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Abstract 
 

The following report is the result of a bachelor thesis done in the field of product 
development and design. The work has been carried out in collaboration with the 
consulting firm Applied Engineering where the task has been to develop two design 
proposals in order to match the existing electrical bicycle that the company has been 
developing. This work has been done during the spring term of 2015 in the areas of 
mechanical engineering and product development. Work has been carried out by Martin 
Mattsson-Mårn and Olle Sellman. 

The purpose of this work is to simplify peoples needs for transportation within the city. 
The two design proposals presented in this bachelor thesis permeates of functionality, 
safety and flexibility to collectively provide a product that meets the customer needs 
and lets the user transport desired items in an environmentally friendly way. 

Development in this work uses a number of commonly used models and takes 
advantage of the students previously learned knowledge as well as areas that is newly 
learnt. The process extends from the understanding of customer needs to construction 
and assembly drawings. The phase of creating early concepts used the method called 
brainstorming. Evaluation of the concepts created in previous steps are based on Pugh 
and elimination matrices. Lastly the work finishes of with building the developed 
design and drawings in SolidWorks. The results are presented in the form of two 
accessories that are implemented in the transport vehicles front cargo space. One is 
developed for the transport of children, this is solved with a folding seat structure. The 
second accessory is designed for hanging and transportation of grocery bags. 

The two questions at issue have been answered with reference to further development. 
User needs, laws and regulations as well as requirements of the specification list have 
been fulfilled by answering the reports issues. The areas that have been answered has a 
certain degree of interpretation in its fulfillment but have with the combination of the 
reports conclusion and further recommendations been answered. 
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Sammanfattning 
 

Rapporten som presenteras är ett resultat av det examensarbete som utförts inom 
området produktutveckling och design. Arbetet har gjorts i uppdrag av konsultföretaget 
Applied Engineering där önskemålet har varit att utveckla två konstruktionsförslag i 
form av tillbehör för att passa den el-cykel som företaget utvecklat. Examensarbetet har 
pågått under vårterminen 2015 som en del i maskiningenjörsutbildningen 
produktutveckling och design. Arbetet har utförts av Martin Mattsson-Mårn och Olle 
Sellman. 

Syftet med arbetet är att förenkla människors transportbehov inom stadens gränser. De 
två konstruktionsförslag som genereras av detta arbete ska genomsyras av 
funktionalitet, säkerhet och flexibilitet för att sammantaget erbjuda en produkt som låter 
användaren frakta önskvärda föremål på ett miljövänligt sätt.  

Arbetet är utfört med ett flertal utarbetade modeller och tar vara på studenternas tidigare 
inlärda kunskap, samt arbetssätt som för studenterna är nya. Processen sträcker sig från 
undersökning av behov till konstruktion och sammanställningsritningar. 
Idegenereringsfaserna använde sig utav metoden brainstorming för att skapa de koncept 
som används i arbetet. De olika sållningstegen som utförs i rapporten använder sig av 
Pugh och elimineringsmatriser för att slutligen bygga upp den framtagna 
konstruktionen och ritningsunderlag i SolidWorks. Resultatet presenteras i form av två 
tillbehör som implementeras i transportfordonets främre lastutrymme. Det ena 
tillbehöret är utvecklat för transport av barn, detta löses med hjälp av en fällbar 
sitskonstruktion. Det andra tillbehöret är utvecklat för upphängning och transport av 
matkassar. 

De två frågeställningarna har besvarats med hänvisning till fortsatt utveckling. Behov, 
lagar och bestämmelser samt krav ur kravspecifikationen har uppfyllts genom att 
besvara rapportens frågeställningar. De områden som besvarats innehåller en viss grad 
av tolkning i uppfyllandet av kraven men har utifrån rapportens slutsats och vidare 
rekommendationer besvarats. 
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 
Dagens samhälle förutsätter effektiv transport av både människor och föremål. Med den 
ökande bilanvändningen och dess negativa bidrag till den globala miljön ökar behovet 
av ett mer miljövänligt alternativt. För att locka och övertyga bilister till ett 
miljövänligare alternativ krävs ett kompromisslöst komplement. Med målet att möta 
marknadens behov har Applied Engineering valt att utveckla en elcykel verksam inom 
ett pool-system. Cykeln som utvecklas är en lådcykel som är tänkt att användas för 
transport av önskvärda föremål. Denna rapport presenterar utvecklingen av två 
transporttillbehör specifikt anpassade för detta poolsystem som ökar möjligheten att 
transportera en variation av föremål. 

 

1.2 Problembeskrivning 
 
Eftersom transportfordonet som utvecklats verkar inom ett poolsystem finns en 
varierande målgrupp, som i sin tur ställer olika krav på de tillbehör som utvecklats. De 
framtagna tillbehören har därför utvecklats för att passa målgruppens krav mot aspekter, 
där funktionalitet, säkerhet och flexibilitet är viktiga bitar för uppfyllande av ett 
attraktivt färdmedel. Problematiken för detta arbete ligger i att utforma och konstruera 
tillbehör för att passa ett brett målgruppsomfång samt insikt i hur deras olika förmågor 
att enkelt bruka och hantera produkterna på ett önskvärt sätt fungerar. Vid en närmare 
inblick ska tillbehören vara flexibla och enkla att handha för att på så vis kunna 
modifieras och stuvas undan praktiskt när dem inte önskas användas. Den breda 
målgruppen ställer också med sina olika förväntningar krav på anpassning för att 
tillgodose de varierade kundbehoven. Med hänsyn till att elcykeln och dess tillbehör 
kommer att delas mellan olika individer med varierad kunskap och olika situationer 
ställs krav på robust och intuitiv utformning. 

Resonemanget kring människors transportbehov och möjligheten att kunna erbjuda 
miljövänliga alternativ för transport av varor är av samhället en viktig fråga som ligger 
i tiden. Samhället och världen befinner sig idag i en situation där smidiga och 
energieffektiva transportlösningar måste till för lösa många av de utsläppen som bildas 
varje dag av bilåkande trafikanter. Ett flertal av resorna som idag görs med hjälp av 
bilen är av den sortens resor som lika väl kan göras med samma resultat av ett annat 
mer miljövänligt transportfordon. Samhällets aktörer spelar en stor roll i att välkomna 
och ta till sig den nya tekniken som krävs för att nya transportlösningar ska vara 
attraktiva och gångbara på en marknadsmässig spelplan. Samhällets olika aktörer kan 
dra nytta av partnersamarbeten i denna utveckling, där bland annat lokala 
butiksinnehavare erbjuds affärsmöjligheter i samband med transportlösningarnas 
framfart. Destinationer som idag mestadels körs från och till med bil kan i vissa fall 
enklare besökas med hjälp av dessa alternativa färdmedel. I samhället finns idag ett 
flertal transportalternativ som kan dra nytta av en utveckling inom transport av föremål.  
Tillbehören i denna rapport står inför liknande problematik som många av de andra 
färdmedlen också gör, vilket ger goda förutsättningar för övriga transportmedel att dra 
nytta av resultatet av detta arbete.  
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Enligt forskning som gjorts står fordonets totala egenvikt för 54 % av den 
energiförbrukning som används vid framfart av fordonet. Eftersom endast vikten på 
fordonet står för över häften av förbrukningen har det blivit tydligt att val av material 
är en faktor som bör läggas vikt på vid utveckling av fordon och dess utrustning. [1]  

I takt med att allt större fokus läggs på energieffektiva transportmedel utvecklas fordon 
för att utföra tilltänk uppgift med minimerad energiförlust. En del i att öka 
energieffektivitet bland transportfordon har därför varit att minska vikten på ingående 
delar. Vid val av material tas stor hänsyn till vikt för att optimera den transport som 
görs. I samband med denna typ av val är även kostnad, hållfasthet och 
tillverkningsmöjligheter av stor vikt.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
För att erbjuda ett miljövänligt alternativt transportfordon är syftet med detta arbete att 
nyutveckla två tillbehör för fordonet. Arbetet ska leda till genomtänkta 
konstruktionsförslag som gynnar marknadens intressenter och företagets fortsatta 
utveckling. 

[1] Vilka är de rådande behoven och kraven, samt regler och lagar för transport på 
cykel? 
 

[2] Går det att konstruera en produkt så att kundkraven möts? 
 

1.4 Omfång och avgränsningar 
 
Utrymmet där de framtagna tillbehören ska innefattas agerar endast som referensmått 
och är därför vid framtagningen något som måste beaktas. Med fordonets breda 
målgrupp krävs i arbetet att ta hänsyn till ett varierat kundbehov. Val av 
konstruktionsförslag och dimensionering görs med hänsyn till den belastning som 
påverkar tillbehören. Beräkningar utförs med förenklade lastfall för dimensionering av 
konstruktion. Med hjälp av beräkningar ska standardkomponenter, material samt 
tillverkningsmetoder väljas. Då fordonet klassas som cykel tas hänsyn till lagar och 
regler för denna fordonsklass. 

Resultatet av arbetet ska generera underlag för nästa steg i utvecklingsprocessen, det 
vill säga den fortsatta konstruktionsfasen. All testning och djupare 
hållfasthetsmätningar sker i prototypstadiet för vidare validering och är därför utom 
arbetets omfattning. Mjuka och elastiska delar så som dynor, säkerhetsbälte och 
förankringsremmar utvecklas inte och är därmed utom arbetets omfång. 
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1.5 Disposition 
  
Arbetet inleds med kapitel 2, metod och genomförande som beskriver för läsaren vilka 
moment som ingår och hur de genomförts. Därefter följs kapitel 3, teoretiskt ramverk 
där hänvisning finns för vilken teoretisk grund arbetet använt sig utav. För att sedan 
presentera rapportens resultat beskrivs detta i kapitel 4, empirin. I kapitel 5, presenteras 
och analyseras de svar utifrån empirin som behöver förtydligande. Slutligen avslutas 
arbetet med en diskussionsdel i kapitel 6, diskussion och slutsatser. I denna del 
presenteras dels de resultat som indirekt påverkar frågeställningarna såväl som 
författarnas egna åsikter och rekommendationer för arbetet och en eventuell fortsatt 
utveckling.  
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2 Metod och genomförande 
 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 
För att besvara studiens första frågeställning har marknadens utbud granskats, för att på 
så sätt tydliggöra de transportmedel som direkt konkurrerar mot företagets utveckling 
av transportcykel. Genom denna kunskap erhölls djupare förståelse för de olika 
tillbehör konkurrenterna erbjuder och därmed gavs insikten i att kunna avgöra vilka av 
dessa som efterfrågas på marknaden. Konkurrensanalysen har även givit utökad insikt 
i hur alternativen på marknaden löser specifika problem. Utöver konkurrentanalysen 
har behoven på marknaden identifierats genom en enkätundersökning. Denna analys 
gick ut på att skapa en tydlig bild av vad användare önskar men som marknaden idag 
inte tillgodoser. Erhållen kunskap gav en möjlighet att upptäcka glapp mellan utbud 
och efterfrågan och därmed ta vara på en ny lukrativ marknad. 

För att granska de krav som ställs på produkten har analys av krav genom QFD utförts. 
I genomförd QFD kopplades ställda krav mot konstruktionsparametrar i syfte att 
fokusera på de funktioner som svarar mot de valda kraven. För att utveckla tillbehör 
som är optimalt anpassade till de föremål som ska transporteras har övergripande 
dimensioner och massor tagits fram. Genom de framtagna värdena gavs riktvärden som 
togs hänsyn till under utvecklingsarbetet. 

Eftersom fordonet framförs på offentlig väg ställs krav på fordonet och dess tillbehör. 
Hänsyn till rådande lagar har tagits för att produkten ska kunna lanseras och användas 
på ett säkert och bekymmersfritt sätt. 

För att besvara studiens andra frågeställning har analys av krav använts på samma sätt 
som för första frågeställningen. Förstudier genomfördes i olika skeden i syfte att 
introducera studenterna till sammanhanget och därmed det som skulle utvecklas i de 
olika skedena. Genom utförd förstudie skapades en grund för vidare idégenerering inom 
områdena. För ökad chans att möta kravspecifikationen utfördes idégenerering i olika 
stadier för att skapa en mängd förslag. För att välja det mest passande alternativet bland 
de framtagna förslagen utfördes sållningar vid tre tillfällen med hänsyn till bland annat 
kravspecifikationen.  

Materialval har genomförts i syfte att uppfylla krav så som temperaturintervall, tåla 
utsättning av vatten, UV-beständighet samt vara robust. För att kunna avgöra vilka typer 
av material som uppfyllde kraven användes programmet CES EduPack 2014. Därefter 
gjordes en bedömning av kvarstående material genom att analysera materialens 
tillämpningsområden.  

Då övergripande koncept tagits fram från tidigare moment kunde tekniska 
konstruktionsförslag arbetas fram. Arbetet i detta skede är en del i momentet 
konstruktion som avgör och stärker gångbarheten i de tidigare framtagna koncepten. 
Utöver tidigare nämnda moment utförs beräkningar på valda områden för att uppfylla 
krav ställda på säkerhet och funktionalitet hos tillbehören.  

För att skapa en djupare förståelse kring hur funktioner och dimensioner förhåller sig 
till varandra i transportfordonet och därmed tydliggöra gångbarheten för framtagna 
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förslag har konstruktionsförslagen framställts i CAD. För att säkerställa de utvecklade 
produkternas samspel med varandra ansågs detta moment nödvändigt. Då 
ritningsunderlag skapas för vidare utveckling och validering är det ett fördelaktigt 
moment för att tydliggöra det utförda arbetet. 

 

2.2 Arbetsprocessen 
 
För att under projektets gång arbeta på ett strukturerat sätt skapades tidigt i processen 
en preliminär tidsplanering att förhålla sig till. Genom att dela in de olika moment som 
krävs för genomförandet av projektet samt strukturera dessa i tid skapades också en 
förståelse för arbetets omfattning. Den information arbetet grundar sig i är inhämtad 
och tolkad från en litteraturstudie.  

För att skapa bästa tänkbara resultat har processen innefattat framtagning av många 
konceptskisser i tidigt stadie. I första steget då en sållning sker bestäms vilka två 
föremål och då områden som produkterna ska utvecklas inom. I det andra steget 
bestäms vilka koncept som är bäst lämpade utifrån satta krav. Det sista steget innefattar 
att ta fram en gemensam infästningslösning för båda tillbehören.  

I processen att bygga upp underlaget i SolidWorks var en stor del av arbetet att verifiera, 
förbättra eller ändra det som utvecklats i tidigare stadier. Parallellt med arbetet som sker 
i CAD görs granskning och val av material och tillverkningsmetod. Med hjälp av det 
utförda arbetet i CAD skapas sammanställningsritningar med innehållande BOM-lista 
och funktionsmått som är till grund för fortsatt utveckling. 

Möten med företaget skedde löpande under arbetets gång. I de situationer då åsikter och 
verifieringar av företagets VD var nödvändigt ordnades möten på plats på företaget, 
dessa möten saknade bestämda intervall, och genomfördes därför vid behov. 

Det genomförda arbetet har till största del utförts på Jönköpings tekniska högskola. 
Utrustning och programvaror som var nödvändiga för arbetet tillhandahölls av 
högskolan. Företaget bestod med kompetens och rådgivning. 
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Figur 1. Processplanering 
 

2.3 Processgenomförande 
 
Arbetet som denna rapport grundar sig i följde inte en allmänt känd processmodell utan 
är av författarna i denna rapport gjord efter en sammantagning av lärdom som inhämtats 
under kandidatutbildningen. Valet att genomföra arbetet med en egen utarbetad process 
grundar sig dels i att de processmodeller som finns att tillgå främst är utvecklade för 
större utvecklingsprocesser inom företag och dels den rådande företagskulturen på 
företaget som utveckling gjorts tillsammans med. 

Modeller som nämns i detta kapitel beskrivs mer utförligt i det teoretiska ramverket 
som återfinns längre fram i rapporten. I teoretiska ramverket finns information som är 
till grund för de beslut som tas för vilka modeller som står till grund för arbetet. 
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2.3.1 Konkurrensanalys 
 
För att skapa en första bild av dagens utbud och efterfrågan analyserades konkurrenters 
såväl som amatörers produkter. Med hjälp av Googles söktjänst kunde information om 
konkurrenterna Butchers & Bicycles, Johnny Loco, Trio Bike och Urban Arrow och 
deras utmärkande säljegenskaper dokumenteras in i rapporten. Urvalet som togs fram 
av sökmotorns resultat speglar lådcyklar liknande för detta utvecklingsprojekt och 
områdeskaraktär. Den inhämtade och dokumenterade informationen byggde sedan upp 
grunden för arbetets konkurrensanalys.  

 

2.3.2 Fältstudie/Enkätundersökning 
 
En konkurrensanalys kan ge förståelse för vilka alternativ som finns på marknaden vid 
det tillfälle då en undersökning görs. Eftersom produktutveckling ofta handlar om att ta 
fram nya produkter som möter kundernas behov är det inte säkert att endast följa 
konkurrenternas lösningar och metoder. För att få fram ytterligare information om vad 
de potentiella kunderna önskar på marknaden genomfördes en fältundersökning i form 
av en enkätundersökning. Enkätundersökningen gick ut på att identifiera vad potentiella 
kunder önskar av denna typ av fordon. Undersökningen utfördes via tjänsten 
SurveyMonkey på internet, där deltagare mottog hänvisning till enkäten via 
brevutskick. Svaren mottogs direkt genom tjänsten och ställdes sedan upp i diagram i 
Excel för att enklare läsa av resultatet. Vilka tillbehör som var önskvärda av målgruppen 
kunde därmed identifieras ytterligare genom enkätundersökningen. [2] 

 

2.3.3 Patentundersökning 
 
Patentundersökning har genomförts i syfte att identifiera liknande produkter på 
marknaden och därmed sänka risken för patentintrång. Förutom kontroll av 
patentintrång användes patentundersökningen som en inspirationskälla. 
Patentundersökningen utfördes med hjälp av patentverkets hemsida. Då området sedan 
tidigare var fastställt kunde sökord väljas för att leda till patent som rör det specifika 
området. Sökorden som ledde fram till patenten i undersökningen var följande; 
sittanordning, upphängning, hållare, montage, liggskal, lasthållare, hållare för påsar. De 
olika patent som eventuellt kunde påverka arbetet dokumenterades ned i ett Word-
dokument. Då databasen innehåller patent med varierande innehåll fanns ingen 
möjlighet att söka igenom samtliga. Då patentundersökningen varken tydliggjorde 
risken för patentintrång eller fungerade som inspirationskälla beslutades att utesluta 
detta ur rapporten. [3] 

 

2.3.4 Analys av krav, QFD 
 
För att kunna prioritera mellan de olika kraven har en parvis jämförelse ställts upp för 
de båda tillbehören. Information om parvis jämförelse går att hitta i teoretiska 
ramverket kapitel 3. 
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En QFD skapades i syfte för att överföra kända användarbehov till kontrollerbara krav. 
Genom att omarbeta användarnas behov till konkreta krav var det möjligt att genomföra 
idégenerering, sållning och konstruktionsarbete på ett enklare och mer tydligt sätt. 
Skapandet av QFD gav författarna en tydligare bild av hur behoven relaterar till beslut 
i koncept och konstruktionslösningar. Genom att vara medveten om hur behoven 
relaterar till beslut i utvecklingen kunde mer genomtänkta val göras under processens 
gång. Se ramverket kapitel 3 för ytterligare information om QFD. Den QFD som 
använts är hämtad som mall från hemsidan QFD Online och har bearbetats för de två 
tillbehören. [4] 

 

2.3.5 Litteraturstudie 
 
Litteraturstudie har genomförts i syfte att bygge upp en kunskapsbank för 
genomförandet av arbetet. Ett teoretiskt ramverk låg till grund för att använda rätt 
metoder vid rätt del av processen. Det faktabaserade innehållet som bygger upp det 
teoretiska ramverket har främst hämtats genom att studera litteratur inom området 
produktutveckling. Genom litteratur tillhandahållen av Högskolebiblioteket i 
Jönköping kunde lämplig kunskap inhämtas och dokumenteras ned. Förutom tryckt 
litteratur har tidigare inhämtad kunskap från utbildningen samt webbsidor, samt artiklar 
använts. Litteraturstudien är även gjord med en grund i att granska äldre upplagor av 
examensarbeten på databasen Diva. Genom detta kunde övergripande 
litteraturreferenser hämtas och tolkas för att användas i ett tidigt stadie. För ytterligare 
komplement till denna litteraturstudie hämtades information från forskningsartiklar via 
databaserna Science Direct och Google Scholar samt kompletterande litteratur kring 
ämnesområdet från Jönköpings högskolebibliotek. 

 

2.3.6 Sammanställning, vad ska fraktas? 
 
Efter genomförd konkurrensanalys och enkätundersökning blev det tydligt att 
kundbehoven var varierande, därmed var en viktig del i arbetet att identifiera och 
sammanställa den data som inhämtats av konkurrensanalys och enkätundersökningen. 
Aspekter från båda undersökningarna togs hänsyn till så att valen skulle bli så bra som 
möjligt. För att detta skulle vara möjligt granskades först de individuella dokumenten 
var för sig, slutsatser drogs och dokumenterades. Därefter kunde de två metoderna 
tillsammans ge en bild av vad som skulle fraktas. 

 

2.3.7 Sållning 1 
 
Vid första sållningen användes konkurrensanalys samt enkätundersökning som 
underlag för beslut av vilka två föremål som arbetet ska grunda sig i. Som ett 
komplement till konkurrensanalys och enkätundersökning utfördes sållningen i samråd 
med företagets VD för ytterligare säkerställande av kundkriterium. 
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2.3.8 Förstudie 2 
 
Utifrån de föremål som återstod efter första sållningen startade en förstudie för att 
besluta vilka lagar och krav som ställs på de två transporttillbehören. Eftersom 
transportfordonet klassificeras som en cykel togs för arbetet rådande regler och lagar 
fram för denna typ av fordon. Utefter genomförd granskning av lagar kunde 
antropometriska mått och vikter tas fram, samt generella mått och studier för de 
bestämda föremålen. Då tillbehörens områden var bestämda kunde analys av liknande 
produkter inom området fungera som inspiration för fortsatt utveckling.  

Antropometriska mått är hämtade ur boken ”Measure of human” i syfte att få fram 
genomsnittliga längdangivelser för barn i de åldrar transporttillbehöret utvecklats till. 
[5] 

För att bestämma vilka delar av trafikförordningen som rör fordonet och därmed vilka 
faktorer som påverkar utvecklingen av tillbehören har svensk trafikförordningen 
granskats. Genom att läsa fullständiga trafikförordningen (1998:1276) har gruppen 
fokuserat på de delar som rör den fordonsklass som tillbehören sitter tillsammans med. 
Valda områden att studera i trafikförordningen (1998:1276) är ”Bestämmelser för trafik 
med cykel” och ”Moped och fordons last”. De valda områden studerades som ett urval 
av hela trafikförordningen då de påverkar utvecklingen av tillbehör för 
transportfordonet. Se teoretiskt ramverk kapitel 3 för information om valda delar av 
trafikförordningen. [6]  

 

2.3.9 Konceptstadie 1 
 
Då de två transportföremålen var valda samt riktlinjer att förhålla sig till fastställda 
inleddes en brainstormingsession för generering av en stor mängd tidiga koncept. Målet 
med brainstormingen var att generera ett högt antal olika koncept som senare kunde 
ligga till grund för fortsatta utvecklingsarbetet. Eftersom det är två olika typer av 
transporttillbehör som har utvecklats genererades skisser parallellt för de två föremålen. 
Ytterligare information om metoden brainstorming återfinns i teoretiska ramverket. [7] 

 

2.3.10 Sållning 2 
 
Då flera koncept genererats krävdes en metod för att avgöra vilka av koncepten från 
konceptstadie 1 som hade potential att uppfylla kravspecifikationen. Eftersom en stor 
mängd koncept skapats krävdes en sållningsmodell som kan hanterar antalet. Metoden 
som passade och därmed valdes är en elimineringsmatris, även kallad Go/No-Go. Efter 
genomförd Go/No-Go återstod två skissförslag på vardera fraktföremål. [8] 

De två koncept som gick vidare fortsatte utvecklas till två nya koncept som 
kombinerade fördelarna hos de två tidigare förslagen. För att slutligen bestämma ett 
koncept för vardera tillbehör ställdes en plus- och minuslista upp.  
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2.3.11 Förstudie 3 
 
I denna förstudie var syftet att ta reda på de valda konceptens olika 
infästningsmöjligheter och därmed ge underlag för konceptgenereringssteg 3. Vidare 
identifierades två olika infästningsområden där olika konstruktionslösningar krävdes. 
Det första området gällde fixering av sittytan under transport av barn samt de tillfällen 
då den inte används och därmed står i upprätt läge. Eventuell klämningsrisk 
identifierades här. Det andra området behandlade infästningsmöjligheterna av 
tillbehörens nedre del i utrymmet. Då en gemensam infästningslösning av de två olika 
tillbehören ansågs vara mest fördelaktig och möjlig utefter valda tillbehör studerades 
detta område gemensamt. 

I förstudien identifierades ett antal olika möjligheter att fälla sitsen till upprätt läge. En 
av de idéer som uppkom i denna process liknar den konstruktion som återfinns i många 
hissinredningar. Lösningen består av ett gångjärn med inbyggd fjäder som låter sitsen 
återgå till ursprungsläget vid passivt användande. En tillverkare av denna typ av 
konstruktion är Emdon som tillverkar fällsitsen Jaxon. I samtal med Emdon 
konstaterades att denna konstruktion är olämplig för utomhusbruk. I samtalet 
tydliggjordes att konstruktionen för Jaxon inte är tillräckligt tät för att skydda ingående 
delar som riskerar att korrodera. [9] 

I samma förstudie identifierades ytterligare en fällsits, Locus av tillverkaren Hallcraft 
som däremot fungerar utomhus.  Denna produkt har dock en begränsning i form av 
bredden som inte går att anpassa för de antropometriska måtten som arbetet förhåller 
sig till. De produkter som använder sig av denna lösning återfinns i allra högsta grad 
inomhus. Då tillbehöret är anpassat för transport av barn ställer detta höga krav på 
säkerhet vid användning. Därmed fanns en risk i användandet av en återfjädrande 
konstruktion då sisten kan utgöra klämningsrisk eller skaderisk då den återfjädrar. Med 
konstaterandet av denna risk valdes denna lösning bort innan konceptgenerering 3 
startade. [10] 

Gruppens andra idé för fällning av sits bestod av ett runt ihåligt rör som i varje ände 
bärs upp av två cylindrar. Genom att dimensionera röret och cylindrarna så att de passar 
i varandra fås möjligheten att rotera dessa i förhållande till varandra. Eftersom 
fällningen av sitsen i detta fall sker manuellt minimeras risken för oväntade och hastiga 
svängningsrörelser hos sitsen. Av samma skäl minskar risken för eventuella 
klämningar. Då denna konstruktionslösning möjliggör val av passande material för 
produktens utomhusanvändande kan ett korrosionsbeständigt material väljas, till 
skillnad från fjäderstålet i tidigare undersökta lösningar. 

I det andra området som innefattar infästning av tillbehören i bottnen av utrymmet 
hämtades inspiration från olika produktområden, så som båtar och andra 
friluftsaktiviteter. Denna informationssökning hämtades med hjälp av en översiktlig 
sökning på Google. 

För ytterligare studier på infästningsmöjligheter undersöktes konkurrenten Urban 
Arrow på Team Sportia i Jönköping den 17:e februari 2015. Denna modell använder 
sig av olika typer av infästning. Den vanligaste infästningsmöjligheten på denna 
lådcykel var spännband i kombination med skruvar och nitar.  
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2.3.12 Konceptstadie 3, vidareutveckling av koncept 
 

Genom förstudie 3 konstaterades att vid användning av sitsen finns en eventuell 
klämningsrisk för de barn som transporteras. Med hänsyn till denna risk togs valet att 
skapa olika koncept genom metoden Brainstorming vars syfte var att minimera risken.  
Då risken uppenbarade sig när tillbehöret var infäst på transportfordonet fokuserades 
därmed koncepten på olika infästningsmöjligheter. Koncepten riktade sig också till att 
lösa det problem som uppstod under passiv användning av tillbehöret. När tillbehöret 
inte används finns möjlighet att låta det sitta kvar på transportfordonet. Sitsen är då 
gjord så den kan fällas upp mot ryggstödet. Det krävs därför någon form av infästning 
för fixering av sitsen vid uppfällt läge. Därmed skapades olika koncept för att uppfylla 
funktionen. 

Vid infästning av de båda tillbehören identifierades i förstudie 3 möjligheten att 
använda samma konstruktion för båda två.  För att kunna fixera tillbehören i botten av 
transportfordonets förvaringsutrymme skapades koncept. Eftersom användaren ska 
kunna ta i och ur tillbehören efter eget tycke och användningsbehov skapades 
infästningskoncept utefter det. [7] 

 

2.3.13 Sållning 3 
 
Efter alla konceptgenereringssteg var gjorda sållades slutligen bästa infästningslösning 
fram och valdes utefter en känd metod. Metoden som sållningen använde sig av var i 
sållning 3 en Pugh-matris. Efter genomförd sållning 3 fanns endast en 
infästningslösning kvar som därför användes vid den fortsatta utvecklingen av 
tillbehören. På samma sätt sållades slutligen infästningen för att motverka 
klämningsrisk ned till ett återstående förslag. [8] 

 

2.3.14 Val av material 
 
Med hänsyn till kravspecifikationen studerades lämpliga material för tillbehören. 
Hänsynstagande togs till dess användning utomhus, vikt, applikationsområde och 
temperaturtålighet. För ytterligare information om kravspecifikationen se bilaga 1. 
 

Materialval för sits och ryggstöd 
Med hjälp av programvaran CES EduPack 2014 som tillhandahölls av Högskolan i 
Jönköping kunde materialval väljas utefter ställda kriterium i kravspecifikationen. Den 
mängd alternativ som programvaran framställt var tvunget att reduceras för att enklare 
ge förslag på det lämpligaste materialet. Genom att studera programvarans information 
om materialen och dess applikationsområden kunde detta genomföras. 
Kravspecifikationen anger den maxlast transporttillbehören och dess medtagna last får 
väga tillsammans. Även denna faktor var av betydelse för val av material. Företaget 
ULs sökmotor Prospector användes som ett komplement till den information som 
hämtats från CES EduPack 2014. [11]   
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För att ta fram de material som lämpar sig för de valda kriterierna användes 
programvaran CES EduPack 2014. Genom att låta programmet sålla material utefter 
kriterierna fås lämpliga kandidater. 

De kriterier som användes i CES EduPack 2014 för sållning av plastkonstruktionens 
material var följande: 

- Densitet: < 1500 kg/m^3 
- Användningstemperatur: 230 - 340 Kelvin (-43 – 67 Celsius) 
- Vattentålighet (sötvatten): Excellent 
- UV-beständighet: Good 

 
Materialval för konstruktion 

För att skapa en konstruktion som är kostnadseffektiv samt robust sågs metall som ett 
lämpligt material för konstruktionen. De koncept på sittplats och upphängning av kassar 
som gick vidare efter sållningen innefattade profilkonstruktion, vilket ytterligare 
framställde metall som ett bra alternativ. För att välja material till konstruktionerna som 
bygger upp de två tillbehören valdes att undersöka liknande produkter såväl produkter 
som finns i samma område. Cyklar var en av inspirationskällorna där det är fokus på 
hållfasthet i förhållande till vikt. Bland dessa produkter är aluminium och stål vanligt 
förekommande material, med aluminium som den vanligaste. [12] 

Då aluminium kan legeras till samma hållfasthet som många konstruktionsstål och 
samtidigt har relativt låg densitet talade valet för detta material. Ytterligare har 
aluminium ett naturligt oxidskikt som gör att produkter i detta material har ett eget 
skydd mot långvarig påfrestning från miljön, utöver manuellt skapade skydd i form av 
ytbehandlingar och lack. Dessa egenskaper gör att aluminium är ett vanligt 
förekommande material inom transport och fordonsindustrin, däribland produkter som 
cyklar. [13] 

Ytterligare ett material som är lämpligt att använda för denna typ av konstruktion är 
stål. Denna metall har likt aluminium god beständighet mot miljöpåfrestningar samt 
finns tillämpbar inom många områden liknande detta. Aluminium får bästa möjliga 
utomhusegenskaper först efter det anodiserats, stål kräver oftast en lackad ytbeläggning 
för att tåla miljöpåfrestningar.  För att hålla nere vikten på konstruktionen önskades en 
aluminiumlegering eller en stållegering med höga hållfasthetsegenskaper i förhållande 
till dess densitet. Utöver detta var svetsbarheten av stor betydelse i valet. 

En aluminiumlegering som passar kriterierna för detta område är AW 6082 T6. Denna 
aluminiumlegering kännetecknas av medelhög styrka och utmattningshållfasthet, god 
formbarhet vid kallt tillstånd, god svetsbarhet och korrosionsbeständighet. [14] 

Ett av de stål som uppfyller kriterierna och som lämpar sig för användningsområdet är 
SAE 4130 med egenskaper så som god svetsbarhet, god formbarhet. Eftersom detta 
material saknar eget skydd mot korrosion krävs en beläggning för skydd mot detta. [15] 

Genom att studera ett lämpligt stålmaterial för tillämpningsområdet och jämföra det 
mot ett lämpligt aluminiummaterial kunde valet utföras med avseende på vikt i 
förhållande till dess hållfasthet. Eftersom vikten på tillbehören är av stor betydelse 
gjordes jämförelse mellan stålmaterialet (SAE 4130) och aluminiummaterialet (AW 
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6082 T6) för att avgöra vilket som var bäst lämpat. Jämförelsen som gjordes beskrivs 
nedan. 

Materialets sträckgräns/materialets densitet = hållfasthetsegenskaper i förhållande till 
dess densitet. 

SAE 4130: 

525 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
7840 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3 = 66964 𝑀𝑀𝑀𝑀/(

𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚3) 

 

AW 6082 T6: 

290 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
2730 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3 = 106227 𝑀𝑀𝑀𝑀/(

𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚3) 

Då SAE 4130 och AW 6082 är metalliska material identifieras möjlig sammanfogning 
med hjälp av svetsning. Av detta skäl togs lämpliga svetsmaterial fram för valda 
materialet. För att kunna bestämma materialet i svetsfogen kontaktades EDSTRÖMS 
´s Verktyg AB via mail. 

 

2.3.15 Val av tillverkningsmetod 
 

Eftersom konstruktionen som bygger upp de två olika tillbehören delvis innefattar 
standardkomponenter beskrivs inte dessa standardkomponenters tillverkningsmetod 
närmare i denna rapport. Det som beskrivs gällande standardkomponenterna är om det 
krävs ytterligare tillverkningssteg. Vidare gäller att om tillverkningsmetoden är 
generell för industrin togs hänsyn till detta vid val av metod. Några av de generella 
metoder som användes i arbetet för framställning av detaljer är borrning av hål samt 
kapning och bockning av rörprofiler. 

Med hjälp av tidigare studerad kurs i tillverkningsmetoder på Jönköpings tekniska 
högskola kunde tillverkningsmetod för plastsitsen i tillbehöret bestämmas. För val av 
tillverkningsmetod för fästblecket rådfrågades i samtal med Jet-Flex AB den 17 mars 
lämpligast metod.  

 

2.3.16 Konstruktion, CAD 
 
Skisserna på sits och upphängning av kassar som användes och gick vidare i 
sållningarna byggde på rör med rundprofil. De ihåliga rören var tänkta att böjas till 
önskvärd form. Eftersom infästningen av konstruktionen i botten av utrymmet valdes 
till fyrkantiga profiler i sållning 3 togs beslutet att bygga upp de påverkade delarna i 
konstruktionen med fyrkantsrör för att skapa en geometrisk passning. Av detta skäl 
består konstruktionen av både fyrkantsrör och rundrör. Beslutet att använda ihåliga 



Metod och genomförande 

14 

profiler gjorde för att skapa en mer robust känsla. Då beräkningar på massiva profiler 
visade att tvärsnittet var väldigt litet skulle det ge ett osäkert intryck. 

Fyrkantsrören som delvis bygger upp sitsens konstruktion böjs i sin ände med en radie 
på 180 grader för att fixera tillbehöret så väl som möjligt utan att bli permanent fastsatt. 
Överhänget bakom relingen sattes till ett uppskattat värde för att undvika urhakning 
under färd, men inte på bekostnad av vikt och ergonomi för användaren. Mellanstaget 
som finns mellan överhängen fungerar utöver uppstadgning som infästningspunkt för 
säkerhetsbälten. Eftersom säkerhetsbälten ska placera i närheten av axelpartierna på 
barnen placeras detta stag upp mot relingens kant för att uppfylla behovet. De två 
överhäng som återfinns i konstruktionen innefattar förborrade hål där ryggstödet ska 
fästas. Placeringen av mellanstaget medför uppstadgning av ryggstödet då den delvis 
ligger an mot balkens yta. 

 

Figur 2. Överhängsprofiler samt mellanstag. 

 

Då den valda lösningen för att fälla sätet bestod av ett rör och två cylindrar som rör sig 
i varandra gjordes valet att använda runda profiler för denna del. Av detta skäl består 
konstruktionen av både fyrkantsrör och rundrör. För att förenkla glidningen, dämpa 
stötar samt minska slitage mellan delarna fördes diskussion med SKF den 15:e mars för 
att ta fram ett lämpligt lager i rotationspunkten på sätet. De två alternativen som togs 
upp för diskussion var kullager eller bussningar/glidlager. Kullager fungerade för 
tillämpningsområdet. Denna lösning ansågs dock olämplig då lasten sker vid statisk 
användning. För att överkomma den last som lagret belastas med var därför ett stort 
kullager nödvändigt. I samråd med SKF konstaterades att ett glidlager var mer 
fördelaktigt att använda vid denna typ av konstruktion. Bussningar är bättre på att ta 
upp statiska laster än kullager och hanterar utomhusmiljöer bättre.  
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Figur 3. Konstruktion för rotation. 

 

Röret som sitsen roterar kring är placerad på de två fästbläck som svetsas samman med 
överhängsrören. Fästblecken innefattar ett cirkulärt hål som har i syfte att möta upp 
gångjärnsstödet för sitsen. Genom att tillverka den i två delar förenklas montering och 
minskar tillverkningskostnad i förhållande till att fräsa fram detaljens två funktioner i 
ett stycke. Det rundrör som ligger an mot glidlagren sammanfogas med två tvärgående 
rundrör. För att öka anläggningsytan vid svetsning konstruerades de tvärgående rörens 
ändar på så vis att de följer den mötande geometrin.  

 

Figur 4. Mötet mellan rotationsdelarna och tvärgående rör. Bilden illustrerar 
ytterligare gångjärnsstödet som svetsats samman med fästblecket.  

 

I andra änden av de tvärgående rören svetsas ytterligare ett rundrör som bockats till en 
form som gör att den ligger an mot utrymmets hjulhus. Rörformen som bockats fram 
fyller sin funktion i att avlasta sitsens konstruktion under användning. Då tillbehöret 
inte används skapas möjligheten till större fritt utrymme genom att vinkla upp sätet. För 
att de bockade ändarna ska få plats vid uppfällt läge har de fyrkantiga 
överhängsprofilerna flyttats samman mot centrum för att ge utrymme åt dessa stöd.  

För konstruktion av plastdetaljerna som bygger upp sittytan samt ryggstödet togs 
hänsyn till den valda tillverkningsmetoden. Faktorer så som släppvinklar och hörnradier 
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var centrala faktorer vid utformningen. Eftersom tillverkningsmetoden bygger på att en 
plastyta sugs an mot en form bör konstruktionen inte innehålla för djupa hålrum, vilket 
i så fall skulle medföra att godset i dessa delar blir tunnväggigt. Ytterligare en aspekt 
som var av betydelse vid konstruktionsarbetet var hänsyn till de större plana ytorna. 
Vid vakuumformning finns risk att stora plana ytor får felaktig ytstruktur om den inte 
innehåller någon form av mönster. Av detta skäl valdes att addera tre fåror i vardera 
plastdetaljen och därmed minska risken för försämrad ytstruktur vid tillverkning. De 
fåror som adderats till konstruktionen medför utöver ytstrukturen kylning under varma 
dagar för användaren. Fårorna agerar även som förstärkning då de kan styva upp 
konstruktionen i breddled. För att minimera den eventuella vattenansamling som kan 
uppkomma av dessa fåror borras hål som låter vattnet rinna av. [16] 

Sitsen och ryggstödet utformades så att konstruktionen innehåller insjunkningar som 
låter dem vila på rörkonstruktionen under och därmed har bestämda punkter som de blir 
infästa vid.  

Då plastdetaljen kyls efter tillverkning sker viss mån av krympning vilket kan medföra 
problem då den ska avlägsnas från formen. För att undvika detta problem användes 
släppvinklar vid utformningen av detaljerna. Generellt sett sätts släppvinklar till en 
grad, då djupet ökar på detaljen ökar även släppvinkeln. Vanligt förekommande är även 
att detaljens släppvinkel sätts till 1:100 vilket då tar hänsyn till detaljens djup. Samtliga 
delar i konstruktionen som var i behov av släppvinklar sattes därför till en grad. [16] 

Då säkerhetsbältets undre infästning sitter under sitsen var det nödvändigt att 
implementera ett hål där bältena kan passera igenom. Placeringen av hålet gjordes med 
hänsyn till barnets placering på sitsen. Hålet bör inte vara under barnets rumpa. Inte 
heller ska den sitta för långt fram då detta skulle leda till att barnet färdas framåt innan 
säkerhetsbältet tar emot. Hålets placering valdes med hänsyn till detta, och placeras 
mellan de två positionerna.  

Då det finns risk för urhakning av övergängsprofilerna under färd skapas en lösning för 
att minimera uppkomsten av detta. Genom att använda en rem med kopplingsfunktion 
mellan överhänget och transportlådans vägg fixeras tillbehöret i höjdled. Då det även 
finns risk att sitsen rör sig kring sin rotationspunkt under färd fixeras denna genom att 
använda samma typ av lösning som ovan. Samma lösning används för att förankra 
sisten vid uppfällt läge. Detta löses genom en rem fäst i sisten som sedan kan kopplas 
antingen till konstruktionens nedre del eller konstruktionen övre del. 

Konstruktionen av kasshållaren består till största del av fyrkantsrör som är en direkt 
följd av infästningens geometripassning. Kasshållaren är förutom upphängning av 
kassar menad att fungera som en avskiljningsvägg. Tillbehöret består av ett rör som 
bockats 90 grader på två ställen för att skapa två infästningspunkter i bottnen. I bågen 
sätts ett mellanstag som fungerar som skiljevägg och förhindrar att kassar svingar mot 
eventuella barn som transporteras. För att minimera olycksrisk har placeringen av 
krokarna och dess utformning gjorts på så vis att de är undangömda från användaren. 
Krokarna består av stänger som bockats till en bågform. Riktningen på krokarna är 
valda i syfte att motverka att kassarna glider av krokarna. Då krokens öppning är utåt 
kommer kassen stoppas av innerväggen, istället för att den glider av kroken vilket 
annars kunde skett. 
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Figur 5. Bågprofil för tillbehöret kassar. 

 

Tillbehörens infästningskonstruktion bygger på geometrisk passning där två fyrkantsrör 
från tillbehören möter upp lika många fyrkantsrör från infästningen som sitter fast i 
bottnen. I bottnen av fyrkantsrören svetsas en bottenplatta för att hålla upp tillbehören. 
Bottenplattan innehåller ett dräneringshål för minimering av vattenansamling. 
Infästningens rör svetsas samman med en fästplatta som med hjälp av skruvar och 
muttrar fästs i lådan. På grund av att överhängskonstruktionen var tvungen att flyttas in 
mot centrum hamnar naturligt infästningen längre från utrymmets väggar. Av detta skäl 
var två olika infästningskonstruktioner nödvändigt att skapas. Genom att svetsa 
samman två fyrkantsrör löstes detta konstruktionsproblem, vilket samtidigt tillåter 
användaren att flytta kasshållaren till ytterligare en position. 

 

Figur 6. Möte vid infästningen i utrymmets botten. 

 

Fyrkantsrör och rundrör har valts utefter standardprofilkatalogen från Nordiskaluprofil 
AB. Bussningar har valts ur SKF:s sortiment. [17], [18] 
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För att förhindra att vatten kommer in i rörkonstruktionerna används ändpluggar för att 
täcka de öppningar som finns. De ändpluggar som valts har gjorts för tre olika områden; 
infästningen i botten, svängda rör som ligger an mot hjulhusen och 
överhängsprofilernas öppningar baktill relingens kant. Ändpluggar som valts tillverkas 
av Ackurat och har beteckningarna IFRVS35351 - S samt IKPT2521S. [19] 

Det har i arbetet beräknats på hållfasthet för att kunna säkerställa tillbehörens 
funktionalitet och hållbarhet under en kollision. Under en eventuell krock vid 
hastigheten 30 km/h utsätts fordonet av en framräknad g-kraft som tas hänsyn till vid 
dimensionering av balkar. Fordonet har maximal drivkraft upp till 25 km/h med hjälp 
av eldrift men kan med hjälp av användarens muskelkraft framföras i högre hastigheter 
vilket presenteras med beräkningar på 30 km/h. 

För att genomföra beräkningar och därmed granska hållfastheten undersöktes 
standardprofiler som det valda materialet finns i. För att hitta en profil som uppfyllde 
både geometriska behov och hållfasthetskrav gjordes beräkningar på ett flertal 
standarddimensioner. Med hjälp av Karl Björks formelsamling kunde den användas för 
att bestämma om standardkomponenter på marknaden höll för en belastning vid en 
krock på 30 km/h med framräknad g-kraft. [20] 

För att bestämma vilka standardbalkar som de två tillbehören i arbetet delvis skulle 
byggas upp av studerades hållfasthet inom områdena momentdiagram och 
tvärkraftsdiagram, mekanik, g-krafter, böjspänning, skjuvspänning och svetsfog. 

De lastfall som ställdes upp för de två tillbehören var förenklade för beräkning av 
hållfastheten och för att välja dimensionerna på balkarna. För att kunna ansätta krafter 
vid beräkningarna togs g-kraften först fram. Krocken som dimensionerades mot pågick 
under en uppskattad tid då fordonet framfördes med en hastighet på 30 km/h. Detta 
redovisas vidare i resultatdelen.  

Först ställdes moment och tvärkraftsdiagram tillsammans med jämviktsberäkningar 
upp för de två olika tillbehören. Med hjälp av formler ur Karl Björks formelsamling för 
böjning och vetskapen om valda materialets sträckgräns kunde framräknade momentet 
tillsammans kontrollera dimensionerna på valda standardkomponenter i 
konstruktionen.  

 

2.3.17 Ritningsunderlag 
 
För att förtydliga det arbete som utförts genom tidigare moment samt presentera 
resultatet av arbetet har ritningsunderlag gjorts. Ritningsunderlaget baseras på den 
samanställda produkten där en BOM-lista samt funktionsmått tydliggörs. 
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2.4 Datainsamling 
 

2.4.1 Konkurrensanalys 
 
Med hjälp av hemsidor hittade genom Googles söktjänst gavs möjligheten att granska 
serietillverkade produkter inom området lådcyklar och de alternativ som byggts av 
enskilda individer, så kallad hobbyverksamhet. Stor del av den analys som gjorts på 
serietillverkade alternativ genomfördes via företagens egna hemsidor samt dess 
återförsäljare. Inom området lådcyklar finns en kultur där människor utbyter 
erfarenheter och intressen i främst bloggar och liknande nätverk. Med hjälp av dessa 
sidor kunde inspiration hämtas och användas som komplement till de serietillverkade 
lådcyklarna.  

Ett urval av marknadens utbud dokumenterades för jämförelse. Dokumentationen 
sammanställdes i ett ordbehandlingsprogram samt ställdes upp i en matrisform där 
cyklarnas specifikationer, basutbud och tillval kunde jämföras. 

 

2.4.2 Fältstudie/Enkätundersökning 
 
Fältstudien som genomförts i form av en enkätundersökning gjordes med hjälp av 
tjänsten SurveyMonkey. Flygblad innehållande instruktioner för genomförandet av 
undersökningen delades ut till väl valda bostadsområden i Jönköping, vars målgrupp 
motsvarar cykelns, samt närstående till studenterna. Valet att utföra 
enkätundersökningen via Internet gjordes av ett flertal skäl. Det primära skälet var att 
den utfrågade kundgruppen på så vis gavs mer tid till att genomföra enkäten vid ett 
tillfälle då det passar dem, för bästa resultat. Ytterligare skäl till en webbaserad enkät 
var för ökad trolighet till svar samt hänsynstagande till miljöaspekter.  

Efter företagets tidigare genomförda enkätundersökningar samt information från 
hemsidor specialiserade på området drogs slutsatsen att kvantitativa undersökningar har 
svårt att nå önskad svarsfrekvens. Eftersom flygbladen inte riktades till en specifik 
person försvårades möjligheten till en påminnelse, som annars ses som ett viktigt 
moment för hög svarsfrekvens. För att kompensera avsaknaden av en påminnelse och 
ändå uppnå godtagbar svarsfrekvens gjordes valet att använda endast en fråga i 
utskickat formulär, då det anses fördelaktigt med lågt antal frågor. Undersökningens 
struktur byggdes upp av ett antal alternativ i form av transportföremål där den utfrågade 
endast tilläts välja tre alternativ. För att upphämta ytterligare förslag på föremål 
adderades ett kommentarsfält i slutet av undersökningen. [21]  
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2.5 Trovärdighet 
 

2.5.1 Konkurrensanalys 
 
Det som bygger upp trovärdigheten i den konkurrensanalys som utförts är 
uppfattningen av vad marknaden erbjuder sina kunder och vad kunderna själva 
utvecklat. Genom att kombinera vad masstillverkande företag har utvecklat och vad 
entusiaster själva har tagit fram bygger detta en ökad trovärdighet i konkurrensanalysen. 

För att nå en högre trovärdighet är det möjligt att komma närmare lådcykelkulturen 
genom olika evenemang. Denna typ av undersökningar bortprioriterades med hänsyn 
tagen till tidsåtgång samtidigt som trovärdigheten inte skulle förändras nämnvärt.  

 

2.5.2 Enkätundersökning 
 
Valet av geografisk placering för utskicket gjordes för att överensstämma med den 
tilltänkta målgruppen för lådcykeln. Detta beslut medför vad studenterna anser öka 
trovärdigheten och på så vis stärka det givna resultatet för utskicket.  

Antalet flygblad som delades ut uppgick till 49 stycken och antalet erhållna svar 
uppgick till 22. Därmed blir svarsfrekvensen för denna undersökning ca 45 %. 
Procentandelen påverkas av att vissa utfrågade är närstående och därmed ökar 
svarsfrekvensen. Detta betyder att svarsfrekvensen från bostadsområdena ligger under 
45 %. Trots att svarsfrekvensen ökar med medtagandet av närstående finns en vinning 
i att utöka undersökningen med dessa för att skapa en större bredd i målgruppen. 

Den mängd utskick som bygger upp undersökningen får med ovanstående underlag 
trovärdighet i resultatet. Trovärdigheten i en kvantitativ enkätundersökning bygger 
bland annat på de människor som svarar och antalet deltagande. Då arbetet följer en 
tidsplan påverkas möjligheten att nå ut till ett större antal deltagare, därmed hade 
trovärdigheten kunnat ökas med fler deltagande. 

 

2.5.3 Patentundersökning  
 
Med hänsyn till antalet patent som finns tillgängliga på patentverkets hemsida PRV 
togs beslut att endast granska en delmängd av alla tillgängliga patent. Trovärdigheten 
skulle naturligtvis ökat med en större mängd undersökta patent. Resultatet av 
patentundersökningen speglar den tidsmängd som avsattes under planeringsstadiet.  
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2.5.4 Antropometriska måttangivelser 
 

För att kunna förhålla sig till längder och måttangivelser i utvecklingsarbetet har 
antropometriska mått undersökts för barn i åldrarna två till sex år. En av de faktorer 
som påverkar trovärdigheten på ett negativt sätt är bokens ålder. Med ett utgivningsår 
på 1967 finns risk att genomsnittliga längdmått har förändrats under tiden. Med hänsyn 
till denna information valdes måtten som riktmärken istället för fastställda mått i 
utvecklingsarbetet. 

Ytterligare en faktor för trovärdigheten var de tabeller som innehöll måttangivelserna. 
Då samtliga mått på barnen endast finns angivet för barn i åldrarna fyra år och uppåt 
skapades viss osäkerhet kring måttangivelser för yngre barn. Då arbetet skulle ta hänsyn 
till barn i åldern två år var dessa värden tvungna att interpoleras fram. Detta innebär en 
viss osäkerhet i trovärdigheten av måttangivelserna när dessa används som riktmärke i 
arbetet.  
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3 Teoretiskt ramverk  
 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Vilka är de rådande 
behoven och kraven, samt regler och lagar för transport på cykel?” beskrivs följande 
områden i det teoretiska ramverket: regler och lagar samt behov och krav genom QFD. 
Regler och lagar behandlas därför att fordonsklassen cykel följer bestämda förordningar 
som måste uppfyllas för framfart med detta fordon. Behov och krav genom QFD 
behandlas därför att produkten ska möta kunders förväntningar och därmed få ökad 
konkurrenskraft på marknaden. 

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Går det att konstruera en 
produkt så att kundkraven möts?” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: 
behov och krav genom QFD, idégenereringsmetoder och sållningsmetoder. Behov och 
krav genom QFD behandlas därför att kunna överföra kundbehoven till konkreta 
produktkrav som kan användas för att utvärdera om en konstruktion uppfyller 
kundkraven eller inte. Idégenerering behandlas för att bestämma den metod som ska 
användas under skapandet av konceptförslagen. Val av sållningsmetoder behandlas för 
att kunna bestämma vilka metoder som ska användas för att uppfylla kundkraven och 
även bestämma vilka koncept som ska fortsätta utvecklas.  

 

3.2 Regler och lagar 
 

3.2.1 Bestämmelser för trafik med cykel och moped 
 

Ur kapitel 6 i trafikförordningen, bestämmelser för trafik med cykel och moped står 
angivet om gemensamma bestämmelser. 
Enligt svensk trafikförordning (1998:1276 Kap 6, 3§) står angivet att ”§ På en cykel 
eller en moped får inte samtidigt färdas flera personer än cykeln eller mopeden är 
byggd för. När en cykel eller moped klass II har lämpliga säten och effektivt skydd mot 
hjulekrarna får dock på fordonet färdas ytterligare 

1. Ett barn under tio år, om den person som styr fordonet har fyllt femton år, 
eller 

2. Två barn under sex år, om den som styr fordonet har fyllt arton år.” 

Enligt svensk trafikförordning (1998:1276 Kap 6, 4§) står angivet att ”§ Cyklande eller 
mopedförare får inte transportera gods som är så tungt eller stort att cykeln eller 
mopeden inte kan manövreras säkert eller så att annan trafik hindras.” [6] 
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3.2.2 Fordons last 
 

Ur kapitel 3 i trafikförordningen, bestämmelser för trafik med fordon står angivet 
om fordons last. 
”78 § Ett fordon får inte lastas på sådant sätt att  
1. Förarens sikt eller möjligheter till manövrering hindras, eller 
2. Föreskrivna körriktningstecken, stopptecken, lyktor eller strålkastare skyms. 
Förordning (2001:667).” 

Förordningen anger hur många passagerare användaren kan ta med på en cykel. 

”79 § På eller i ett fordon får passagerare inte tas med i sådant antal eller placeras på 
sådant sätt att fara kan  
uppstå. Förordning (2001:753).” 

Allmänt ger trafikförordningen följande krav innehållande följande information. 

”80 § Last får inte medföras på eller i ett fordon på sådant sätt att den kan 

1. utgöra fara för person, 
2. orsaka skador på egendom, 
3. släpa efter eller falla av fordonet, 
4. orsaka störande dammbildning eller liknande, 
5. försvåra körningen av fordonet, eller 
6. Framkalla onödigt buller. Lasten skall vara fastgjord om det krävs med hänsyn till 
lastutrymmets eller lastens 
beskaffenhet. Om det behövs skall lasten vara övertäckt.” [6] 

 

3.3 Planering 
 

3.3.1 Gantt 
 
Ett Ganttschema är en metod för att strukturera projekt i tiden. Varje uppgift relateras 
till en tidsåtgång, tiden illustreras vanligtvis i veckor, månader, eller kvartal på ett år. 
Tabellen ska innehålla information för läsaren hur lång tid en uppgift förväntas ta och 
om några uppgifter bör utföras parallellt med varandra. Ganttscheman som görs ute i 
industrier skapas vanligtvis genom Microsoft Project(TM). Det finns olika sätt att 
presentera uppgifterna i ett Ganttschema, antingen utför uppgifterna sekventiellt eller 
parallellt. Den stora fördelen med att använda Ganttscheman vid tidsplaneringen är att 
varje medlem i projektet får en tydlig bild av vad som ska utföras och när detta ska vara 
klart. En nackdel med Ganttschema är i de fall då skaparen/skaparna använder sig av 
övergripande ord för arbetsmoment som ska struktureras, som därmed innefattar dolda 
moment.  

En väl utförd tidsplanering ger samma information som ett Ganttschema. I de fall då en 
tidsplanering är tydlig för granskaren kan ett Ganttschema vara överflödigt. 
Tidsplanering och Ganttschema är tillämpbart i såväl små som stora projekt. [22]  
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3.3.2 QFD 
 
En avgörande faktor för ett lyckat slutresultat med projekt är att tidigt förstå problemet 
som ska lösas. Genom att förstå problemet i ett projekt kan väl genomtänkta krav ställas 
upp för produkten som underlag för produktutvecklingen. En metod för att få ökad 
förståelse för kraven och hur de påverkar produkten är Quality Function Deployment, 
QFD. 

QFD är ett verktyg som är användbart i många avseenden på olika nivåer av problemet. 
Metoden kan klargöra hur väl utvecklingsavdelningen förstår problemet, överföra 
kundbehov till konkreta produktkrav, reda ut vad som ska utvecklas innan fokus läggs 
på hur det ska göras. 

Stegen som genomförs i en QFD bygger sammantaget upp det som kallas 
kvalitetshuset. Dessa steg presenteras och beskrivs ytterligare. 

 

Figur 7. QFD-huset 

 

Steg 1: ”Vem” – Definiera vem kunden är, i de flesta fall finns det mer än en kund 
vilket i det fallet är viktigt att ha i åtanke vid det fortsatta arbetet. 

Steg 2: ”Vad” – Vad vill kunden eller kunderna få ut av produkten. I detta skede går 
arbetet ut på att klargöra vad kunden vill ha hos produkten, och vilka behov som finns 
med den. 

Steg 3: ”Vem mot Vad” – När utvecklingsavdelningen fastslagit vem kunden är och 
vad kunden vill ha är nästa uppgift i en QFD att ställa dessa mot varandra. Till vilka av 
kunderna är de olika behoven viktiga.  
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Steg 4: ”Nu” – Detta steg går ut på att undersöka hur problemet är löst idag, alltså hur 
konkurrensen ser ut för produkten vid den tidpunkt då en QFD utförs. 

Steg 5: ”Nu mot Vad” – Informationen som går att hämta i steg 4 där dagens 
problemlösningar granskas ställs nu i förhållande till vad kunden vill ha. Genom detta 
steg kan produktutvecklare se ifall konkurrenterna uppfyller kundernas behov och 
därmed var det finns möjlighet till förbättring. 

Steg 6: ”Hur” – Under detta skede går arbetet ut på att klargöra vilka faktorer som 
skapar möjlighet att uppfylla de behov som kunderna har. 

Steg 7: ”Vad mot Hur” – Förhållandet mellan vad behovet från kunderna är och hur 
man kan uppfylla dessa behov genom konkreta krav granskas i denna del av 
kvalitetshuset. Detta steg gör det tydligt för produktutvecklare att se vilka tekniska krav 
som är avgörande för ett visst kundbehov. I de fall då ett specifikt kundbehov är extra 
viktigt är det möjligt att se vilka tekniska krav fokus ska läggas på. 

Steg 8: ”Hur mycket” – Definiera vilka målvärde kraven i steget ”Hur” har. Genom att 
antingen granska konkurrenter, egna studier eller en blandning av dessa två erhålls ett 
värde på de krav som sattes upp tidigare i skapandet av QFD-huset. 

Steg 9: ”Hur mot Hur” – Sista steget i utförandet av en fullständig QFD är att ställa de 
tekniska kraven mot varandra. Då fokus ligger på att utveckla ett av kraven finns risk 
att ett annat krav påverkas. Genom att undersöka förhållanden mellan de olika kraven 
erhålls kontroll över detta. 

Kvalitetshuset som presenterats och beskrivits ovan är omfattande och kräver mycket 
tid. För att effektivisera arbetet finns förenklade QFD där delar av det fullständiga 
kvalitetshuset tas bort för att lägga fokus på delar som har högre prioritet. Den enklaste 
formen av QFD är den som endast består av ”vem”, ”vad” och ”vem mot vad”. [22] 

 

3.4 Idégenerering 
 

3.4.1 Brainstorming 
 
Brainstorming är ett tillvägagångsätt för att i produktutvecklingsprocessen generera 
idéer på vad som ska utvecklas. Metoden går ut på att en gruppdeltagare visualiserar 
sin idé genom antingen tal eller skrift för de övriga gruppdeltagarna, under denna 
process bör ingen kritik ges. Det går att genomföra brainstorming med endast en 
deltagare, men modellen utvecklades från början som en gruppmetod för 
idéframtagning. En fördel med brainstormingen är att gruppen som helhet får mångfald 
i idéerna som kommer fram. Det finns fyra riktlinjer att följa när en brainstorming ska 
inledas i en grupp. Först gäller det att för gruppen dokumentera ned alla idéer som 
kommer fram under processen, och även utse en person till moderator och sekreterare. 
Därefter ska så många idéer som möjligt framställas, dessa kan med fördel även 
utryckas i ord. Under hela processen ska gruppdeltagarna tänka så fritt som möjligt. 
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En möjlig nackdel med denna metod är risken för att den mest kommunikativa och 
sociala personen i gruppen tar överhand och leder gruppen i egen önskad riktning. För 
att driva mängden idéer som genereras och samtidigt få en dialog mellan samtliga 
deltagande inom gruppen bör denna metod utföras med 5-15 deltagare. [7] 

 

3.4.2 Brainwriting 
 
Då nackdelen med brainstorming är att en person kan ta överhand och leda gruppen har 
ytterligare en metod namngiven brainwriting utvecklats. Denna metod som även kallas 
6-3-5, går ut på att tre till åtta medlemmar utgår ifrån varsitt blankt papper som de delar 
upp i tre delar. I varje kolumn ska ett koncept beskrivas, skissas eller på annat sätt 
uttryckas så att den avsedda funktionen blir förståelig. Då medlemmarna gjort tre 
skisser var skickas pappret vidare till nästa medlem som då vidareutvecklar koncepten 
som mottogs. Samtliga medlemmar ska utgå ifrån samma problemformulering eller 
funktion, samt att alla papper ska passera samtliga medlemmar för vidareutveckling. 
Namnet 6-3-5 som metoden kallas beskriver delar av processen. 6 står för det optimala 
antalet deltagare, 3 står för antalet idéer som varje medlem ska starta med, samt 5 står 
för tiden medlemmarna har på sig att ta fram de tre koncepten, angivet i minuter. 

Denna metod kan anses överflödig i de fall gruppen har god sammanhållning, och 
därmed låter samtliga deltagare uttrycka sina åsikter. Metoden är effektiv för 
idégenerering där deltagare har svårt att framföra idéer till övriga gruppmedlemmar. 
[22] 

 

3.5 Sållning 
 

3.5.1 SWOT 
 
I det skede då beslut ska tas för en idé eller ett koncept är det mycket som står på spel. 
Att avgöra ifall ett koncept ska fortsätta utvecklas eller väljas bort påverkar kostnader 
och tidsåtgång. För att förenkla beslutsfattanden finns ett flertal metoder, däribland 
SWOT. SWOT är ett engelskt begrepp som på svenska står för styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot. Dessa fyra är grunden, och därmed det som bygger upp metoden. 
Metoden går ut på att granska koncept med dessa fyra begrepp i fokus för att hitta så 
många avgörande faktorer som möjligt, för konceptets utfall. Därefter ställs styrkorna 
mot svagheterna, och möjligheterna ställs mot hoten. De koncept som visar sig ha fler 
styrkor och möjligheter än svagheter och hot fortsätter utvecklas. 

SWOT-analys är ett vanligt förekommande redskap i industrin och dess genomförande 
leder till förbättrad förståelse för koncepts fördelar och brister. Denna metod håller sig 
till ett koncept åt gången vilket kan ses som både fördel och nackdel. Modellen ger en 
enkel struktur och förståelse för konceptets potential, men är en aning begränsad då den 
inte ger ett konkret underlag för beslut. [22] 
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Figur 8. SWOT 

 

3.5.2 Go/No-Go 
 
En elimineringsmodell är Go/No-Go, där koncept sållas bort med avseende på kundkrav 
och den inbyggda teknologins genomförbarhet. Kundkraven formuleras till frågor som 
ställs till varje koncept. Utfallet är att koncept antingen går vidare (go), eller tas bort 
(no). Med denna metod kan dåliga koncept sållas bort tidigt i processen, och nya idéer 
skapas. Om ett koncept erhåller ett fåtal (no) så kan det vara bra att ändra konceptet 
istället för att utesluta det direkt. Denna utvärdering lyfter fram brister och svagheter i 
koncepten, och den inhämtade informationen från utvärderingen används till ett 
förbättringsarbete för koncepten.  

 
Andra delen i elimineringssteget är att bestämma beredskapen som finns för den 
inbyggda teknologin som koncepten innefattar. För att ett koncept ska kunna 
vidareutvecklas krävs det att den inbyggda teknologin är möjlig med dagens mått och 
inte medför orimliga kostnader i form av utveckling. Mogen teknologi ska eftersträvas 
och teknologin ska inte vara det som blir bristande, utan istället konceptets design. För 
att ta reda på teknologins mogenhet finns 6 frågor att analysera. [8] 
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Figur 9. Go/No-Go 

 

3.5.3 Pugh 
 
En metod för att jämföra olika koncept med varandra är beslutsmatrisen, också kallad 
Pughs metod. Med jämförelsen erhålls en värdering på samtliga koncept och hur väl de 
uppfyller de satta kriterierna. Jämförelsen ger dels vilket alternativ som bör 
vidareutvecklas men också värdefull information som ligger till grund när beslut fattas. 

Beslutsmatrisen är en itererad utvärderingsmetod som testar fullständigheten och 
förståelsen för kriterierna, den ger snabbt det bästa alternativet samt hjälper till att skapa 
nya alternativ. Metoden genomförs effektivast enskilt och sammanställning av 
resultatet sker i grupp då alternativen diskuteras. 

Metoden består av sex olika steg och en bild illustrerar detta i Figuren nedan. Först 
ställs frågan vilket problemet är, eftersom metoden går ut på att komma fram till vilka 
koncept som ska vidareutvecklas är också frågan densamma. I andra steget väljs de 
olika koncepten som genererats fram under konceptgenereringen. Det är viktigt att 
alternativen i detta skede har samma abstraktionsnivå. Det är också viktigt att samma 
nivå på kunskap gällande funktionalitet, teknologi, hållfasthet, och tillverkning finns på 
samtliga koncept. För att genomföra beslutsmatrisen behövs kriterium för koncepten, 
kriterierna ska relateras till frågeställningen. Dessa kriterium kan, och är oftast en 
blandning mellan kundkrav och tekniska specifikationer. I nästa steg spaltas dessa upp, 
och sedan ska relativa betydelsen för kriterierna tas fram.  

Nästa moment går ut på att utvärdera de olika koncepten. Ett av koncepten blir vald 
som referens vid utvärderingen. När varje koncept ska ställas mot referensen ges en 
poängsumma ifall denna är bättre, sämre, eller lika bra på att utföra eller uppfylla 
kravet. Poängen som tilldelas sätts till +1,-1, eller 0.   
 
I nästa skede beräknas hur bra varje koncept uppfyller kriterierna och ger på så sätt en 
bild om vilket koncept som ska vidareutvecklas. Först tas en totalsumma fram som 
baseras på alla plus och minus som tilldelats. Därefter tas den totala vägda 
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poängsumman fram genom att totala poängen multipliceras med de enskilda 
kriteriernas vägda poäng. Dessa poängsummor ska endast ses som en hjälp när val av 
vidareutveckling av koncept ska bestämmas. [22] 
 

 

Figur 10. Pugh 

 

3.5.4 Gut Feel 
 
Gut feel som på svenska närmast översätts till magkänsla är en metod, eller snarare ett 
arbetssätt som ofta används av produktutvecklare i tidiga stadier av 
produktutvecklingen. Metoden går ut på att utvecklaren gör en genomförbarhetsanalys 
utefter egen erfarenhet och kompetens inom området. Då denna metod är fullkomligt 
avgjord av personen som tar beslutet ställs höga krav på dess eget omdöme och 
kompetens inom det specifika området. 

Vanligtvis kategoriseras koncepts potential i en av tre reaktioner. Dessa tre är: ”det är 
inte möjligt”, ”det kanske fungerar om någon förändring sker”, samt ”det är värt att ha 
i åtanke”. Då de tre reaktionerna är föränderliga är dessa tre övergripande indelningar 
som utvecklaren kan placera koncepten i. För att snabbt avgöra i vilken omfattning 
konceptet ska fortsätta utvecklas. [8] 

 

3.5.5 Parvis jämförelse 
 
För att få en bild av vilka krav som ställs på produkten och för att få en prioritet på de 
olika kraven kan en parvis jämförelse på produkten göras. I denna metod viktas alla 
kraven mot varandra i en matris, då två lika krav ställs mot varandra stryks denna cell. 
Vågrät rad viktas mot lodrät och vinner vågräta raden tilldelas den cellen värdet ”1”. 
Då vågrät rad förlorar i prioritet mot lodrät tilldelas cellen värdet ”0”. Skulle kraven 
vara lika viktiga tilldelas båda värdet ”0.5”. Summan av de horisontella cellerna skrivs 
ut åt höger om matrisen och bildar resultatet. Högt totalvärde för varje rad innebär hög 
prioritet för kravet. [7] 
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Figur 11. Parvis jämförelse 

 

3.6 Tillverkningsmetoder 
 

3.6.1 Termoplast 
 
Termoplastgruppen kan delas in i två undergrupper varav den ena bygger sin 
framställning på smältformning och den andra på varmformning.  

Under en smältformningsprocess kommer materialet att bearbetas nära sitt eget 
smältområde. Denna process ställer höga krav i vilka olika temperaturer som dem 
delkristallina och amorfa materialen kan bearbetas vid. Det bearbetningsområde som 
begränsas med avseende på temperaturen är lika för de två olika grupperna. Vid 
varmformning kännetecknas det att bearbetningstemperaturen är lägre än vid en 
smältformning. Temperaturområdet är vid en varmformning brett för amorfa plaster 
och snävt för delkristallina plaster. 

Vanligt förekommande bearbetningsmetoder för smältformning är formsprutning, 
strängsprutning och formblåsning. [23] 

 

3.6.2 Formsprutning 
 
Metoden är vanligt förekommande vid framställning av enkla och komplexa detaljer 
som har tunn godstjocklek. Material är oftast termoplaster som är i granulatform. En 
formsprutning kännetecknas av höga verktygskostnader som då behöver stora 
seriestorlekar för att nå ekonomisk försvarbarhet. [23] 
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3.6.3 Strängsprutning (Extrudering) 
 
Vanliga produkter som framställs genom strängsprutning är profiler däribland 
kabelhöljen och metoden lämpar sig väl för många olika termoplaster. De vanligast 
förekommande termoplasterna är PVC, PE, PP och PA. [23] 

 

3.6.4 Formblåsning 
 
Produkter med dubbelväggigt gods passar bra att tillverkas med hjälp av metoden 
formblåsning. Termoplaster används vid denna typ av tillverkning och PE är den 
vanligaste förekommande plastsorten. En rad andra termoplaster däribland PVC, PP, 
PET används också vid formblåsning av detaljer. Formblåsning som metod 
kännetecknas av att det är produkter med hålkroppar som ska tillverkas. 
Verktygskostnaden för formblåsning är något mindre än vid formsprutning. Denna 
metod är anpassningsbar både för stora men också för mindre serier. [23] 

 

3.6.5 Vaccumformning 
 
Varmformningen även kallad vakuumformning är en metod vid framställning av 
plastdetaljer. 

Produkter som vanligtvis framställs genom vakuumformning kan vara höljen, kåpor 
och baljor. Metoden lämpar sig i första hand till amorfa termoplaster så som ABS och 
PS, vilka är snarlika det valda materialet ASA. Utgångsmaterialet är skiljt från många 
andra metoder och kommer i form av skivor. Denna metod är lämplig vid låga 
seriestorlekar då verktygen har relativt låga kostnader. [23] 

 

3.6.6 Fräsning 
 
Fräsning är en bearbetningsmetod som använder sig utav ett fräsverktyg vars uppgift är 
att rotera in i materialet för att avlägsna material. Metoden är vanligt förekommande 
hos plana detaljer och vid skapandet av raka spår i arbetsstycket. Fräsningen utförs i 
verktygets axialriktning 90 grader mot detaljen som ska bearbetas. Matningen rör sig 
kring x, y och z-axeln längs maskinens arbetsbord i den fastspända detaljen för att 
bearbeta detaljen till önskvärd geometri. Matningshastigheten varierar från gång till 
gång och kan bero på aspekter som detaljens materialegenskaper, godstjocklek och 
precision. Utvecklingen av fräsmaskiner har genomförts under långt tid och 
möjligheten finns att bearbeta detaljer i 3-axligt tillstånd, det vill säga möjligheten finns 
att skapa olika bågformiga ytor med hjälp av denna utveckling inom fräsmaskiner. [24] 
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3.6.7 Laserskärning 
 
Grundläggande i laserskärning är att metoden byggs upp av en laserkälla som fokuserar 
ljus mot en punkt, därefter placeras arbetsstycket på en arbetsbänk som kan förflyttas i 
förhållande till ljusstrålen. En fokuseringslins placeras ovan arbetsstycket vars syfte är 
att skapa laserns fokuseringspunkt mot materialet som ska skäras. För att få laserns ljus 
till denna fokuseringslins placeras det en spegel mellan laserkällan och 
fokuseringslinsen som fungerar som transportör av ljusstrålens gång. Den yta som 
träffas av laserstrålen förångas och skapar önskvärt skärsnitt.  

Laserskärningsmetoden kännetecknas av smala skärsnitt och snabb bearbetning av 
detaljer. Med ett smalt skärsnitt kan materialåtgången minimeras och spara kostnader 
för företag. Kvalitetsmässigt skapar lasermetoden fina och skarpa skär i materialet, det 
går att använda den bearbetade detaljen direkt efter metoden har utförts. Metoden är 
begränsad av materialets godstjocklek som bör ligga inom 10-20 mm för ett bra utfört 
skär. De flesta material kan bearbetas med denna metod, material som kan vara 
problematiska är aluminium, koppar och guld. [25] 

 

3.6.8 Vattenskärning 
 
Vattenskärningsmetoden bygger på att tunna vattenstrålar under högt tryck riktas mot 
arbetsstycket och skär i materialet som ska bearbetas. I samma process kan med fördel 
ett slipande tillsatsämne användas för att öka skärmöjligheterna i detaljen. Metoden 
som används ute i industrier för skärande bearbetning av olika material kan hittas i 
områden som bil, flyg och mekaniska industrier. Det finns olika storlekar på 
vattenskärningsmaskiner och dess bearbetningsutrymme kan variera från några 
kvadratmeter till betydligt större. Det tryck som vattnet utsätter materialet för under en 
bearbetning kan variera mellan 276 MPa och 689 MPa.  

Vattenskärning som metod kännetecknas av att bearbetningshastigheten är relativt låg 
i förhållande till laserskärningsmetoden. Materialtjocklekar som går bra att använda 
med denna metod är både tunna och tjocka dimensioner. De allra flesta solida material 
kan bearbetas med hjälp av denna metod och en fördel är att materialet inte härdas under 
skärningen. [26] 
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4 Empiri 
 

För att ge en introduktion till det empiriska resultatet som kommer presenteras vidare i 
detta kapitel beskrivs inledningsvis studiens frågeställningar.  

[1] Vilka är de rådande behoven och kraven, samt regler och lagar för transport på 
cykel? 
 

[2] Går det att konstruera en produkt så att kundkraven möts? 

För att besvara studiens första frågeställning har följande områden studerats; 
konkurrensanalys, enkätundersökning, analys av krav genom QFD, trafikförordning 
(1998:1276), antropometriska mått samt vikter och generella måttangivelser genom 
förstudie 2. 

För att besvara studiens andra frågeställning har följande områden studerats; analys av 
krav genom QFD, förstudier, idégenereringar, sållningssteg, val av material, 
konstruktion, beräkning på konstruktion, CAD och ritningsunderlag.   

De moment i processplaneringen som inte är direktrelaterade till studiens 
frågeställningar redovisas i diskussion och slutsatser, kapitel 6. 

 

4.1 Marknadsresearch  
 

Konkurrensanalys 
Utifrån inhämtad data från konkurrensanalysen framgick att marknaden innehåller en 
stor mängd konsumentprodukter där också flertalet var av typen hemmabyggen. Trots 
det stora utbudet av lådcyklar saknade flertalet möjligheterna att transportera specifika 
föremål. Av de marknadsalternativ som hittades innehöll en stor andel tillbehör för frakt 
av barn i form av säte. Utöver möjlighet att transportera barn erbjöds i ett flertal av 
fallen ett vind eller regnskydd för de föremål som transporteras. Tillbehör utöver dessa 
två var betydligt ovanligare bland de olika produkterna på marknaden. Resultatet av 
konkurrensanalysen tydliggjorde nyckelföremålen som marknaden idag erbjuder sina 
kunder, samt föremål som önskas fraktas, men som idag saknar ett specifikt tillbehör. 

Förvaringsutrymmet i de olika lådcyklarna skiljer sig kraftigt åt. Även om de olika 
cyklarna har liknande standardutrustning skiljer sig både formen och volymen åt mellan 
de olika utrymmena. I vissa fall är utrymmena ”lådformade” medan de i andra fall är 
aerodynamiska och därmed spetsiga. Den varierande formen på transportlådor bland 
konkurrenterna påverkar på vilket sätt tillbehör kan implementeras i utrymmet. Nedan 
följer vidare analys av konkurrenterna.  
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Figur 12. Tabellillustration av konkurrenters utbud. 

 

 
Figur 13. Butchers & Bicycles. 

 
Bilden ovan visar den danska cykeln MK1 från märket Butchers & Bicycles. Cykeln 
har ett sportigt och stilrent yttre såväl som ett stort förvaringsutrymme med högt 
utnyttjande av den tillgängliga volymen framför styret, genom en enkel form på 
förvaringsutrymmet. Som visas på bilden åt höger finns möjlighet att transportera två 
barn på ett säkert och bekvämt sätt genom dämpade säten och användandet av 
säkerhetsbälten. Extrautrustning för cykeln är ett regnskydd som fungerar som tak för 
barn och övriga föremål som fraktas i förvaringsutrymmet. Sitsen för transport av barn 
är fastsatt i utrymmet och kan därmed inte tas bort med enkelhet. [27] 

Butchers & Bicycles Johnny Loco TrioBike Urban Arrow
Säljande egenskaper Sportigt utseende

Rolig att cykla på
Åtkomlighet till utrymmet

Klassikt utseende
Få saker som kan gå sönder
Möjlighet till fler säten

Enkel utforning
Pris
Bra säten

Framkomlighet
Modulsystem på 
fraktlådan
Sportig
Räckvidd
Tillbehörsutbudet

Nackdelar Pris & Batteri fast i 
konstruktion

Stel konstruktion Saknar eldrift Instabil vid mycket vikt

Vikt "lättviktig aluminiumram" Ram i stål, 42 kg Ram i Aluminium 31,5 kg Aluminium, 45 kg
Max lastvikt 100 kg ? 90 kg 110 kg
Max lastvolym 60 x 60 x 90 57 x 32-47 x 102 83 x 74 x H 94 x 50 x H
Antal personer 3 5 3 4
Pris Approx. 37.000:- 33.000:- 18.000:- 33.000:-
Max hastighetsassist 25 km/h 20 km/h Saknar eldrift 25 km/h
Räckvidd 10-40km Saknar eldrift 40-50km
Extra utrustning Regntält 2000:-

Trepunktsbälte
Dubbla stoppade säten 2000:-

Vindskydd 1780:-
Regntält 2250:-
Två extra stoppade säten 1400:-

Regnskydd ingår
Stoppat säte för barn ingår
5-punktbälte ingår

Regntält 2500:-
Babysits 600:-
Förvaringsnät 800:-
Platt regnskydd 1000:-

Övrigt Barn max 9 år



Empiri 

35 

 

Figur. 14 Johnny Locos regnskydd.                   Figur. 15. Johnny Loco, två sittytor. 

 
Cargo Cruiser från märket Johnny loco, en lådcykel med förvaringsutrymme i metall. I 
förvaringsutrymmet finns sittplatser för två barn där sittplatserna byggs upp av två 
metallrör med läder mellan dem för att skapa sittytan. Denna typ av sittplats upptar låg 
volym och medger förvaring även under sätet. Detta säte upptar lite utrymme då den 
inte används och endast förvaras på annan plats. Bilden åt höger visar även att 
möjligheten att installera ytterligare två sittplatser finns, och på så vis möjligheten att 
transportera fyra barn samtidigt. Nackdelen med denna typ av sittplats är att det finns 
risk för obehaglig position av övre metallrör då barn med olika längd kan få röret i 
ryggen eller bakhuvudet. Precis som många av alternativen på marknaden har denna 
modell ett extratillbehör i from av ett regn- och vindskydd. [28] 

 

Figur 16. Trio Bike Mono, transport av barn samt bälteslösning. 

 
TrioBike Mono är en trehjulig lådcykel som kan transportera två barn på en läderklädd 
sits. Som extra tillbehör till utrymmet finns en bebisstol som monteras över en av 
sittplatserna. Fördelen med detta är att möjligheten att fortfarande utnyttja den andra 
sisten för ett äldre barn återstår. Sisten går inte att ta ur utan är fastsatt i utrymmet. [29]  
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Figur 17. Urban Arrow, regntält. Figur 18. Urban arrow,                      
regnskydd. 

 
Elektriska last-cykeln– Family är gjord av den holländska tillverkaren Urban Arrow. 
Denna lådcykel är en tvåhjulig transportcykel där förvaringsutrymmet är placerat 
framför cyklisten. Tillverkaren erbjuder ett flertal tillbehör för att uppfylla användarens 
önskemål. Den tvåhjuliga konstruktionen erbjuder smidig framfart men kan leda till 
ostadig användning vid tung last. 

Ett av tillbehören som erbjuds till denna cykel är ett regnskydd. Den största fördelen 
med detta regnskyddstillbehör är att användaren kan på flera olika sätt skydda 
transportföremål från att komma i kontakt med regn och vind. Tillbehöret skyddar både 
transportföremålen och delvis användaren från att bli blöt runt ärm och kropp, beroende 
på vilken riktning nedfallet sker. En stark fördel med ett tält är den höga takhöjden som 
medför att exempelvis barn får gott om plats.  

Vid stark sidvind så kan stabiliteten äventyras och medföra instabilitet under 
användandet, även starka vindar bakifrån kan påverka cykeln på samma vis.  

Tillverkaren har även ett skydd som är mer anpassat för att skydda föremål av typen 
paket och allt inom förvaringslådans utrymme mot regn och yttre påfrestningar. Detta 
tillbehör är flexibelt för att det också går att använda till transport av barn, då duk rullas 
upp mot huvud för att skydda kroppen. Fördelarna med tillbehöret är att flexibiliteten 
är stor vid skydd av olika föremål. [30] 

 

 

 



Empiri 

37 

 

 

 

    

 

 

 

Figur 19. Urban Arrow, sits.      Figur 20. Urban arrow, förankringsnät. 

 
För att transportera barn har tillverkaren kommit fram till en bänk där de små kan sitta 
under transport. För att säkerställa maximalt skydd finns ett sätesbälte för de tillfällen 
då hastig inbromsning och manövrering kräver detta. Tillverkaren har valt att fästa sätet 
permanent i transportmedlet. 

Det tillverkaren även gjort för att lösa användarens olika transportbehov är en 
förvaringspåse utformad i ett nätliknande elastiskt material för att ge användaren en 
tydlig visuell överblick av innehållet. Fäste för tillbehöret är utformat på ett sätt som 
gör att gravitationen håller den på plats med hjälp av två fästbläck upp mot ramen. 
Denna fästanordning medför flexibel placering av tillbehöret och därmed kan det passa 
fler användare. [30] 

Enkätundersökning 

 
Figur 21. Tabell på antalet svar samt svarsfördelning från enkätundersökning.  

 

Nummer Föremål Antal %
1 Barn (yngre än 14) 9 40,9
2 Matkassar 18 81,8
3 Djur 2 9,1
4 Paket 6 27,3
5 Sopor/Sopsäckar 6 27,3
6 Väskor (ryggsäck) 1 4,5
7 Väskor (resväskor/träningsbag) 8 36,4
8 Träningsutrustning (ex. skidor, golfutr.) 3 13,6
9 Arbetsutrustning (ex. verktygslådor & stegar) 2 9,1
10 Arbetsverktyg (ex.cirkelsåg & borrmaskin) 0 0,0
11 Musikutrustning 0 0,0
12 Möbler för återvinning & återanvändning 0 0,0
13 Hjälpmedel vid funktionsnedsättning 0 0,0

Antal deltagande 22
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Figur 22. Tydliggörande av fördelningen av inkommande svar.  

 

Kommentarer från enkätundersökning 

I samband med genomförd enkätundersökning fanns möjligheten för de utfrågade att 
lägga till egna förslag på föremål att frakta. Nedan presenteras de förslag som kom av 
de utfrågade. 

- ”Dator” 
- ”Barnvagn” 
- ”Varuprover, demoutrustning” 
- ”Allt som gäller sommarstugan” 

Enkätundersökningen visade att frakt av matkassar var det största behovet bland de 
utfrågade. På andra placering i enkätundersökningen fanns två alternativ, transport av 
barn och väskor. Det utökade tillägg som kom av kommentarstillägget gav inspiration, 
väckte tankar och idéer kring möjliga lösningar. Dessa svar var dock inte tillräckligt 
eftertraktade bland den utfrågade gruppen för vidareutveckling.  
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Analys av krav, QFD 
Genomförd parvis jämförelse tydliggjorde vilken prioritet de olika kriterierna hade. Det 
kriteriet som hade störst prioritet och därmed var en av de viktigaste för de båda tillbehören 
var ”säker transport”. 

 

 
 

Figur 23. Resultat av parvis jämförelse för tillbehöret matkassar. 

 

 
 

Figur 24. Resultat av parvis jämförelse för tillbehöret sittplats. 
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Genomförd QFD tydliggjorde vilka behov som hängde ihop med de olika funktionella 
egenskaperna hos produkten. Förutom detta gav QFD:n en visualiserad bild av hur väl 
konkurrenterna uppfyller de olika behoven och därmed visa hur framtagen produkt kan 
segmenteras. Med hjälp av genomförd viktning mellan ingående krav kunde dessa 
tillsammans med relationssambanden ge svar på vilka funktioner som var viktiga. Se 
bilaga 2. 

 

4.2 Utvecklingsfas 
 

Sammanställning, vad ska fraktas? 
Genomförd marknadsreasearch tydliggjorde vad en eventuell användare har för behov 
vid transport av föremål i staden. Underlaget gav en bild av vad användare önskar och 
därmed ifall dagens utbud möter de behov som finns på marknaden, eller om det finns 
ett gap mellan utbud och efterfrågan. Det konstaterades att efterfrågan för transport av 
barn stämde överens med det utbud som påvisades i konkurrensanalysen. Från 
enkätundersökningen konstaterades även att behovet på frakt av kassar överskred 
efterfrågan på transport av barn, som enligt konkurrensanalysen saknar lösning.  

Sållning 1 

Med vetskapen från marknadsresearchen togs beslutet tillsammans med vd på Applied 
Engineering att utveckla ett tillbehör för upphängning av kassar såväl som ett tillbehör 
för transport av barn. 

Förstudie 2 

Vikt 

Trots att avgränsningen gjorts på så vis att djupare hållfasthetsberäkningar inte utförs 
för dimensionering görs en uppskattad analys av viktförhållandena vid framtagning av 
konstruktionslösningar. För att kunna ta hänsyn till detta krävs analys av viktpåverkan 
från matkassar och barn. 

Efter analys av marknadens utbud på matkassar konstaterades att variationen mellan 
dimensioner, maxvikt och utformning skiljer avsevärt. Enligt undersökningar som 
gjorts på många av de vanliga bärkassar som går att köpa är de angivna maxvikterna 
skrivna för optimala förhållanden. Bärkassar lastas sällan till den vikt som står angivet 
som maxvikt på matkassarna eftersom föremålen antingen är för stora eller spetsiga. 

Enligt samma undersökning konstaterades att handtagen på KappAhls och Sibas kassar 
började töjas vid en vikt av 8-9 kg. [31] 

Slutsatsen av denna undersökning ledde fram till en uppskattning av den vikt på 
matkassar som tas hänsyn till vid utveckling av tillbehöret för att frakta matkassar. 
Vikten som ansattes valdes till 10kg per matkasse.  

På samma sätt som ovanstående analys av matkassar gjordes en analys av barnen som 
kommer transporteras. Detta gjordes primärt för att ta fram ålder som därefter används 
till att ta fram antropometriska mått och vikter. 
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Trafikförordningen som presenteras i ramverket ger en åldersbestämmelse på de barn 
som får transporteras samt riktlinjer för vidare utveckling. Eftersom tillbehöret ska 
utformas för transport av maximalt två barn tillämpas punkt två i trafikförordningen 
kapitel 3.2.1, § 3 del 2. Tillbehöret utformas därmed för att frakta två barn i en ålder av 
maximalt sex år. 

För att överföra åldern på barnen som ska transporteras till motsvarande vikt och mått 
att förhålla sig till har undersökning av statistik samt antropometriska mått inhämtats. 
Nedan presenteras en uppställd tabell som beskriver åldersspannet två till tolv år. Ur 
tabellen går det att utläsa att en ålder på sex år motsvarar en vikt på 20,0kg bland tjejer, 
och 20,6 bland killar. För arbetets fortsatta utveckling väljs 20,0kg som referensvikt 
bland sexåriga barn. Statistik i denna tabell är hämtad från disabled-world. [32] 

 Tjejer Killar 
Ålder Vikt kg Längd cm Vikt kg Längd cm 

2 12,0 85,1 12,5 86,9 
3 14,3 94,0 14,1 95,3 
4 15,4 100,3 16,3 40,3 
5 17,9 108,0 18,4 109,2 
6 20,0 115,6 20,6 115,6 
7 22,5 121,2 22,9 121,9 
8 25,9 128,3 25,6 128,0 
9 28,1 133,4 28,6 133,4 

10 32,0 138,4 32,0 138,4 
11 37,0 144,0 35,6 143,5 
12 41,5 149,9 39,9 149,1 

Figur 25. Statistik för barn i åldrarna två till tolv år. 

 
Vid användning av fordonet är det för användaren möjligt att kombinera och själv välja 
vad som ska fraktas. Av detta skäl har tre kombinationer ställts upp för att tydligare visa 
samspelet mellan vikterna i utrymmet. Total maxvikt för tillbehören och last i utrymmet 
är enligt fadderföretaget 70kg, vilket illustreras med kombinationer nedan. 

x = Barns vikt i åldrarna 6 år med en vikt på 20kg,  
y = Matkassarna med en vikt på 10kg 
z = Tillbehör sits i kg 
m = Tillbehör hållare för matkassar i kg 
 
𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛 + z + m ≤ 70 
 

I tabellerna nedan presenteras de kombinationer som är möjliga. Antalet barn som 
transporteras varierar mellan noll och två, vilket ger tre kombinationer. Då vikten på 
tillbehören är konstanter samt antalet barn väljs i de olika fallen fås antalet kassar som 
är möjligt att frakta för att inte överskrida den totala vikten, 70kg.  
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Kombination 1  Kg    Totalvikt    
två barn 40   70    
tillbehör sitt 10        
tillbehör kasse 10        
Kasse 10 (1 kasse)       
        
kombination 2  Kg    Totalvikt    
ett barn 20   70    
tillbehör sitt 10        
tillbehör kasse 10        
kasse 30 (3 kassar)       
        
Kombination 3  Kg    Totalvikt       
noll barn 0   60     
tillbehör sitt 10        
tillbehör kasse 10        
kasse 40  (4 kassar) fler kassar går, men ej utvecklat för 

 
Figur 26. Uppställning av olika kombinationer med hänsyn tagen till vikt. 

Med hänsyn till att omgivningen kommer påverka tillbehören på ett varierat sätt tas vid 
konstruktion i beaktning att tillbehören belastas med en större vikt än teoretiskt angivet. 
Faktorer som påverkar är bland annat ojämnheter i vägbanan som medför stundvis 
högre påfrestning, dålig hänsyn av användaren till angivna viktangivelser, eventuell 
kollision samt omgivande klimatomställningar. I samtal med trafikverket diskuterades 
den tid en eventuell krock pågår. I samtalet valdes en uppskattad krocktid till 0,15 
sekunder. Detta användes för beräkning av den g-kraft som uppstår vid en eventuell 
krock som används vid arbetets fortsatta utveckling. 

Data vid en kollision: 

Vald hastighet: 30 km/h 

Uppskattad krocktid: 0,15 s 

30
3,6

= 8,33 𝑚𝑚/𝑠𝑠 

8,33
0,15

= 55,5 𝑚𝑚/𝑠𝑠2 

 55,5
9,81

= 5,7 𝑘𝑘 
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Mått 

Eftersom matkassar kan förekomma i olika former och dimensioner beroende på 
utformning och innehåll finns ett flertal mått att granska. För att ta fram ett referensmått 
till matkassens annars oregelbundna form valdes symmetri vid måttbestämmelsen. Mått 
togs fram genom att undersöka en fylld ICA-kasse. Resultatet av undersökningen gav 
en cirkulär form med största diameter 300mm med en höjd av 590mm. 

Följande mått fastställdes efter praktisk och teoretisk undersökning på en ICA 
matkasse. 

 

                                 Figur 27. Illustration av en ICA matkasse. 

 

Genom att utnyttja tidigare fastställd information där det konstaterades att två barn i en 
ålder av maximalt sex år får transporteras i fordonet kunde detta dimensioneras efter. 
Med en maximal ålder bestämd till sex år kunde antropometriska mått användas för att 
utveckla koncept efter genomsnittliga mått på barn i denna ålder. 

Genom information som hämtats från ”The Measure of Man; Human Factors in 
Design” fastställdes följande kroppsmått för en sexåring. [5] 
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               Figur 28. Egen illustration av valda antropometriska måttangivelser. 

 

Antropometriska måtten ger en god bild av vilka mått som är att eftersträva för den 
specifika åldersgrupp som transporteras. För att tillbehöret ska passa en större variation 
av åldrar under sex år måste tillbehöret anpassas för att passa kroppsstorlekar som 
därmed är under sex år och som här ses som övre ytterligheten. 

För att utveckla en sits som passar både en tvååring och en sexåring bildades en 
uppfattning om vilka sittpositioner som är bekväma under en längre period. I det fall då 
sittplatsen utformas med endast sexåringen i fokus skulle en tvåårings vader ligga an 
mot sätets främre kant. Om sätet istället utformas med endast en tvååring i fokus skulle 
sexåringens knän vara över 90 grader. Med dessa två i hänsyn väljs sexåringens 
smalbenshöjd och tvååringens lårlängd som referensmått, vilket ger bästa förhållande 
mellan de två ytterligheterna. 

Då komplett statistik endast finns att tillgå på barn över åldrarna fyra år används 
interpolering för bestämmande av lårlängden hos en tvååring genom att utnyttja 
förhållandet mellan en fyraårings längd och lårlängd tillsammans med en tvåårings 
längd. 

 Ålder 
 2 4 

Längd 864 1039 
Lårlängden X 220 

 

𝑥𝑥
864

=
220

1039
 

𝑥𝑥 =  
220 ∗ 864

1039
 

𝑥𝑥 = 183 
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Resultatet av undersökningen och interpoleringen ger tvååringens lårlängd, 183 mm. 
En bild nedan beskriver ytterligare lösningen på det nämnda sambandet mellan 
lårlängden av en tvååring och smalbenslängden av en sexåring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figur 29. Illustration av kombinationen av benlängder hos barn i olika åldrar. 

 

Då måtten ska granskas för att passa det utrymme som är tillgängligt ses sitsens längd, 
barnets utstick från sitsen samt två kassar i längdled som konstanter tagna från hämtad 
statistik. Återstående faktor som kan justeras är därmed måttet på tillbehöret för att 
hänga kassarna, och det lediga, oanvända utrymmet. Nedanstående tabeller och 
kombinationer har fungerat som hjälp vid utvecklingen. 

 
Figur 30. Uppställning av kombinationer med hänsyn tagen till mått. 

Kombination 1 - två barn     Totallängd   
utrymme 
ledigt 

Barns utstick från sits 178  838  162 
Tillbehör sits 260      
Tillbehör kasse 100      
En kasse i längsled (två i bredd) 300         
      

Kombination 2 - inget barn     Totallängd   
Utrymme 
ledigt 

Barns utstick från sits 0  700  300 
Tillbehör sits 0      
Tillbehör kasse 100      
Två kassar i längsled (två i 
bredd) 600         
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Efter genomförd analys har nedanstående mått valts att ha som referensmått. Måtten 
fungerar som riktlinjer för de konstruktionslösningar som följer i arbetet. 

 

Sitshöjd: 295 mm 

Sitsbredd: 530 – 690mm 

Sitslängd: 180mm 

Krokhöjd: < 590mm 

Axelhöjd från sittyta: 371mm 

Avstånd från höft till fötterna i längsled: 439mm 

Konceptstadie 1 

Då resultatet av konceptstadie 1 innehåller ett för stort antal koncept för att nämnas i 
denna del redovisas det som bilaga. För tillbehöret sits skapades 14 koncept, och för 
tillbehöret kassar skapades 12 koncept. Se bilaga 3. 

Sållning 2 

Genomförd Go/NoGo resulterade i att både koncept sex och tolv för de två tillbehören 
uppfyllde kraven men på olika sätt. Sållningen genomfördes i samråd med företaget där 
syftet var att komma fram till två koncept. Se bilaga 4. 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Figur 31. Vinnande skisser från konceptgenereringsstadie 1. 
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Efter genomfört sållningssteg 2 i samråd med Applied Engineering bestämdes vilka av 
koncepten som behövde vidareutvecklas. För tillbehöret sits valdes koncepten sex och 
tolv att vidareutvecklas där båda koncepten hade fördelar. Av detta skäl beslutades att 
en vidareutveckling av dessa koncept skulle ske genom att kombinera fördelarna till två 
nya koncept. För tillbehöret upphängning av kassar valdes även här koncepten sex och 
tolv att vidareutvecklas, då koncepten skilde sig åt i utformning och funktion valdes att 
vidareutveckla dessa separat. På grund av att de valda koncepten för tillbehöret kassar 
skilde sig åt skapades fler koncept än vad som gjordes för tillbehöret sits.  

Med stöd från möte på Applied Engineering diskuterades vilka olika faktorer som 
utgjorde fördelar, respektive nackdelar på de olika koncepten. Med hänsyn till denna 
information vidareutvecklades de två valda tillbehören för att möta behoven. 
Informationen från mötet som koncepten utvecklades utefter innefattade möjligheten 
att avskilja transportutrymmet i två delar samt utnyttjandet av geometrin.  

De olika koncepten jämfördes med varandra utifrån fördelar och nackdelar för att 
avgöra vilken som uppfyller behoven bäst.  

De två koncept som beslutades att utvecklas illustreras i bilder nedan. För fullständig 
fördel-nackdel uppställning se bilaga 5. 

 

 

 

 

 

 

Figur 32. De konceptskisser som gick vidare från vidareutveckling. 

 

Konceptstadie 3, vidareutveckling av koncept  

De koncept som skapades i syfte att minimera klämningsrisk resulterade i fyra idéer 
som på olika sätt hanterar problemet i konstruktionen. För att ge användaren en 
möjlighet att fästa in tillbehören i bottnen genererades tre konceptförslag som även 
låter användaren ta i och ur tillbehöret. Se bilaga 6 för illustration av dessa.         

Sållning 3 

Sållningssteget som följde efter konceptstadie 3 resulterade i ett koncept för vardera 
infästning. Förslaget som återstod efter genomförd Pugh var för området klämningsrisk 
koncept 4. För infästning i bottnen återstod efter sållningen koncept 3. Se bilaga 7 för 
komplett Pugh-matriser. 
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Figur 33. Vinnande skisser för området klämningsrisk och infästning. 

 

Val av material  

Programmet CES EduPack 2014 användes inledningsvis för att ta fram lämpliga 
material för användningsområdet. Efter genomförd sållning för material till sits och 
ryggstöd i programmet återstod nio plastmaterial som förslag. För att välja det alternativ 
som bäst uppfyller kraven gjordes val utefter appliceringsområdet. 

Det alternativ som ansågs lämpligast för tillämpningen är ASA-plast. ASA är ett 
material som har egenskaper liknande ABS-plast, men vidareutvecklad för 
utomhusbruk och samma goda hållfasthetsegenskaper. CES beskriver ASA som 
lämpligt för bland annat skyltar för utomhusbruk samt användning i utomhusmöbler, 
vilket överensstämmer med det tänkta användningsområdet.  

Information om materialet: 

Beteckning: ASA 

Densitet: 1050-1060 kg/m^3 

Genom sållning för konstruktionens materialval konstaterades lämpliga materialval. 
Utifrån beräkning av förhållandet mellan hållfasthet och densitet tydliggjordes att 
Aluminiumlegeringen hade högre hållfasthet i förhållande till densitet än 
stållegeringen. Valet gjordes slutligen av detta skäl att använda aluminiumlegeringen 
AW 6082 T6 i konstruktionen av tillbehören.  

Information om materialet: 

Beteckning: EN AW 6082 T6 

Sträckgräns: 240-290 MPa 

Brottgräns: 280-340 MPa 

Densitet: 2670-2730 kg/m^3 
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Med vetskap om att konstruktionen använder sig av svets för att sammanfoga detaljer 
var val av svetsmaterial nödvändigt. För att kunna bestämma materialet i svetsfogen 
kontaktades EDSTRÖMS ́ s Verktyg AB. Det visade sig att det fanns två olika lämpliga 
tillsatsmaterial att tillgå. Det ena var svetsmaterial 4043 som har en brottgräns på 165 
Mpa, och det andra var 5356 med en brottgräns på 265 Mpa. Slutsatsen som drogs var 
att svetsmaterial 5056 skulle väljas, för att den hade högre brottgränsvärde än det andra 
alternativet. Därmed klarar det också högre påfrestningar. 

Konstruktion, CAD 

För sitsens konstruktion har val gjorts inom följande områden; fyrkantsrör, rundrör, 
gångjärnsstödet för sitsen samt bussningar. De fyrkantsrör som delvis bygger upp 
konstruktionen har dimensionerna 35x35mm med en tjocklek av 2,5 mm. Rundrören 
som bygger upp sitsens konstruktion har ytterdiametern 25 mm och en inre diameter på 
20 mm, vilket innebär en tjocklek av 2,5 mm. Kompositbussningen som valdes i samråd 
med SKF dimensionerades med hänsyn till rundrörets innermått till en ytterdiameter av 
20mm och fick då inre diameter till 18mm samt en bredd på 15mm. Beteckningen på 
denna bussning är PCM 182015 E. Slutligen valdes dimensioner för gångjärnstöd som 
håller uppe sitsen och tillåter rotation. Dimensionen för dessa stänger väljs utefter 
bussningen till diametern 18 mm.  

Tillbehör kasshållare byggs upp av samma fyrkantsrör som för tillbehöret sits, därmed 
följer profildimensionen 35x35mm med en godstjocklek på 2,5mm. De två delar som 
är menade att hänga kassar på har profildiametern 14mm.    

För infästningens konstruktion har följande val gjorts; fyrkantsrör och mutter. 
Fyrkantsrören som ska möta upp de båda tillbehören har en något större profildimension 
vilket medför geometrisk passning. Vid dimensioneringen har hänsyn tagits till att 
transportfordonets konstruktion periodvis utsätts för belastning som medför rörelser i 
konstruktion. Därmed valdes profildimensionen för den mötande delen till något större 
mått än tillbehörens profiler. Dimensionen som valdes att använda var 40x40mm med 
en godstjocklek på 2mm. För att montera infästningen i utrymmet används 
skruvförband. Skruvförbandet består av en skruv och en mutter, skruven valdes med 
hänsyn till beräkningar och är av storleken M5. De delar där placeringen av en mutter 
är svåråtkomlig har beslut tillsammans med Applied Engineering tagits att använda 
blindnit istället för skruv. De blindnitar som används har diametern 4,8mm. Skruvar 
och nitar är av materialet rostfritt stål, A4 syrafast för att tåla mötet med aluminium. 

Ovanstående beräkningar och val av dimensioner för konstruktionen redovisas som 
bilaga 8.  
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Den slutgiltiga konstruktionens delar har ställts upp i en tabell för att ge den uppskattade 
totala vikten av tillbehören. 

 

 

 

 

Figur 34. Övergripande viktberäkning av tillbehören. 

Konstruktionen framtagen i CAD redovisas i bilder nedan. 

 

Figur 35. Bild av kasshållare      Figur 36. Bild av sits 

 

 

 

Kasshållare
Meter Kg/meter Kg

Total rörlängd (fyrkantsrör) 2,200000 0,872 1,9184
infästningsrör (fyrkantsrör) 0,20 0,81 0,162

Volym (m^3) Densitet Kg
Rundstång krokar 0,000009 2730 0,025662

Volym (m^3) Densitet Kg
Fästplatta för infästning 0,000022 2730 0,061152

Total vikt
2,167214 Kg

Sits
Meter Kg/meter Kg

Total rörlängd (fyrkantsrör) 2,00 0,872 1,744
Total rörlängd (rundrör) 1,60 0,48 0,768
infästningsrör (fyrkantsrör) 0,40 0,81 0,324

Volym (m^3) Densitet Kg
Fästplatta för infästning 0,000022 2730 0,061152

Volym (m^3) Densitet Kg
Plastsits 0,000333 1060 0,352466
Ryggstöd 0,000407 1060 0,431885

Volym (m^3) Densitet Kg
Fästbläck 0,000022 2730 0,058859
Gångjärnsstöd för sits 0,000004 2730 0,01042

Kg
Bussningar 0,01

Total vikt
3,760782 Kg
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Figur 37. Fastsättning av sits i utrymmet.              Figur 38. Infästning i bottnen 

 

Figur 39. Bild av samspelet i utrymmet där både kasshållaren och sitsen infinns. 

Ritningsunderlag 

Ritningsunderlaget för konstruktionen presenteras som bilaga med ingående 
funktionsmått och BOM-lista. Se bilaga 9.  
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5 Analys 
 

5.1 Frågeställning 1 
 

Första frågeställningen i arbetet har kunnat besvaras genom de inledande momenten i 
arbetet. För att först identifiera vilka krav som utvecklingsarbetet skulle förhålla sig till 
skapades en QFD som låg till grund för detta. För att ställa upp denna modell var en 
parvis jämförelse nödvändig att skapas. De krav som formulerades och ställdes mot 
varandra i den parvisa jämförelsen speglar hur studenterna tolkat kravspecifikationen. 
Kraven som arbetet förhållit sig till innehåller krav som är mätbara men också krav som 
är uttryckta mindre mätbart, och därmed speglar studenternas syn på de uttryckta 
behoven.  

Behoven som marknaden ställer på en transportcykel tydliggörs i konkurrensanalysen 
och enkätundersökningen. Momenten genomfördes med en viss osäkerhet kring det 
erhållna resultatet då antalet utfrågade var begränsat. Genom ökat antal utfrågade hade 
resultatet kunnat se annorlunda ut. Mer information om enkätundersökningar återfinns 
i kapitel 2.4.2. 

Eftersom utrymmet är begränsat och bestämt i dimensioner krävdes hänsyn till både 
antropometriska mått och produktens olika funktioner. Därmed resulterade detta i en 
produkt som inte strikt följer de antropometriska måtten utan ses endast i arbetet som 
förhållningsmått för att skapa en funktionell och bekväm konstruktion. Det slutliga 
konstruktionsförslagets faktiska mått har därmed dimensioner som skiljer sig från de 
studerade måtten på människor, något som tydliggjordes i kapitel 4.2. Att endast 
använda antropometriska mått som riktlinjer för konstruktionsarbetet är ett aktivt val 
men har trots detta påverkat slutresultatet av arbetet. Om arbetet hade förhållits till de 
antropometriska måtten strikt hade valfrihet i utformning begränsats i viss mån.  

De bestämmelser och lagar som arbetet har förhållits till under utvecklingsarbetets gång 
har sin grund i svensk trafikförordning (1998:1276) som redovisas i kapitel 3.2. Då en 
studie genomförts i syfte att svara mot en del av rapportens första frågeställning som 
inkluderade i att klargöra de lagar och bestämmelser som relaterar till denna typ av 
fordon har trafikförordningen studerats. Risken att det fanns andra regler och lagar i 
form av förordningar fann studenterna vid tillfället högst osannolikt och har därför inte 
utförts, därmed finns också en eventuell risk att någon lag kan ha missats.  
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5.2 Frågeställning 2 
 
Med viss osäkerhet kring de krav som delvis är givna på ett tolkningsbart sätt anses 
frågeställning två besvarad.  De olika faserna i arbetsprocessen som innefattat förstudier 
har genom sina resultat skapat idéer och inledande tankar inför kommande 
konceptgenereringssteg. Det erhållna resultatet från konceptgenereringsstegen 
skapades utan att involvera utomstående. Då brainstorming i kapitel 3.4.1 beskrivs som 
en metod mest lämplig då antalet deltagare är mellan 5 och 15 hade resultatet kunnat 
bli annorlunda om fler deltagit.   

Samtliga sållningsmoment baseras delvis på gruppens egna åsikter och värderingar. 
Trots att majoriteten av sållningarna utförs med hjälp av utarbetade modeller finns en 
partisk del i processen eftersom besluten delvis görs av studenterna som utför 
sållningen. Om denna process hade innefattat fler deltagare hade en bredare syn på 
konceptens fördelar och nackdelar erhållits. Genom att använda fler deltagare i denna 
process hade kravspecifikationen därmed kunnat uppfyllas på ett annat sätt. 
Sållningsmomenten innefattar delvis krav som är diffusa och svåra att mäta, dessa krav 
kan därför ha tolkats olika beroende på betraktare och är därmed en aspekt att ha i 
åtanke. 

Genom att skriva ut enskilda lagar och bestämmelser istället för samlingsord hade 
uppfyllandet av enskilda delar tydligare bekräftats. Då bland annat kravet säkerhet 
innefattar en rad olika regler i form av lagar och bestämmelser hade utskrivandet av 
dessa i sållningsstegen gjort att utvärdering skett enskilt för dem. Beslutet att 
sammanfatta lagarna till ett samlingsord gjordes i syfte att se samtliga lagar och 
bestämmelser som likvärdiga då de vid en eventuell viktning skulle resultera i en och 
samma poäng.  

Metodvalen har gjorts utefter informationen i det teoretiska ramverket samt den 
kunskap studenterna fått under utbildningen. För att exempelvis besluta om metod för 
första sållningsteget togs hänsyn till teoretiska ramverket kapitel 3.5.2 där Go/No-Go 
beskrivs som en metod lämplig att använda i ett tidigt skede i processen.  

Materialvalet som utfördes baseras på den databas av material som återfinns i 
programvaran CES EduPack 2014. De två metallmaterial som ställdes mot varandra 
genom förhållandet mellan hållfasthet och densitet var de som hade högst värde från 
vardera material i CES. Därmed kan det finnas material som har bättre förhållande än 
de som framställts. 

Under konstruktionsgenomförandet har vissa beslut tagits som saknar hänvisning till 
teoretiska modeller. Detta har gjorts för att kunna genomföra projektet utefter utsatt 
tidsplan och fokusera på delar som anses mer avgörande. En av de generella beslut som 
tagits är den bockning av överhängsprofil som ingår i tillbehöret sits. Den 
bockningsradie som valts har ytterligare en viss osäkerhet kring dess genomförbarhet, 
då radien är liten. Möjligheten att använda bockning för denna del kan behöva testas 
för verifiering. 
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Det har för arbetet varit tvunget att förhålla sig till olika lagar och bestämmelser för att 
produkterna som utvecklats ska bli godkända av landets regler och bestämmelser. Det 
som är värt att nämna är att lagar och bestämmelser ibland kan vara svårtolkade och 
därmed finns en risk att tolkningen gjorts på fel sätt. En lag som exempelvis beskrivs i 
det teoretiska ramverket kapitel 3.2.2 § 80 del 6 och som studenterna anser vara 
svårtolkad är att fordon och dess last inte får skapa onödigt buller. Vad den lagen säger 
är tolkningsbar och kan uppfattas olika av olika individer. 

Resultatet av arbetet visar att paragraf 79 och 80 del 1 som berör säkerhet vid transport 
påverkar uppfyllandet av kundkraven.  Den faktor som är mest kritisk är den upplevda 
och eventuella skaderisk som finns i samband med en kollision. Vid en kollision finns 
trots säkerhetsbälte en risk att barnen kommer i kontakt med den bågform som återfinns 
i tillbehöret kassar. Detta kan ske då produkten fallerar eller används på felaktigt sätt. 
Förslag på åtgärder inom området presenteras i kapitel 6.2. Bakgrunden till analysen 
kring säkerhet presenteras i teoretiska ramverket kapitel 3.2.2. 
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6 Diskussion och slutsatser 
 
Det moment vars resultat presenteras i detta kapitel är moment som på ett indirekt sätt 
påverkar frågeställningen och därmed valts att presenteras i detta kapitel. Efter detta 
följer arbetets slutsatser och rekommendationer för fortsatt utveckling. 

 

6.1 Tillverkningsmetod 
 
Då tillverkningsmetoden endast indirekt påverkar rapportens frågeställningar utförs 
dessa i form av förslag till företaget. Tillverkningen av tillbehören innefattas av två 
kategorier, dels den som innefattar tillverkning av de enskilda delarna som bygger upp 
konstruktionen, och dels tillverkningen där delarna sätts samman. 

De delar och moment som presenteras i detta kapitel är de som av studenterna anses 
nödvändiga för att förstå dess tillverkning. 

I samtal med Sapa Profiler AB den 17 mars diskuterades lämplig tillverkningsprocess 
av de metalliska komponenterna. Efter samtliga metalliska detaljer har bearbetats 
varmåldras dessa för att gå från ursprungliga tillståndet ej varmåldrat T4, till T6 som är 
det slutliga tillståndet för delarna. Delarna formas vid det tillstånd som betecknas T4 
och har i det tillståndet god formbarhet. Då delarna är formade till önskad geometri 
varmåldras dessa till tillståndet T6. För att aluminiumdetaljerna i konstruktionen skall 
motstå utomhusmiljön och slitage bättre anodiseras dessa med fördel till en tjocklek på 
20 µm.  

 

6.1.1 De enskilda delarna 
 
Det primära tillverkningsmomentet för överhängsprofilen är bockning för att skapa den 
geometri som tillåter konstruktionen att hänga över relingen. Eftersom materialet har 
god formbarhet vid kallt tillstånd väljs bockning att utföras i kallt tillstånd.  

För bearbetning av rundrören under sits som illustreras i figur 40 har laserskärning valts 
som metod. Laserskärning är en metod som kännetecknas av sin precision och 
effektivitet. I denna process utförs både skärning av ändarna samt hålen som plastsitsen 
ska fästas i. Metoden beskrivs ytterligare i det teoretiska ramverket.  

 

Figur 40. Illustration av rundrör under sits. 
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Rörprofilen som ligger an mot hjulhusen bockas i fyra punkter till önskad geometri. 
Även denna detalj bockas i kallt tillstånd. 

För fästblecket studerades metoderna vattenskärning, laserskärning och fräsning. I 
samtal med Jet-Flex AB tydliggjordes att vattenskärning var den mest lämpliga 
tillverkningsmetoden. Vattenskärningens låga bearbetningskostnaden i förhållande till 
övriga metoder var enligt Jet-Flex en bidragande faktor till valet. Det förslag som läggs 
fram till företaget är därför vattenskärning. Mer information om metoderna går att hitta 
i ramverket. 

Då det är viktigt att tänka på tillbehörens kostnad och att hålla ned priset på 
verktygskostnader har hänsyn till detta tagits. Genom att analysera olika 
tillverkningsmetoder i plast har varmformning och därmed vakuumformning beslutats 
att använda. Materialet ASA liknar ABS som passar denna metod. Det framtagna 
konstruktionsförslaget liknar många av de produkter som görs idag med hjälp av 
varmformning. För mer information om tillverkningsmetoder se teoretiska ramverket.  
 
Fyrkantsröret som till största del bygger upp konstruktionen för tillbehöret matkassar 
bockas i två punkter på samma sätt som överhängen och rundrören till en bågform. Då 
kassarna ska hängas på cylindrar kapas och bockas dessa till bestämd form.  

Infästningen i bottnen av utrymmet består av fyrkantsrör samt rektangulära fästplattor. 
Denna detalj tillverkas i två varianter, en för bakre och en för främre placering i 
utrymmet. Fyrkantsrören såväl som fästplattan kapas efter önskade dimensioner. 
Fästplattan bearbetas med samma typ av metod som fästblecken. 

 

Figur 41. Illustration av infästningen. 

 

6.1.2 Sammanfogning och montering 
 
För att säkerställa att konstruktionen sammanfogas med rätt vinklar och parallellitet där 
det är tänkt utförs det lättast i en monteringsrigg. Första steget i sammanfogningen av 
sitstillbehöret är att svetsa mellanstaget till överhängsprofilerna. Vid sidan av detta 
arbete utförs sammanfogning av sitsens ingående delar för att färdigställa denna separat, 
plastdetaljer monteras dock först då konstruktionen är sammansatt till en produkt. Efter 
detta moment byggs fästblecken samman med de ingående delarna; fästbleck, 
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gångjärnsstöd och bussning. Slutligen sätts de tre separata delarna samman för att bygga 
upp tillbehöret. 

För att bygga upp tillbehöret matkassar svetsas de ingående delarna samman. Delarna 
är bågprofil, mellanstag och krokar. 

För att minimera att vatten kommer in i rörkonstruktionerna monteras ändpluggar i de 
ändprofiler som är öppna. För att se hur ingående delar förhåller sig till varandra 
tydliggörs detta i ritningsunderlag med ingående BOM-lista. Se bilaga nummer 9. 

 

6.2 Slutsatser och rekommendationer 
 
Arbetet som genomförts har givit utökad förståelse kring i hur en 
produktutvecklingsprocess kan se ut. Ytterligare kunskap för kommunikation med 
företag, hantera viljor och arbeta på ett metodiskt tillvägagångssätt har under arbetets 
gång erhållits.  

Med utgångspunkt från företagets transportfordon och önskemål kring dess fortsatta 
utveckling har två konstruktionsförslag tagits fram. De två konstruktioner som 
presenteras är därmed studenternas resultat av de önskade produkterna. 

Frågeställningarna har genom detta arbete uppfyllts med hänsyn till fortsatt utveckling. 
Delar av frågeställningarna kräver djupare förståelse och presenteras nedan som 
förbättringsområden att fokusera på. 

Frågeställning ett har tagit hänsyn till rådande lagar och bestämmelser för denna typ av 
fordon. Då dessa föreskrifter är svårtolkade är de utifrån studenternas synsätt besvarade. 
De behov som eventuella användare ställer undersöktes och besvarades med hänsyn till 
den metod och svarsmängd studenterna hade.  

Frågeställning två som relaterar till kravspecifikationen har besvarats. Enligt 
studenterna kan det krav som ställs på robusthet hos tillbehöret matkassar bättre 
uppfyllas då konstruktionen i sig är robust, men där infästningen saknar förankring för 
att inte glida ur infästningen. För att minimera olycksrisken har säkerhetsbälten 
implementerats och hänsyn tagits till en eventuell krock. Det kan medföra en risk i att 
använda de båda tillbehören samtidigt då barn kan komma i kontakt med tillbehöret 
matkassar, trots säkerhetsbälten. Då konstruktionen som presenteras till stor del bygger 
på standardkomponenter anses det av studenterna vara kostnadseffektiva produkter. 
Därmed uppfylls kravet kostnadseffektivitet. För att ytterligare sänka 
tillverkningskostnaden kan funktioner ses över, exempelvis möjligheten att fälla sätet 
som inte är ett uttryckt krav hos produkten.  

För fortsatt utveckling av de två tillbehören presenteras ett antal faktorer att ta hänsyn 
till. 

- Djupare hållfasthetsberäkning eller prototyptestning för att säkerställa att 
konstruktionen motstår belastning. 
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- Toleranssättning av främst de detaljer som ska passa ihop med andra delar bör 
sättas. 
 

- Undersöka mötet mellan de svängda rören under sitsen och hjulhusen den vilar 
mot. Då dessa ligger an mot varandra kan aluminiumet nöta plasten. Förslagsvis 
kan en distansbricka av någon form undersökas närmare. 
 

- Välja vilket säkerhetsbälte som ska användas och vilka spännband som ska 
användas för att minimera klämningsrisk och fastsättning av sits. 
 

- Överhängsprofilens bockningsradie bör studeras för att undersöka eventuella 
knäckningar. 
 

- Förankring av tillbehöret matkassar under en eventuell urglidning kan lösas på 
samma sätt som för tillbehöret sits. Det kan även vara lämpligt med ett nytt 
angreppssätt för området.  
 

- För att stärka säkerheten och den upplevda säkerheten kan en typ av 
skummaterial fästas på bågprofilens övre del i tillbehöret matkassar. 
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7.1 Figurer 
 

Figur 13. http://www.butchersandbicycles.com/ 2015-01-19 
 
Figur 14. http://www.cargobike.se/produkt/kapell 2015-01-19 
 
Figur 15. http://www.cargobike.se/produkt/kapell 2015-01-19 
 
Figur 16. http://www.triobike.com/projects/triobike-mono/ 2015-01-19 
 
Figur 17. http://www.thomasfietsenshop.nl/urban-arrow-regentent.html  
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Figur 18. http://www.thomasfietsenshop.nl/urban-arrow-afdekzeil.html  
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Figur 19. http://www.thomasfietsenshop.nl/urban-arrow-bench-front.html  
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Figur 20. http://www.thomasfietsenshop.nl/urban-arrow-bagagenetje.html  
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Bilaga 1 Kravspecifikation 
Förankring av matkassar 

Tåla miljö och klimat: 

- Temperaturintervall: -20° – 40° 
- Minimera vattenansamling 
- Tåla utsättning for väta 
- UV-beständighet 

 

Monteringssteg respektive demontering för användaren: Maximalt 5 steg. 

Frakta maximalt fyra matkassar. 

Höjd för upphängning av kassar: < 600 mm 

Löstagbar insats 

Kostnadseffektiv 

Robust 

Minimera olycksrisk vid användning och montering 

 

Sittplats för barn 

Tåla miljö och klimat: 

- Temperaturintervall: -20° – 40° 
- Minimera vattenansamling 
- Tåla utsättning for väta 
- UV-beständighet 

 

Monteringssteg respektive demontering för användaren: Maximalt 5 steg. 

Plats för två barn 

Möjlighet till tre-punkts säkerhetsbälte 

Dimensioner (riktlinjer): 

- Sitthöjd: 295mm 
- Sittlängd: 180mm 
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- Sittbredd: 530-690mm 

 

Löstagbar insats 

Robust 

Minimera olycksrisk vid användning och montering 

Kostnadseffektiv 

 

Sammantaget krav 

Lasten i förvaringsutrymmet får väga maximalt 70kg 
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Bilaga 2 QFD, kassar 

 

 
 
 



Bilagor 

66 

 
Bilaga 2 QFD, sits 
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Bilaga 3 Konceptstadie 1, upphängning 
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Bilaga 3 Konceptstadie 1, sits 
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Bilaga 4 Sållning 2, Go/NoGo  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upphängning
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Lösning A B D E F H I J Kommentar Beslut

1 - + - - + + + -
Otymplig, tung,
Låg kostnadseffektivitet

-

2 + + ? ? - ? + +
Ranglig och skör upphängning
av kassar, många ingående
delar

-

3 + + + ? - ? - ?
Risk för klämning, upplevs
ostadig

-

4 + + + + ? ? - ?
Enkel att använda (åtkomst av
krok)

-

5 + + + + ? ? + ?
Liknande nr.4 men saknar enkel 
åtkomst

-

6 + + + + + + ? ?
Svår att göra löstagbar,
viss säkerhetsrisk

+

7 + + + ? - + + ? Upplevs ostadig -

8 + - + + ? - + +
Kräver stora delar,
svår att montera själv

-

9 + + + ? + + + -
Svår att göra löstagbar,
viss säkerhetsrisk

-

10 + + + + + - + + Kräver inverkan på ram -

11 + + + - + + + + Stora plastverktyg -

12 + + + + + + + +
Flexibel användning,
Enkel montering,
Smidig förvaring

+

Elemineringskriterier
(+) Ja, potential finns
(-) Nej, potential finns ej
(?) Mer information krävs
(!) Kontroll med kravspecifikation

Beslut:
(+) Fullfölj lösning (Go)
(-) Eliminera lösning (No-Go)
(?) Sök mer info (Go)
(!) Kontroll kravspec. (kanske)
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Bilaga 4 Sållning 2, Go/NoGo  
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Lösning A B C D E F G H I J Kommentar Beslut

1 + - + + + ? ? - - +
Stora delar att hantera,
problem med infästning,
Löst nackstöd

-

2 + - + + + + ? ? - +
Många rörliga delar,
Många steg,
Infästningsmöjlighet

-

3 + + + + ? + ? ? - +
Problem med infästning,
Svår att hantera

-

4 - + + + + + + + ? + Svår att förvara, tar stor plats -

5 + + + + ? + ? - - +
Saknar robust känsla,
Kan kräva större åverkan på 
utrymmet (infästning)

-

6 + + + + + + + + + + Smidig förvaring, stabil, 
enkel montering

+

7 + ? + + ? + - + ? +
Bristande möjlighet till 
säkerhetsbälte

-

8 + + + + + + - + + +
Bristande möjlighet till 
säkerhetsbälte,
otymplig

-

9 + + + + + + + ? - +
Riks för hög belastning vid 
infästning

-

10 + + + + + + - ? + +
Bristande möjlighet till 
säkerhetsbälte och nackstöd

-

11 - + + + + + ? + + + Svår att förvara, tar stor plats -

12 ? / + + + + + + + + + +
Enkel infästning,
robust

+

13 + + + + ? - ? - - +
Låg kostnadseffektivitet,
problem med infästning

-

14 ? + + + + + - + + +
Saknar helhetslösning,
bristande möjlighet till
säkerhetsbälte

-

Elemineringskriterier
(+) Ja, potential finns
(-) Nej, potential finns ej
(?) Mer information krävs
(!) Kontroll med kravspecifikation

Beslut:
(+) Fullfölj lösning (Go)
(-) Eliminera lösning (No-Go)
(?) Sök mer info (Go)
(!) Kontroll kravspec. (kanske)
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Bilaga 5 Fördel/ nackdel uppställning 
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Bilaga 6 Konceptstadie 3, klämningsrisk 
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Bilaga 6 Konceptstadie 3, infästning 
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Bilaga 7 Sållning 3, Pugh 

 

Klämningsrisk/upphängning Vikt Koncept 
Kriterium    1 2 3 4 
Tåla väder 3 

Re
fe

re
ns

 

- + + 
Vara hållbar 6,5 + - + 
Enkel att använda 6 + + - 
Säker att använda 7,5 - - + 
Vara snygg 1,5 - + - 
Låg Vikt 0,5 - - + 
Summa + 12,5 10,5 17,5 
Summa 0 0 0 0 
Summa - 12,5 14,5 7,5 
Nettovärde 0 0 -4 10 
Rangordning 2 2 3 1 
Beslut om vidareutveckling Nej Nej Nej Ja 

 

Infästning i bottnen Vikt
Kriterium 1 2 3
Tåla väder 3 + +
Vara hållbar 6,5 - -
Enkel att använda 6 0 0
Säker att använda 7,5 0 0
Vara snygg 1,5 + +
Stabil fixering 5 - +
Låg Vikt 0,5 + +

5 10
0 0

11,5 6,5
0 -6,5 3,5
2 3 1

Nej Nej Ja
Rangordning
Beslut om vidareutveckling

Koncept

Re
fe

re
ns

Summa +
Summa 0
Summa -
Nettovärde
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Bilaga 6 Beräkningar 
 

Kasshållare 
Bågprofil 
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Krokar 
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Sits 

Rör mellan bussningar 
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Fyrkantsrör-överhäng
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Stänger för bussningar 
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Svets
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Skruvförband 
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Bilaga 7 Ritningsunderlag 
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Bilaga 7 Ritningsunderlag 
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