktioner är 
ventilhuvudet som aktiverar C02 patronen. För att få en grundläggande uppfattning 
om ventilsystem för gaspatroner studerades en befintlig mountainbikepump för 
tävlingsbruk samt en lavinryggsäck. Konstruktionen bygger på att ett fjäderbelastat 
munstycke trycks in så att ett hål mellan två O-ringar passerar en kanal, se figur 36, som 
leder till gaspatronen. Flera olika principer och uppsättningar med fjäderplaceringar 
testades i CAD-miljö innan beslut fattades att kombinera befintlig del med ett 
egetkonstruerat system i prototypbygget. För att säkerhetsställa bra toleranser 
och att munstycket sluter tätt beslutades det att tillverka komponenten i metall.  

Efter tillverkningsritningar framställts, konsulterades centralverkstaden på 
Universitetet och modellen förenklades genom att ta bort gängor på utsidan då 
väggtjockleken inte bedömdes vara stor nog. Istället valdes skruvinfästning för 
att fästa ventilhuvud i det nedersta teleskopröret på pumpen. När komponenten 
tillverkats visade det sig att det urborrade hålet för kolven var 0.2 mm för litet. Detta 
berodde på ett föreliggande mätfel med skjutmått samt en överskattning av vilket 
spel som krävdes för att O-ringarna skulle löpa korrekt i kanalen. Komponenten 
ritades därför om med ökat spel och en ny del tillverkades, se figur 30. 

Figur 29. Bearbetning av delar samt provmontering av uppdaterade komponenter

Figur 30. Komponenter i ventilhuvud
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På ventilhuvudet kan en 12-grams CO2-patron fästas och hela anordningen 
monteras sedan fast på den nedersta teleskopdelen. Patronen försvinner då helt in 
i teleskopskaftet och den direkta kontakten med tryckkärlet försvinner, vilket kan 
upplevas som säkrare. 12-gramspatronen användes i prototypen för att simulera det 
större tryckkärlet som dock måste specialbeställas. Detta för att uppnå den önskvärda 
kapaciteten och den ytterdiameter som krävs för att kärlet ska kunna passa i teleskopet.

Den slutgiltiga prototypen, se figur 31, har fyra teleskopdelar där den översta delen 
har klätts med ett hölje som skrivits ut i ABS-plast från universitetets 3D-skrivare. 
I höljet har ett urtag gjorts för att handtaget ska passa när det är i nedfällt läge. 
Detta gör att pumpen i ihopfällt läge blir en enda slät cylinder, se figur 32.

Figur 31. Prototyp i utfällt läge.

Figur 32. Prototyp i ihopfällt läge.
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Handtaget fick ett nedsänkt område där en urklippt gummibit placerades vilket 
skapade ett skönare och stadigare grepp. När handtaget ska fällas ut behöver 
användaren bara lyfta handtaget en liten bit och därefter tar en torsionsfjäder vid 
och slutför rörelsen, se figur 33. Pumpen är 250 millimeter i ihopfällt läge och kan 
sedan tack vara de fyra teleskopdelarna bli 700 millimter lång i utfällt läge.
3

En fjäder specialbeställdes för att få till den automatiska utfällningen av teleskopskaftet. 
Fjäderlösning till modellen fungerade inte då skillnaden mellan det smalaste 
teleskopröret och det grövsta var för stort. Detta medförde att fjädern fick utrymme 
att vika sig i sidled. När detta inträffade trasslade fjädern ihop sig och tappade 
funktionen. De måttkrav som ställdes på fjädern var en längd på 550 millimeter i 
utfällt läge och 30 millimeter i kontraherat läge. För att uppnå detta krävs en tunn 
trådtjocklek vilket medförde att fjädern även böjdes då den trasslade ihop sig. På 
grund av kostnadsskäl togs sedan ett beslut att utesluta fjäderfunktionaliteten ur 
slutprototypen och därmed manuellt dra ut eller skjuta ihop teleskopskaftet.

Figur 33. Prototyp i ihopfällt läge.
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11.	Resultat
Följande kapitel visar resultatet av projektet i form av en fungerande 
prototyp samt beskrivande bilder på hur produkten fungerar och är tänkt att 
användas. Vidare beskrivs också detaljerna kring konstruktionslösningarna 
för att ge en fullständig bild av hur produkten är uppbyggd. 

Slutprodukten är en helt ny typ av ihopfällbar pump, se figur 34, som används 
i stående position. Pumpen består av ett utfällbart handtag och ett teleskoprör 
i fyra delar som fälls ut med hjälp av en fjäderbelastad konstruktion aktiverad 
med en knapp på undersidan. Det nedersta röret innehåller ett tryckkärl 
med C02 och ett munstycke som aktiveras genom att trycka ned pumpen mot 
cykeldäckets ventil. När pumpen trycks ned förflyttas en kolv som vilar mot 
en fjäder i munstycket för att öppna upp en kanal som leder in C02 gasen. 

Gasen blåser sedan upp däcket tills det att användaren släpper trycket.  
Stående manövrering gör att knän, höfter och rygg skonas då användaren 
inte behöver böja sig ned. Pumpen hålls med ett kryckliknande grepp där 
pekfingret vilar framför själva kroppen. Handtaget fälls ut och låses i ihopfällt 
läge med hjälp av ett snäppfäste utformat med låg resistans samt urtagning som 

Figur 34. Visualisering av pumpen i ihopfällt läge

Figur 35. Dimensioner 

250

Ø 42 

[mm]
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Figur 36. Handtaget fälls ut och låser med snäppfäste kring rörkroppen

Figur 37. Ett kryckgrepp med pekfingerstöd minskar ledbelastning och ger bra kraftöverföring. 

Bildbehandling: Pontus Björkbacka, Perbrunos Retuscheri
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Figur 38. Tryckknapp för att fälla ut teleskop

anvisning för fingergrepp. För att underlätta uppfällningen av handtaget har 
en torsionsfjäder placerats kring handtagsleden. Denna tar vid och fäller upp 
handtaget när användaren snäppt upp handtaget från kroppen. När handtaget 
fällts upp trycks teleskopet ut med hjäp av den röda knappen på undersidan. 
En tryckknapp för att skjuta ut teleskopet är placerad framför handtaget, 
se figur 38. Knappen aktiverar en fjäder som trycker ut rören till ändläget. 
Knappen är utformad för att även kunna tryckas in mot till exempel cykelsadeln, 
ramen eller något annat föremål för personer med värk i fingrarna.  

Ventilhuvudet som är kopplat till ett tryckkärl i pumpens nedersta del illustreras i 
genomskärning i figur 39. Kolven låses fast i ventilhuvudet och belastas av en tryckfjäder 
som vilar mot den bakre vägen till CO2 kammaren. För att passa alla tre ventiltyper 

Figur 39. Ventilhuvud i genomskärning

O-ringKolvTrappnivåer för 
olika ventiler

Tryckfjäder

InsugshålLåsring Kanal för CO2 Tryckkammare för CO2
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är kolven designad med tre olika nivåer i munstycket. När kolven trycks fast mot en 
ventil löper den in fyra millimeter i huvudet tills ett insugshål möter en kanal som 
leder till C02 kammaren. Tryckfjädern är då maximalt kontraherad och väggen in 
till tryckkammaren stoppar kolven. När insugshålet möter kanalen tränger C02 ut i 
munstycket och vidare in i cykeldäcket. Förloppet är relativt snabbt och en fri luftvolym 
motsvarande ett tomt standarddäck, cirka tolv liter, passerar på fem sekunder. För att 
förhindra att C02 gas läcker ut ur kammaren är kolven tätad med tre stycken O-ringar. 

Pumpen transporteras genom att ett fäste monteras på cykelramen där den 
sedan snäpps fast, se figur 40. Den kompakta utformningen utan utstickande 
delar är också tänkt att underlätta för personer som vill ta med sig pumpen 
i väskan för att minska stöldrisk och liknande. Det går då också bra att 
ha den lös i en cykelkorg eller spänna fast den på pakethållaren. 

Figur 40. Montering på ram
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Figur 41. Förslag på laddstation

Pumpen rymmer 32 gram C02 vilket räcker att fylla ett tomt däck 2 gånger. När pumpen 
är tom laddas den upp i en tillhörande laddstationen. Ett förslag på utformning av  
laddstation illustreras i figur 41. En kolsyreflaska för Sodastream-apparater skruvas 
fast i bottenplattan och täcks med ett skyddande lock som i sin tur snäpps fast med en 
kvartsgänga. Pumpen anläggs sedan mot den cykelliknande ventilen och trycks ned 
precis som vid vanlig användning. Detta öppnar upp kanalen in till tryckkammaren 
och flytande C02 kan strömma in bakvägen till pumpens kärl. En rad med dioder 
indikerar förloppet och när alla dioser lyser är pumpen fylld och redo att användas.  
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12.	Utvärdering	av	slutlig	lösning
I detta kapitel utvärderas slutprodukten med fokus på de områden som lyfts fram i 
problemanalysen samt riktlinjerna för utvecklingsarbetet från kravspecifikationen. 
För att återkoppla till de högst prioriterade kraven från uppdragsgivaren verifieras 
även produkten mot en Design Verification Plan som återfinns i bilaga 10. 

Slutprodukten uppfyller de ergonomiska riktlinjerna för utformning av handverktyg 
samt hjälpmedel för reumatiker som beskrivits i teorikapitlet på ett mycket bra sätt. 
Utformningen av handtaget, greppet samt den stående användningen med sträckt 
arm uppfyller samtliga fyra grundprinciper om gott ledskydd (Hildeland, 1994). 
Greppet med pekfingret vilande framför pumpens huvudkropp gör att armens 
vinkel i sträckt läge i princip sammanfaller med verktyget huvudaxel vilket ger 
minimal belastning på handleden, se figur 34. Det förstorade cylindriska kraftgreppet 
innebär att muskulaturen i hand och arm utnyttjas på bästa sätta sätt samt att 
den belastning som uppstår fördelas mellan fler leder i fingrar och handled. 

Den stående användningen gör att pumpen trycks ned med hjälp av styrkan 
i överkroppen och det går även att utnyttja kroppstyngden genom att “hänga 
lite på pumpen“. Detta minskar risken för att trötta ut muskulaturen genom 
att involvera fler och större muskelgrupper även om själva användandet av 
pumpen inte är av repetativ karaktär. Förutom god handergonomi medför 
pumpens design för stående användning även fördelar för personer med värk 
i rygg, knän och höfter då de slipper böja sig ned för att pumpa sin cykel. 

Pumpens totala arbetshöjd är 750 millimeter vilket efter prototyptester ansågs 
som en bekväm arbetshöjd med lätt böjd överkropp för en normalbyggd man i 50:e 
percentilen. Långa personer får därför böja överkroppen mer för att nå till ventilen 
men enligt Frostegård (2006) drabbas kvinnor av reumatism tre gånger oftare än 
män vilket ledde till att beslut om att behålla pumpens kortare totallängd fattades. 

Beträffande de geometriska kraven överskrider pumpen inte begränsningsvolymen 
i ihopfällt läge vilket var målsättningen. Ett fäste för cykelram har inte tagits 
fram och integrerats i designen så det kan diskuteras om det också bör räknas 
in i dimensionskravet eller om det går som separat tillbehör. Den konceptuella 
lösningen i dagsläget består av en hållare i plast som monteras permanent 
på ramen där pumpen sedan kan snäppas fast. Kravet om få och ej rörliga 
delar för förenkling av montering uppfylls inte men lösningens ergonomiska 
fördelar och snabba och enkla användning ansågs överväga positivt. 

Problemområdet med dålig perception och icke intuitiv användning av dagens 
pumpar har lösts med ett inbjudande, simpelt och modernt yttre samt en 
universalventil som passar alla cyklar. Ett stort problem med befintliga pumpar 
visade enligt användarstudien kretsa kring användningen av pumpar med 
separata ventilhuvuden. Det ansågs då svårt för personerna att förstå vilket håll 
på låsspärren som var öppet eller stängt samt vilka munstycken som passar 
till vilka cyklar, se bilaga 4. Detta har lösts genom att ha en universalventil som 
inte kräver låsspärr utan endast trycks fast mot cykelventilen för att sluta tätt 
och pumpa. Angående kravet om intuitiv användning indikerar urfasningen för 
fingrar bredvid handtaget i stängt läge att handtaget går att fälla ut. När handtaget 
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sedan vikts ut en bit hjälper torsionsfjäderna till att fälla ut det till “rätt vinkel”. 
För att underlätta förståelsen för att pumpen fälls ut som ett teleskop har ändarna på de 
tre rören lämnats synliga i botten på pumpen. Detta i kombination med en väl tilltagen 
knapp som är en vedertagen funktion på portabla paraplyer skapar en igenkänningsfaktor. 

Tidskraven på snabb pumpning av däck uppfylls i och med användningen av C02 som 
drivmedel. Dock kräver lösningen en laddstation för att inte vara av engångskaraktär 
som dagens pumpar. Denna laddstation ligger utanför ramarna för projektet men har 
utvecklats på konceptuell nivå vilket gör att funktionen inte kunnat utvärderats. För att 
verkligen uppfylla kraven om användarvänlighet krävs det att också denna del fungerar 
på önskvärt sätt. De faktum att konceptet anses kräva en extra enhet för att fungera på ett 
önskvärt vis har lett till att uppskattning av tillverkningskostnad utelämnats. Laddstationen 
kommer uppenbart ge högre tillverkningskostnader och utgöra en fundamental del av 
kostnadsbasen om den bundlas och säljs som en produkt tillsammans med pumpen. 

Slutprototypen demonstrerar produktens funktion på ett önskvärt sätt men 
innehåller inte ett påfyllbart tryckkärl utan laddas med engångspatroner för 
demonstration. Testriggen, figur 24, visar dock principiellt att det är genomförbart 
att använda vanliga Sodastreamflaskor för att fylla på C02 till separata kärl. På 
grund användning av befintliga komponenter till prototypframställning har vissa 
avkall från slutproduktens dimensioner gjorts i prototypen. Då modellen inte är en 

exakt återspegling av slutprodukten har aspekter som material, färgval och ytfinish 
valts bort för att behålla ett konceptuellt intryck och inte vara vilseledande. 
Manuell tillverkning försvårar optimalt flöde i kanalerna från C02 kammaren på grund 
av toleranser och faktorer som lim och skruvinfästningar. Alla delar som kräver ett slutet 
system för att fungera testades med tryckluft för att förhindra läckage. Modellen är tät 
men ett visst läckage är rimligt att anta vilket kan optimeras i en serietillverkad produkt. 

Figur 42. Test av täthet i ventilhuvud med hjälp av tryckluft
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13.	Diskussion
Diskussionen avhandlar grad av måluppfyllnad samt potentiella felkällor 
i arbetet. Eventuella hotbilder för produktens marknadspotential 
diskuteras samt insikter från utvecklingsarbetet. 

Slutresultatet uppfyller klart målet för projektarbetet i form av en användarvänlig 
och ergonomisk produkt som är revolutionerande på marknaden. Det yttersta målet 
för arbetet har varit att ta projektet till “fungerande prototyp”. Prototypen håller inte 
måttet fullt ut till det lösningsförslag som tagits fram och vidareutvecklats. Funktionen 
att fylla ett däck på kort tid är godkänd men funktionaliteten för fjäderkonstruktionen 
som fäller ut teleskopet när knappen trycks in saknas. Detta får simuleras genom att 
manuellt dra ut teleskopet vid demonstration vilket drar ned intrycket. Fullständigt 
korrekta dimensioner samt material, färgval och ytfinish hade förhöjt prototypens 
grad av färdigkänsla även om det inte var ett uttalat mål. Dock finns en rad andra 
faktorer som talar mot att produkten ska lyckas att nå en bredare massa. 

En aspekt som ej är optimal ur användningssynpunkt är att pumpen drivs med C02. 
Detta valdes ur genomförbarhetssynpunkt för att produkten skulle klara kraven 
om snabb pumpning. C02 är dock en gas som är svår att jobba med då påfyllnad av 
flytande C02 till ett tryckkärl är en procedur som kräver en hel del kunskap. Ett system 
i rumstemperatur omvandlar nämligen flytande C02 till gasform snabbt vilket gör att 
gasen fyller upp kärlet långt före den mängd som krävs för att fylla ett däck uppnåtts. 
Det här innebär att systemet först måste fyllas med en liten mängd C02 som sedan 
luftas, “bleed off“, vilket kyler systemet. När systemet är kylt kan sedan flytande C02 
överföras till tryckkärlet. För att få bra noggrannhet och säkerhet mot övertryck 
vägs de olika flaskorna i dessa system för att kontrollera överförd mängd. Detta 
tillför ett extra arbetsmoment som kräver utrustning med tillräcklig noggrannhet. 

Värt att nämna i diskussionen om grad av måluppfyllnad är att kravet om att 
kunna pumpa ett bildäck på under 30 sekunder rationaliserades bort i samråd 
med uppdragsgivaren. Detta gjordes för inte överskrida dimensionskravet 
på det slutliga lösningsförslaget. Tekniskt sett klarar pumpen alltså av att 
pumpa ett bildäck, men i dagsläget är den integrerade behållaren med C02 
helt enkelt för liten. Dock tilläts kravet att stå kvar i kravspecifikationen med 
utgångspunkt i den ursprungliga uppdragsbeskrivningen för projektet. 

En stor del av funktionsnedsättningarna i slutmodellen tillskrivs manuella mätfel. 
Viss brist på erfarenhet inom metalltillverkning och 3D-utskrift ledde till ett 
par extra iterationer när toleranser missbedömdes och delarna inte passade vid 
montering. Produktutvecklingens cykliska karaktär har på det här sättet spelat 
en betydande roll i projektet och bidragit till nyttiga lärdomar för framtiden.  

När ett arbetsmoment åläggs användaren i form av att köpa nya patroner eller fylla 
på drivmedel skapas en tröskel som innebär merarbete för användaren. Det här ökar 
risken för minskad användning eller i värsta fall uteblivet köp om konsumenten står 
och väger mellan två likvärdiga produkter. För att öka produktens kundvärde krävs 
alltså att ett smidigt system för påfyllning, som kräver så lite arbete som möjligt av 
användaren, utvecklas. Ytterligare delar innebär också ökade tillverkningskostnader 
vilket kräver ett högre utpris för bibehållen vinst. En diskussion om målsegment och 
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prisbild bör då tas med de nya förutsättningarna om det blir två enheter som paketeras 
eller om laddstationen till exempel kan säljas som tillbehör eller alternativ till patroner.  

Beträffande metodval har stor tyngd lagts på att testa olika kreativa tekniker 
vilket resulterat i en stor idérymd i ett tidigt skede av projektet. Dessa något 
okonventionella metoder blandat med ingenjörsmässig systematisk utveckling 
har fungerat som ett inspirerande inslag och tryggat leveranssäkerhet i respektive 
fas. Detta har lett till få kreativa blockader och tidsmässigt har det alltid gått 
att säkra leveranserna. Processen med tre tydliga beslutspunkter lämpar sig 
utmärkt vid arbete med extern uppdragsgivare som på så sätt har möjlighet att 
påverka resultatet under arbetets gång. Kunden känner sig därmed delaktig 
i slutresultatet och kan flagga i tid om förutsättningar skulle ändras. 

Huvudprocessens linjära karaktär förhindrar att vissa aktiviteter körs parallellt 
på grund av att en beslutspunkt måste passeras innan nästa fas påbörjas. 
Något som kan upplevas som begränsande och orsaka tidsfördröjning i 
ett mer komplext projekt. Däremot itereras arbetet i faserna hela tiden 
vilket är en förutsättning för att kunna skapa kvalitativa leveranser. 
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14.	Rekommendation
Följande avsnitt ger rekommendationer om aspekter som bör utredas och utvecklas 
ytterligare för att ta produkten till marknaden. Baserat på utvecklingsarbetets 
mognadsgrad görs antaganden om rimliga åtgärder som krävs för att ta projektet vidare. 

I produktens nuvarande utförande krävs det att ett antal faktorer utreds samt 
vidareutvecklas för att produkten ska bli färdig för marknaden. En central 
del för den övergripande funktionaliteten är tryckfjädern som trycker ut 
teleskopskaftet som bör undersökas och optimeras. Teleskopet ska tryckas 
ut fullt men samtidigt vara enkelt att trycka ihop utan för mycket motstånd i 
fjädern. Röret måste också kunna låsas på ett enkelt sätt i utfällt och ihopfällt 
läge då det endast är ventilhuvudet som ska röra sig i utfällt läge. 
Detaljerna kring optimal utformning av teleskoprören för att åstadkomma 
en stabil men lättmanövrerad konstruktion bör undersökas ytterligare. En 
lämplig tillverkningsmetod för detta är extrudering av aluminiumprofiler. 

Själva knappen som aktiverar teleskopet har heller ingen exakt lösning och behöver 
därför vidareutvecklas. Viktigt att tänka på är att knappen ska vara så stor att pumpen 
kan sättas mot en kant eller liknande och på så tryckas in. Detta främst för de brukare 
som har svårt att applicera den kraft som krävs med hjälp av ett eller flera fingrar.

För att underlätta transport på cykel bör ett fäste vidareutvecklas. Detta säljs 
med fördel som separat enhet och behöver inte integreras med pumpen. Fästet 
måste fungera till alla cykelmodeller och pumpen ska vara lätt att sätta dit samt 
att ta bort, även för personer med nedsatt rörlighet i händerna. Hålen som finns 
på cyklar för vattenflaskhållaren är standardiserade och skulle därför fungera bra 
som infästningshål för pumpen. Nackdelen med detta är att användaren då inte har 
någon plats för sin vattenflaska. Karborreband är en universell lösning som är väldigt 
lätt att anpassa till alla olika cyklar och lätt att fästa på valfri plats på ramen. 

För att kunna lansera pumpen krävs det en väl fungerande laddstation som är lätt 
att använda. Det som tagits upp i rapporten angående laddstationen är enbart på ett 
konceptuellt stadie och kräver därför vidareutveckling av design och funktion. Att det 
går att fylla på en mindre tub med hjälp av en kolsyrepatron till kolsyremaskiner har 
testats i så väl praktiken som i teorin med gott resultat. För att påfyllningen ska fungera 
på ett enkelt och smidigt sätt för användaren behöver laddstationen automatiseras. 

Problemet kan lösas genom att automatisera hela processen. Om en microprocessor 
programmeras och kopplas till elektriska ventiler och givare går det på ett enkelt 
sätt att fylla på flaskan utan att användaren behöver göra mer än att trycka på en 
knapp. Om denna lösningsprincip vidareutvecklas bör även en studie angående den 
feedback som användaren får vid till exempel fullständing påfyllning genomföras.

Utformningen på laddstationen bör vara enkel, självförklarande och inge en säker känsla. 
Designen bör även avdramatisera tryckkärlen samt de ljud som uppstår när tanken töms 
för avkylning. Om produkten ska nå marknaden krävs bra marknadsföringsmaterial som 
beskriver unik kundnytta och funktion och som kommunicerar detta på ett tydligt sätt. 
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Bilaga	1	-	Uppdragsbeskrivning

  

 
Hemsida: www.bumblebeesolutions.se                                       
Mail: fredrik@bumblebeesolutions.se                
Telefon:  0705-722 218 

 

Uppgift 
Ta fram en ny typ av handhållen ”pump” (till cykel och bil). 

Förväntat resultat 
Förväntat slutresultat är att ha tagit steget ”från idé till en produkt färdig för marknaden”. Detta 
innebär att som första steg förstå kunden och marknaden. Därefter att ta fram ett antal 
konceptförslag, som med kända produktutvecklingsmetoder kokas ner till ett designkoncept redo att 
förverkligas. Sista steget är att ta fram en fungerande prototyp som uppfyller uppsatt 
kravspecifikation. Sekretessavtal kommer upprättas. 

Marknadsanalys 
a. Vem är kunden? Vilka är kundens behov och önskemål? 
b. Vilka konkurrenter finns på marknaden? Vilka är dess styrkor/svagheter? Patent? 
c. Vilket försäljningspris är rimligt för produkten? 
d. Hur ser en kostnadsanalys vid produktion ut för produkten? 

Kravspecifikation för fungerande prototyp 
a. Ska kunna fylla ett cykeldäck med luft på mindre än 10 sekunder 
b. Ska kunna fylla ett bildäck med luft på mindre än 30 sekunder 
c. Ska drivas på uppladdningsbart batteri 
d. Ska vara ergonomiskt utformad (tänk: nedsatt rörlighet och/eller muskelkraft). 
e. Eftersträva maximalt yttermått på: 5x5x25cm 
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2 / 3



3 / 3



1 / 6

Bilaga	4	-	Användarstudie
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Bilaga	5	-	Idégenerering	
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Bilaga	7	-	Sweet	spot	/	Weak	spot	analys	av	koncept



2 / 2



1 / 3

Bilaga	8	-	Användarstudie	2,	reumatikerförbundet
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Bilaga	10	-	Design	Verification	Plan

Design	  verification	  plan	  
Geometri	  
-‐	  Ej	  skrymmande	  
Produkten	  skall	  i	  sitt	  mest	  kompakta	  utförande	  få	  plats	  i	  en	  låda	  med	  innermåtten	  50	  x	  50	  x	  250	  mm.	  

-‐	  Medge	  infästning	  på	  cykel	  
Pumpen	  ska	  gå	  att	  fästa	  på	  en	  statscykel	  på	  så	  vis	  att	  den	  sitter	  kvar	  vid	  användning.	  

Konstruktion	  
-‐	  Få	  delar	  
Pumpen	  får	  max	  bestå	  av	  10st	  delsystem	  där	  ett	  delsystem	  kan	  vara	  en	  kompressor.	  

-‐	  Användas	  flera	  gånger	  
På	  en	  laddning	  ska	  pumpen	  klara	  av	  att	  fylla	  två	  cykeldäck	  med	  dimensionerna	  47	  x	  559	  mm.	  

-‐	  Tillgänglighet	  till	  drivmedel	  
Drivmedlet	  skall	  gå	  att	  få	  tag	  i	  inom	  en	  radie	  på	  1	  mil	  i	  södra	  Sverige	  dvs	  från	  Stockholm	  och	  nedåt.	  

Funktion	  
-‐	  Fylla	  ett	  cykeldäck	  
Tidtagning	  sker	  från	  att	  pumpen	  är	  färdig	  för	  pumpning	  tills	  att	  önskat	  tryck	  är	  uppnått.	  

-‐	  Fylla	  ett	  bildäck	  
Tidtagning	  sker	  från	  att	  pumpen	  är	  färdig	  för	  pumpning	  tills	  att	  önskat	  tryck	  är	  uppnått.	  

-‐	  Kompatibelt	  med	  dunlop	  och	  auto	  ventiler	  
Ska	  uppfylla	  tidskraven	  för	  båda	  ventilerna.	  

-‐	  Kompatibel	  med	  presta	  ventil	  
Ska	  uppfylla	  tidskravet	  för	  ventilen.	  

Material	  
-‐	  Temperaturbeständig	  
Pumpen	  skall	  uppfylla	  funktionskraven	  inom	  givet	  temperaturspann.	  Produkten	  placeras	  i	  frys	  i	  10	  
minuter	  och	  tas	  sedan	  ut	  för	  funktionstest.	  

-‐	  Vattentålig.	  Pumpen	  sprayas	  med	  blomspruta	  och	  funktionstestas	  sedan	  enligt	  givna	  krav.	  Detta	  för	  
att	  simulera	  exponering	  mot	  regn.	  

-‐	  Tåla	  UV-‐ljus	  och	  vardagskemikalier.	  Val	  av	  material	  med	  egenskaper	  som	  är	  lämpliga	  för	  detta.	  	  

Miljö	  
-‐	  Enkel	  separation	  av	  material.	  Demontering	  med	  standardverktyg	  eller	  snäppfästen.	  Får	  ej	  vara	  
limmad.	  
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Bilaga	11	-	Beräkningar	CO2

Koldioxid	  
Allmänna	  gaslagen	  används	  för	  att	  beräkna	  vilket	  tryck	  (P)	  angivet	  i	  Bar	  olika	  CO2-‐patronerna	  klarar	  
av	  att	  framställa.	  Detta	  har	  beräknats	  för	  tre	  olika	  däckklasser:	  racing,	  city	  och	  terräng.	  Ur	  varje	  klass	  
har	  ett	  av	  de	  mest	  vanligt	  förekommande	  däcken	  valts.	  CO2-‐patroner	  säljs	  i	  välsorterade	  cykelbutiker,	  
hobby	  affärer	  eller	  dylikt	  och	  har	  då	  storlekarna	  12,	  16	  och	  25	  gram.	  

𝑃𝑃 =   
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑉𝑉 ∗ 100000
	  

Allmänna	  gaskonstanten	  (R)  
𝑅𝑅 = 8.3144  𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗𝑚𝑚! 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝐾𝐾	  

Temperaturen	  (T)	  anges	  i	  kelvin.	  20°C	  har	  används.	  

𝑇𝑇 = 20 + 273.15 = 293.15  𝐾𝐾	  

Substansmängd	  (n)	  beräknas	  genom:	  

𝑛𝑛 =
𝑚𝑚
𝑀𝑀

	  

Där	  M	  är	  molmassan	  för	  CO2	  och	  m	  är	  antal	  gram	  CO2,	  det	  vill	  säga	  storleken	  på	  patronerna.	  
Molmassan	  för	  de	  olika	  grundämnena	  återfinns	  i	  det	  periodiska	  systemet.	  

12.0107 + 15.9994 ∗ 2 = 43.9987  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀	  

m	   12g	   16g	   25g	  

𝑛𝑛 =
𝑚𝑚
𝑀𝑀
  (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)	   0.2727	   0.3636	   0.5682	  

	  

Volymen	  för	  de	  olika	  däckklasserna	  beräknades	  utifrån	  följande	  dimensioner:	  

Däcktyp	   Racing	   City	   Terräng	  
Dimensioner	  (mm)	   19	  x	  622	   47	  x	  559	   54	  x	  559	  
Volym	  (m³)	   0.00057	   0.0033	   0.0044	  
	  

Alla	  värden	  insatta	  i	  första	  ekvationen	  ger	  följande	  värden:	  	  

(Bar)	   Racing	   City	   Terräng	  
12g	   11.60	   2.01	   1.51	  
16g	   15.50	   2.68	   2.01	  
25g	   24.30	   4.19	   3.15	  
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