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Sammanfattning 
 
Projektet började som en öppen fråga i samarbete med ett konsultföretag inom 
produktutveckling att utveckla en säkrare parkering för cyklar. Det utfördes 
därför en omfattande förstudie för att utvärdera cykelvärlden och se potentiella 
utvecklingsmöjligheter hos olika typer av cykelparkeringar. Blidsberg mekaniska 
är ett företag som tillverkar cykelparkeringar och andra sorts produkter för 
utemiljöer. De involverades i arbetet och ville utöka sitt sortiment med ett nytt 
cykelskåp. Designprocessen började med en bred marknadsundersökning för att 
analysera befintliga cykelparkeringar i en förstudie. Under förstudien samlades 
även behov in som sedan skapade en kravspecifikation. Det kreativa arbetet i att 
utveckla ett nytt cykelskåp tog hjälp av olika kreativitetsmetoder som genererade 
flertalet koncept som sedan jämfördes i en matris. Ett vinnande koncept 
framställdes och kunde konkurrera med en redan befintlig lösning. Resultatet blev 
en kombination av redan befintliga lösningar. Cykelskåpet tar inte upp mer plats 
än behövligt för att de flesta cyklar ska få plats. Skåpet är modulanpassat och kan 
därför placeras mer platseffektivt på olika platser. En ljusindikation på handtaget 
visar om skåpet är ledigt eller upptaget och öppnas med en tagg som skannas på 
en RFID-läsare. 
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Abstract 
The project began as an open question in collaboration with a consulting company 
in product development to develop a more secure parking for bicycles. Therefore, 
a comprehensive feasibility study was performed to evaluate the bicycle values 
and to see potential development opportunities for different types of bicycle 
parking. Blidsberg mekaniska is a company that manufactures bicycle parking and 
other types of outdoor environment products. They were involved in the work and 
wanted to expand their range with a new bike box. The designprocess started with 
a marketreasearch with the aim to analyze cycle parks in a pre-study. During the 
pre-study demands was researched and formed a requirement specification. The 
creative work in the development of a new cycle park was helped by many creative 
methods that generated many concepts that later was compared in a matrix. The 
final concept was able to compete with the existing solutions. The result was a 
combination of already existing solutions. The bicycle locker does not take up 
more space than is necessary for most bicycles to fit in. The bicycle locker is 
modularly adapted and can therefore be placed more space efficiently in different 
places. A light indication on the handle indicates whether the bicycle locker is free 
or occupied and opened with a tag that is scanned on a RFID-reader.  
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1 Introduktion 
Kapitlet beskriver vad examensarbetet handlar om. Vilket problem uppdraget 
grundar sig i och vad syftet och målet med arbetet är. Kapitlet beskriver även vald 
designprocess och vilken designmetodik har använts. 

1.1 Bakgrund  
Användningen av cykel som transportmedel ökar mer och mer. Att cykla börjar 
och slutar vid någon slags cykelparkering. Städer som exempelvis Göteborg 
arbetar för en cykelvänlig stad. Cykla är både sunt och miljövänligt men skapar 
oro när det kommer till att parkera cykeln, på grund av rädslan att bli av med den 
eller vandalisering. Det finns många olika typer av cykelparkeringar. Cykelställ är 
en parkering som ofta förekommer i stadsmiljö eftersom den tål hög kapacitet. 
Cykelställ ger dock inte möjligheten att låsa fast ramen på cykeln som är viktigt 
för en mer säker parkering. Pendlare som använder cykeln till och från jobbet 
behöver ofta trängas bland stökiga parkeringar och andra cyklar, cyklar som är 
felparkerade eller övergivna.  

1.2 Problem- och frågeställning 
Hur kan parkering av cykeln för dagliga pendlare underlättas? Kan parkeringen 
vara oåtkomlig för obehöriga? Hur kan stökigheter minskas och struktur ökas på 
en cykelparkering? Är förvaring i skyddande rum en lösning för att uppnå dessa 
frågor? 

1.3 Syfte 
Ett syfte i projektet är att underlätta för dagliga pendlare av cykel som cyklar till 
samma ställe flera dagar i veckan. Pendlarna ska också känna att de vågar ta sina 
cyklar in till stan utan att bli bestulen.  

1.4 Målgrupp 
Den primära målgruppen är långtidsparkerare (8-10timmar) som pendlar med 
cykel exempelvis till och från jobbet. Fokus ligger på cyklister med dyrare 
pendlarcyklar som behöver en säkrare parkering som inkluderar deras behov.  

1.5 Projektets uppbyggnad 
Samarbeten i examenarbetet var mellan två företag. Yovinn och Blidsbergs 
mekaniska. Yovinn är ett konsultföretag inom teknik och produktutveckling i 
Göteborg. Blidsberg är ett familjeföretag som delvis tillverkar cykelparkeringar. 
Det som gör Blidsberg speciellt är deras egna tillverkning som gör att de har god 
kontroll på deras produkter.  
 
Examensarbetet började som ett samarbete med Yovinn i Göteborg. Målet med 
arbetet var att utveckla en ny cykelparkering för stadsmiljöer som skulle förenkla 
för dagliga pendlare med cykel. Blidsbergs mekaniska involverades efter att 
förstudien var klar. Blidsberg hade redan arbetat med olika cykelparkeringar och 
ville utöka sitt sortiment i form av ett nytt cykelskåp. Det inriktade projektet till 
att utveckla ett nytt cykelskåp anpassat till stadsmiljö och möjligen integrera 
laddning för elcyklar. 
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1.6 Mål 
Ett nytt cykelskåp ska utvecklas. Cykelskåpet ska vara anpassat till stadsmiljö. 
Delmål för projektet var följande: 

• Uppfylla kundens behov 
• Motverka cykelstölder 
• Cyklisten ska känna trygghet och uppleva användningen funktionell  
• God koppling till hållbar utveckling utifrån olika aspekter. 
• Ett indirekt mål är att uppmuntra fler att använda cykel som 

transportmedel. 
• Möjligen integrera laddning till elcyklar 

1.7 Designmetodik i arbetet 
Projektet började som en öppen fråga kring cykelparkeringar för att senare kunna 
inrikta sig och utveckla en ny produkt. På marknaden fanns många olika typer av 
cykelparkeringar. Det gjordes därför en utförlig förstudie med fokus att analysera 
befintliga lösningar i en marknadsundersökning som skulle visa vilken typ av 
parkering som hade störst potential. Den designprocess som arbetet tagit mycket 
inspiration från är French’s designprocessmodell som visas i Figur 1 (Cross, 
2008). 
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Figur 1. French's designprocess (Cross,  2008). 

French´s designprocess valdes för att den är väldigt iterativ och hoppar ofta fram 
och tillbaka för att sen kunna fokusera på detaljarbete. Det är en designprocess 
som kan vara lämplig vid projekt som denna, projekt som börjar väldigt öppet.  Det 
första steget i Fremch´s designprocess är att hitta ett behov och därefter analysera 
problemet. Under processens gång har French´s designprocess kompletterats 
med flera metoder som beskrivs av Ulrich & Eppinger (2014). Dessa metoder 
behandlar bland annat insamling av data och hantering av insamlade behov 
metodiskt. 
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2 Förstudie 
Förstudie är det stadiet i ett projekt då information ska samlas in (Ulrich & 
Eppinger 2014). Syftet är att samla in information som kan komma till användning 
och styrka upp projektet. Arbetet hade inte ett fast mål till en början för att först 
utvärdera cykelsituationen idag. Genom att få bättre förståelse och se problemet 
från olika synvinklar gav goda förutsättningar eftersom ju mer kunskap om ämnet 
desto lättare att finna möjligheter och kunna inrikta sig. Med hjälp av olika 
metoder som bland annat marknadsundersökning, frågeformulär, observationer 
och en litteraturstudie kan information samlas in. Nedan visas några olika sätt att 
förvara cyklar på. 

2.1 Marknadsundersökning 
Marknadsundersökning är en nödvändig metod att utföra. Den utforskar 
befintliga lösningar som finns på marknaden idag (Wikberg Nilsson, Ericson och 
Törlind, 2015). Det motverkar att projektet utvecklar något som redan finns och 
kan bidra till inspiration. Det finns redan många olika typer av lösningar på 
cykelparkeringar. Vilken typ av parkering som används är oftast beroende på 
behovet och platsen den ska stå på. I undersökningen analyserades flertalet 
parkeringar som hittades under en rundvandring i Skövde och Göteborg. För att 
utöka bredden på marknadsundersökningen användes internet för att se 
lösningar i andra städer och länder. Nedan följer några olika sätt att förvara cyklar 
på. 

2.1.1 Cykelupphängning 
Cykelupphängning ger möjlighet för cyklisten att hänga 
upp cykeln mot en vägg. Det kräver styrka från cyklisten 
men minskar arean cykeln tar upp, se Figur 2. 

 
 
 
 
 

 
 

 

2.1.2 Cykelstolpar 

2.1.2.1 The Holbech Bike Pit Bike Rack 
Cykeluppställningen är framtagen av ett danskt företag 
som heter Holbech Design. Den utstickande metalldelen 
som sitter fast med en vajer är formad som en sadel. 
Sadeln kan röra sig vertikalt upp och ned. Användaren 
börjar med att placera cykeln inom metall spåret så att 
cykelns sadel är under metallsadeln. Metall sadeln dras 
ned genom handkraft av användaren, sedan dras vajern 
genom cykelramen och in i spåren på stolpen. Hålet på 
vajerns ände ger möjlighet att användaren låser fast sitt 
egna lås genom hålet. Cykeln är fastlåst, se Figur 3. 

Figur 2: Cykelupphängning 
(Seton, u.å). 

Figur 3: The Holbech Bike Pit 
Bike Rack (Copenhagenize 

2008) 
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2.1.2.2 BiKeep 
Cykeluppställningen är framtagen av BiKeep från 
San Fransisco. Parkeringen använder sig av ett 
cykelkort som registreras online. Kortet skannas 
på toppen plattan av stolpen och cykellåset blir 
upplåst. De två nedre infästningarna är fria medan 
den övre sitter fast och kan röra sig i en cirkulär 
bana. Användaren öppnar låsningen genom att dra 
upp stången med handkraft, placerar och anpassar 
cykeln efter hur stången måste föras in i stolpen. Se 
Figur 4. 
 

2.1.2.3 BikeLid 
Cykeluppställningen är utvecklad av BikeLid. Funktionen 
är att med hjälp av plasthöljet täcka och skydda cykeln från 
exempelvis regn. Användaren lyfter upp höljet, placerar 
cykeln mot den svarta metallstången. För ner höljet och 
låser fast med sitt eget lås. Se Figur 5. 
 
 
 

2.1.2.4 Cyclepods 
Cykeluppställningen är framtagen av företaget 
Cyclepods. Det får plats upp till två cyklar per 
parkering. Framdäcket åker in i plastbehållaren och 
därefter låser användaren fast ramen och bakhjulet i 
den runda metallstången med sitt egna lås. Se Figur 6. 
 
 

2.1.3 Hyrcyklar 
Hyrcyklar står oftast väldigt strukturerat och har olika betalningssystem. Något 
som är intressant att se närmare på är hur de parkerar cyklarna så strukturerat 
och se möjliga betalningssystem. 

2.1.3.1 Styr och ställ 
Företaget finns i Göteborg och är en stadscykel som 
kräver ett cykelkort. Hyrningen är 30 minuter gratis 
och därefter kostar det per påbörjad halvtimma. 
Cyklarna parkeras på cykelstation vid en specifik 
parkeringsstolpe som låser fastcykeln. Det leder till 
att vissa parkeringar blir fulla och en förflyttning 
görs med hjälp av en lastbil för att skapa plats. Se 
Figur 7. 

Figur 4. Cykelstolpe från BiKeep (Bart, 
2017) 

Figur 5. Bikelid (Bike Lid, 
2012) 

Figur 6. Cyclepods(Cyclepods, u.å) 

Figur 7. En parkerad cykel från Styr 
och ställ (Olsson, 2011) 
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2.1.3.2 Citybikes Stockholm 
Citybikes är ett liknande koncept som finns i 
Barcelona, Bicing. Cyklarna kräver cykelkort och 
har en enkel och snabb parkering. Låsanordningen 
är en kombination mellan cykeln och parkeringen 
eftersom parkeringen är en helhetslösning. Cykeln 
har utstickande knoppar som placeras in till hålen 
på själva parkeringen. Se Figur 8. 

2.1.3.3 Obikes Stockholm 
Företaget finns världen över och styrs via en 
applikation på smarttelefoner. Varje cykel har en 
QR-kod som scannas med mobilens kamera i 
applikationen. QR-koden styr låset på cykeln. 
Cyklarna har ingen cykelstation som dess 
konkurrenter utan cyklarna kan parkeras vart som 
helst, för att sedan spåras via applikationen av andra 
användare. Se Figur 9. 

2.1.4 Cykelskåp 
Cykelskåp är en av de nyaste typerna av cykelparkering som utvecklats de senaste 
åren. Det är oftast cyklister som pendlar varje dag som har behov av ett cykelskåp 
eftersom parkeringen säkrar cykeln med ett personligt lås under längre tid. Det 
finns bara ett få antal cykelboxar ute på marknaden idag men förekommer mer 
och mer.  

2.1.4.1 Aretus cykelbox 
Aretus är en cykelbox med en räls i mitten för att få en rak parkering. Det finns 
upphängning för både väska och hjälm på dörren. Låset styrs av en tagg med RFID-
teknik. Den enkla lösningen parkerar och låser in cykeln med hjälp av en tagg och 
den dyrare varianten har integrerat el-uttag som ger möjlighet att ladda sin 
elcykel under tiden cykeln är parkerad. Det kräver ett 230 Volts uttag. En annan 
variant som ger större kapacitet på mindre yta är tvåvåningslösningen då skåpen 
ställs på varandra. Se Figur 10 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figur 8. Cyklar från Citybikes 
(Tripadvisor, 2018) 

Figur 9. Obikes (Edward, 2017) 

Figur 10. Singel- och tvåvåningsskåp från 
Aretus(Inovent, u.å)) 
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2.1.4.2 Wave 
Cykelskåpet är framtagen av Wave. Användaren 
börjar med att öppna metall dörren. Cykeln 
parkeras genom att vinkla upp cykeln så att endast 
bakdäcket har kontakt med marken och sedan 
rulla in den i rummet. För att stänga dörren dras 
handtaget till vänster och sedan ner av 
användaren. Låsningen sker med ett eget lås på 
dörren. Se Figur 11. 

2.2 PNI 
PNI-metoden hjälper till att utvärdera koncept 
med att se det positiva, negativa och det intressanta i ett koncept (Österlin, 2010). 
Med inspiration av PNI-metoden användes den med hjälp av 
marknadsundersökningen för att utvärdera resultatet från 
marknadsundersökningen. Några av de befintliga lösningarna fanns inte i Sverige, 
därför gjordes antaganden på dessa. Cykelskåp som fanns placerade nära 
göteborgsområdet besöktes för att få en verklighetsuppfattning. Besöken var på 
ett av Göteborgs Stads cykelskåp och ett i Lerum som var framtaget av Falco. 
Utomhusskåp finns även till annat än bara cyklar, rullatorer och rullstolar har 
också skåp. De har samma funktion som lösningarna på cykelskåpen och därför 
intressanta att ta med i utvärderingen. Resultatet av PNI-metoden visas nedan i 
Tabell 1.  

Tabell 1. Resultat av inspiration av PNI-metoden. 

Typ av parkering Fördelar Nackdelar 
Anmärkningsvärt/intressan
t 

Cykelupphängning Tar upp mindre yta Kräver styrka, går att 
bära med sig cykeln Mindre area 

Cykelstolpe 
Kan låsa fast ramen, 

minskar risken att 
cykeln välter 

Går att stjäla cykel 
utan verktyg, två 
cyklar trasslas lätt 

ihop, stolpar har inga 
tydliga riktlinjer 

__ 

The Holbech Bike 
Pit Bike Rack 

Cykeln står stabilt och 
rakt, går inte att välta, 
hjulen kan inte stjälas, 

skyddar sadeln från 
regn 

Det egna låset är lätt 
att slå sönder, 

låsningen beror på 
användaren, kan 

kännas osäker 

Låser fast genom att trycka 
ner cykeln med sadeln 

Bikeep 
Snabb och enkel 

användning, 
elektroniskt lås? 

Kräver elektroniskt 
lås(dyrare?), låser inte 

fast bakhjulet, 
behöver stor yta 

Använder cykelkort 

Bikelid 

Skyddar mot regn, 
cykeln kan inte välta, 

enkel och snabb 
användning, får plats 

med två cyklar 

Stor yta om en cykel 
ska parkeras, formen 
ser klumpig ut, kan 

glömma av vart 
cykeln står 

__ 

Figur 11. Wave cykelskåp (Product 
designforum, u.å.) 



8 
 

Cyclepods 

Enkel lösning och 
användning, båda 

hjulen och ramen blir 
fastlåst, gjord av 

återvunnet material 

Ser stor och klumpig 
ut, tar upp mycket 
onödig yta, mycket 

material 

__ 

Aretus 

Möjlighet till att ladda 
elcykel, 

upphängningsmöjlighet
, modifierbar med två 

våningar, cykelkort 

Stor area för en cykel, 
räls, kan vara tungt 
att lyfta upp cykeln 

Väldigt modifierbar (två 
våningar, laddning) 

Wave 

Regnskydd, skyddar 
cykelns delar och 

tillbehör, spårning av 
cykel med siffror 

Jobbigt lås? stor yta 
per cykel Skyddar tillbehör 

Falco 

Finns upphängning 
möjlighet, cykeln går på 
en räls, kan se igenom 

dörren för att se sin 
cykel, snygg 

materialkombination 
(Trä och plåt) 

Tar upp stor area, 
taket behöver 

vattenränna, kan 
behöva böja dig ner 
och rulla in cykeln, 

kapacitet på 5 cyklar, 
låsningen är vanligt 
nyckellås, mycket 

smuts samlas i 
skåpen, svårt att se 

att det är ett 
cykelskåp 

Mossan gör att boxen 
smälter in i miljön 

Göteborgs 
cykelskåp 

Lutande cyklar som tar 
mindre platsarea, 

förklaring hur man hyr 
cykelskåpet 

Ser ut som ett 
soprum, gammeldags 

nyckel 
__ 

Metalco 

Stilrendesign, god 
tillgänglighet, enkelt att 

implementera större 
reklamer  

Ser inte vart cykeln är 
parkerad om man 
glömt av, skåpet 

hjälper till att lyfta 
upp dörren, tar upp 
stor area, ser större 
än nödvändigt ut, 
låser med behöver 

böja sig ned till 
marken för att låsa 

med eget lås 

Skåpet hjälper till att öppna 
dörren 

Cykelställ Snabb parkering, Tål 
hög kapacitet 

Kan inte låsa fast 
ramen, kan ge krökt 

framhjul, kan bli 
trångt att parkera 
mellan två cyklar 

__ 

Tvåvåningscykelstäl
l 

Hög kapacitet, har 
riktlinjer 

Kan trasslas med 
andra cyklar, tungt 
lyft för användaren, 

tar lång tid 

Högre kapacitet med två 
våningar 

Resultatet av PNI-metoden gav en djupare förståelse om parkeringarna, vad som 
var bra, mindre bra och intressant. De positiva i lösningarna kan vara till fördel att 
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ta med i den nya produkten. För att öka kreativiteten och inte vara låst till sitt egna 
tänkande kan en inspirationskälla vara att studera befintliga lösningar på samma 
eller liknande problem. Detta kan ge utvecklaren inblick i hur andra designers och 
ingenjörer löst liknande problem och möjligtvis kombinera goda egenskaper till 
en ny produkt. BiKeep har exempelvis en intressant lösning för låsanordning, att 
låta själva produkten vara låset och sen låsa/öppna med ett cykelkort/tagg på en 
RFID läsare. Metalcos lösning att hjälpa användaren öppna dörren är något som 
skulle förenkla användningen av produkten, dörren på Metalcos cykelskåp ger 
även god tillgänglighet. Något att undvika är cykelställ på grund av bristande 
säkerhet eftersom endast ett hjul låses fast. Cykelställ kan även kröka cykelns hjul. 
Detta är några få exempel som kan användas senare i processen.  

2.3 Frågeformulär 
En enkät/frågeformulär kan vara en kvantitativ eller en kvalitativ metod 
beroende på hur frågorna formuleras och används för att samla in utlåtanden från 
användaren (Bertram, 2009). Metoden är även snabb men frågorna som ställs 
behöver formuleras på så sätt att frågeformuläret ger ut nödvändiga och 
användbara data. Formuläret gjordes med hjälp av ett Google-formulär. Frågan 
bör formuleras öppen för att inte ”tvinga” fram ett svar. Med hjälp av att gå med 
olika cykel grupper på hemsidan facebook.com nådde frågorna ut till 
spetsanvändare. En spetsanvändare är en som har lång erfarenhet om ämnet 
(Ulrich & Eppinger, 2014). Antalet medlemmar i grupperna varierade stort. Det är 
oftast svårt att formulera frågor och göra en perfekt enkät på första försöket. 
Därför gjordes ett testinlägg i gruppen med minst medlemmar för att se 
responsen, om något behöver tas bort, läggas till eller formuleras om. Genom att 
välja gruppen med minst medlemmar som test ger det möjligheten att förbättra 
enkäten för att sedan få in fler och mer givande svar från de större grupperna. Det 
som är mindre givande med metoden är att det är svårt att hitta oförutsedda 
behov.  
 
Resultatet av frågeformuläret gav 248 svar. Många av frågorna var väldigt öppna 
som gav bättre förståelse om vad cyklister hade att säga. Några av resultaten var: 

• De vanligaste cyklarna som används är komfortcykel, racercykel, 
mountainbike och trekkingcykel. Det medförde att projektet inte behövde 
ta del av någon annorlunda typ av cykel.  

• Pendlare har sin cykel parkerad mellan 7–9 timmar.  
• 66% anser att det är viktigast att låsa fast ramen medan 23% måste låsa 

fast ram och ett hjul.  
• Delar som cyklister blir bestulen på är cykelkorg, lampor, framhjul, sadel, 

cykeldator, sadelväska och styre. Många av dessa delar kräver 
standardverktyg för att avlägsna från cykeln som medför att de är enkla att 
ta loss.  

• När hela cykeln bestulits har cyklisten i många fall inte haft möjlighet att 
låsa fast ramen eller haft för svagt cykellås. Cyklister behöver därför lägga 
ner stora pengar på ett rejält lås som i sin tur inte alla har råd med. 

• Några knep cyklister har för att motverka att bli av med sin cykel är 
följande utlåtanden: 

o Aldrig parkera cykeln fri på gatan 
o Ha en riktigt risig cykel som ingen vill stjäla 
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o Mina fina cyklar lämnar jag inte låsta utomhus. Den billigare 
hybriden använder jag ett lätt bygellås till och tar risken. 

o Köper inte dyr cykel av rädsla att bli av med den 
o Dubbla eller trippla lås beroende på område 
o Lämnar inte cykel utan uppsikt, trots lås 
o Har bytt snabbkopplingarna på hjulen som behöver specialverktyg 

för att lossa hjulen 
o Undviker att cykla om jag måste lämna den på osäkra ställen, som 

centralen 
Väldigt få glömmer av vart de parkerat sin cykel men en av tre cyklister behöver 
leta rätt på sin cykel på cykelparkeringar. 65% vill inte parkera sin cykel fri på 
gatan och 12% vägrar parkera sin cykel på ett cykelställ. Cykelstället blir ofta 
trångt och rörigt och det är väldigt stor risk att skada framhjulet. 65% parkerar 
helst vid en cykelstolpe eftersom ramen kan låsas fast.  
 
En intressant fråga som ställdes i frågeformuläret var ”Skulle du vilja att det fanns 
en liknande parkering som citycyklar (Styr och ställ i Göteborg) har idag fast du 
låser fast din egna cykel”. 55% motsvarande 123 av 222 cyklister svarade ja. En 
tolkning av siffrorna är att flertalet cyklister skulle kunna tänka sig använda ett 
parkeringssystem om den var säkrare och slapp trängas. En djupare tolkning av 
frågan är att det finns marknad för en ny lösning.  

2.4 Observation 
Genom att observera användaren samlades kvalitativa indata (Ulrich & Eppinger, 
2014). Den kom från att se hur användaren använder olika cykelparkeringar. 
Under observationen studerades användaren i olika situationer som visade behov 
som cyklisterna själva inte märkt av och kan där av bli latenta behov. Latenta 
behov är behov som kan tolkas av användaren utlåtanden/observation av 
användaren och kan bli en positiv överraskning för användaren om behovet 
uppfylls i ett färdigt slutkoncept (Ulrich & Eppinger, 2014).  
 
Det gjordes en rundvandring i Göteborgsområdet för att inspektera och analysera 
dagen lösningar på cykelparkeringar. Under tiden observationen pågick kom eller 
åkte det cyklister från parkeringarna som gav möjlighet till mindre intervjuer på 
plats. Frågorna och svaren var liknande från frågeformuläret men gav mer 
kvalitativ information eftersom svaren kom direkt från cyklisten. Ett beteende 
som upptäcktes var att upp till tiotalet cykellås var fastlåst på flertalet 
parkeringar, oftast stolpar, se Figur 12.  
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Figur 12. Parkering av cykellås 

Beteendet kunde tolkas på flera sätt. Främst att låsen inte hade hamnat där av 
misstag. Cyklisten verkar vara i behov av en egen parkering och därför lämnat 
låset. Dock finns risken att låset parkerats med vilja och därefter blivit bortglömd. 
En cykel kan även ha stulits genom att framhjulets skruvats av. Med tanke på det 
höga antalet lås kunde detta uteslutas eftersom inget framhjul var låst med ett 
cykellås. Dagliga användare av cykel antas vilja ha sin ”egna” parkering eller anser 
att det blir för tungt att bära med sig ett lås varje dag. Vid köp av bygellås fås det 
med en monteringssats som monteras på cykeln för att sätta fast bygellåset. 
Tolkningen blev att det jobbiga inte var att ha med sig låset för att den tar plats i 
exempelvis ryggsäcken utan att det var just tyngden. I en kort intervju med en 
daglig användare nämnde hen att det är onödigt att ta med sig låset om cykeln ska 
parkeras på samma parkering dagen efter. Enligt hen som intervjuades och svar 
från frågeformuläret visade det sig att cyklister inte vill montera extra tillbehör på 
cykeln. Monteringssatserna ansågs inte sitta fast ordentligt som bidrar till 
skrammel och extra tyngd. Monteringssatsen med låset på väger ungefär ett kilo 
enligt olika produkter från Cykelkraft.se (2018). 
 
Ett annat problem som observerades var att en cyklist med bygellås var osäker på 
hur cykeln skulle låsas fast i ett cykelställ. Cyklisten låste först ihop framhjulet 
med cykelstället och sedan låste upp det igen för att låsa fast ramen och bakhjulet. 
Tolkningen av problemet var att cyklister har behov av att det finns riktlinjer på 
hur cykeln ska låsas fast på parkeringen. Det visar också på att cyklister vill låsa 
fast cykeln i något och i ramen. Under rundvandringen i Göteborg var det en 
parkering som ofta förekom. Cykelstolpen Publicus som Göteborgs Stad valt att 
använda, se Figur 13.  
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Figur 13. Cykelstolpen Publicus 

 
Flertalet av cyklarna som stod parkerade var inte parkerade som utvecklaren 
tänkt att cyklarna ska parkeras, oftast dyrare cyklar. Detta kan delvis bero på 
otydlig design. Parkeringen är till för att cyklar med korg fram ska backa in medan 
cyklar som får plats mellan pelarna ska parkeras med framdelen enligt Göteborgs 
Stad Trafikkontor (2008), se Figur 14.  
 

 
Figur 14. Felparkerade cyklar på Publicus 

Det flera cyklister gjorde var att parkera mellan två enskilda parkeringar för det 
fanns mer utrymme där. Svaren från frågeformuläret visade att personer är rädda 
att repa ramen på cykeln vilket sker om cykeln parkeras korrekt.   

2.5 Litteraturstudie 

2.5.1 Cykelstölder 
Enligt Brottsförebyggande rådet, BRA (2017) har cykelstölderna inte förändrats 
mycket mellan åren 2008 - 2017. Cykelstölderna som anmälts har varit i snitt 
ungefär 66 000 st. Cykelstölder var även ett av det vanligaste egendomsbrotten 
(BRA, 2017). Ett antagande är att cykelstölderna nästan var oförändrad eftersom 
det skapas nya cykelställ som enbart ändrat form från föregående lösningar utan 
någon extra funktion. Elcyklar har ökat i försäljning. En elcykel gör det lättare och 
mer bekvämligt att cykla men tyvärr mycket mer attraktiva att stjäla eftersom 
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elcyklar oftast är dyrare. Rädslan att bli av med sin cykel kan leda till att många 
inte vågar köpa en dyr och bra cykel (Göteborgs Stad Trafikkontor 2008). 
Stöldrisken beror på cykelparkeringens utformning och läge (Göteborgs Stad 
Trafikkontor 2008). Det viktigaste är att låsa fast cykelns ram i något för att inte 
ge möjlighet att stjäla hela cykeln. Låses endast hjulen fast kan det låsta hjulet 
monteras av och resten av cykeln stjälas. 

2.5.2 Övergivna cyklar 
Övergivna cyklar är ett problem som förekommer vid cykelparkeringar. Det finns 
organisationer som sköter om och kontrollerar cyklar som inte använts på länge, 
några exempel är ”Stockholm ren och vacker” för stockholmregionen, 
arbetsmarknadsförvaltningen och parkeringsvakter. En viktig del för god 
infrastruktur av cykel är tillgängligheten och säkra cykelparkeringar. Det byggs 
ungefär 2000 nya parkeringar per år i Stockholm. Under högsäsong parkeras 
många cyklar på mindre lämpliga ställen för att det inte finns plats. Att cyklingen 
ökar, ökar även övergivna cyklar som bidrar till stökigheter och tar upp plats åt 
dem som behöver (Stockholm stad, 2017). 
 
Lagen (1982:129) säger dock att cykeln kan förflyttas utan godkännande. Cyklar 
som förflyttas samlas på olika uppställningsplatser en begränsad tid för att sedan 
skrotas, vissa med dåligt skick skrotas direkt. Efter tre månader försvinner 
ägarrätten av cykeln och säljs vidare (Riksdagen, 2014).  

2.5.3 Lagar och regler 
Att ta del av lagar och regler är nödvändigt. Det är viktigt att veta vad som gäller 
och vilka regler som finns kring att parkera sin cykel. Troligtvis har inte reglerna 
en direkt påverkan på framtagningen av ett nytt cykelskåp men är till fördel att ha 
kunskap om och möjligtvis hjälpa till och bidra att lagarna följs. Nedan finns lagar 
relaterade till att parkera sin cykel.  
 
Vad räknas som ett fordon? Enligt Riksdagen (2014) är ett fordon, ”varje 
anordning som är eller har varit försedd med hjul, band, medar eller liknande och 
som inrättats huvudsakligen för färd på marken på annat sätt än på skenor,”. Det 
betyder att en cykel är ett fordon och ska följa regler för just fordon.  
 
Enligt lagen TraF 3kap 47 § får inte en cykel parkeras eller stanna ” på en sådan 
plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller 
störs,” (Riksdagen, 2014). 
 
Enligt lagen TraF 3kap 49 § får inte ett fordon parkeras så att ”fordonet med något 
hjul står utanför en uppställningsplats eller annan markering som anger var 
parkering får ske. Förordning (2007:101).” (Riksdagen, 2014). 
 
Enligt TraF 3kap 49 a § står det följande, ”På allmän plats inom tättbebyggt 
område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser och inom 
vägområde för allmän väg får fordon parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar, 
utom vardag före sön- och helgdag.” Det betyder att en cykel egentligen får max 
stå parkerad i 24 timmar (Skatteverket, 2018). 
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Det intressanta med lagarna är att en cykel räknas som ett fordon. Därmed får 
egentligen inte en cykel felparkeras utanför en ”uppställningsplats”. Det är något 
att ta med i arbetet att exempelvis inte cyklisten ska kunna parkera fel. Det är 
viktigt att en cykel inte stör andra trafikanter när cykeln står parkerad eller 
blockerar viktiga passager för exempelvis utryckningsfordon eller nödutgångar. 
För att fullfölja lag TraF 3kap 49 a § kan en lösning vara att cyklarna blir dyrare 
att parkera efter 24 timmar på samma plats om lösningen på arbetet kräver 
betalning. Detta kan även bidra till minskat antal övergivna cyklar.  

2.5.4 Utformning av cykelparkeringar i Göteborg 
I ett program från Göteborgs Stad angående cykelparkeringar beskrevs exempel 
på principer som är fördelaktigt att tänka på vid utformning av en ny 
cykelparkering. Syftet var att ge idéer till utveckling. Målet var att fungera som ett 
stöd för projekt och ge inspiration för nya cykelparkeringar. Därav bättre ordning, 
färre stölder och fler cyklister (Göteborgs Stad Trafikkontoret, 2018).  
 
Cykelparkeringar delas upp i tre olika kategorier. Korttidsparkering som 
uppskattas till mindre än två timmar, långtidsparkering mer än två timmar och 
nattparkering, (Göteborgs Stad Trafikkontoret, 2018). I detta arbete ligger fokus 
på långtidsparkering.  
 
Felparkerade cyklar är ett problem som kan försämra framkomligheten för olika 
trafikanter. Det kan även försvåra och blockera vägen för utryckningsfordon som 
måste fram. Därför behövs en organiserad cykelparkering med riktlinjer hur 
cykeln ska parkeras som bidrar till en bättre stadsmiljö och tillfredsställa 
cyklisternas behov. Det finns en lösning i Malmö på hur de löst god organisation 
och riktlinjer i cykelparkeringen. De ramade in cykelparkeringen med färg på 
marken. Det gjorde att ingen ville stå utanför ramarna, motsvarande en 
bilparkering. En cykel ska inte behöva backas ut i en väg/cykelbana om 
parkeringen är placerad vid en väg. Vilket är viktigt att ta hänsyn till i detta arbete.  
 
Det finns inget krav eller standard att en nyköpt cykel ska ha ett monterat 
cykelstöd (Cykelkraft, 2018). Därför bör inte cykelparkeringen utgå från att cykeln 
har ett eget stöd (Göteborgs Stad Trafikkontoret, 2018).  

2.5.5 Cykeldimensioner 
Cyklar har olika storlekar och därför varierande mått. Viktiga mått att ta del av vid 
utveckling av en ny cykelparkering är de största måtten en cykel kan ha så att 
flertalet cyklar kan få plats i längd, bredd och höjd. Måtten kommer från både 
(Göteborgs Stad Trafikkontoret, 2018) och egna mätningar för att testa måtten 
från Göteborgs Stad. Det visade sig under en egen mätning att höjd och bredd 
behövde vara längre än det Göteborgs Stad rekommenderade. Måtten presenteras 
i Tabell 2. 
 

Tabell 2. Ungefärliga mått som satts efter mätningar på en relativt stor cykel 

Mått mm 
Längd 1800 
Bredd 670 
Höjd 1250 
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2.6 Personas och scenarier 
En bra produkt skapas oftast vid god förståelse av användaren/målgruppen 
(Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind, 2015). Det beskrevs tre olika personas 
med olika åldrar, intressen, problem och vilken typ av användare. Just tre 
personas beskrevs för att se användare variationen i större drag. De tre personas 
beskrivs realistiskt och med hjälp av tidigare utlåtanden från enkäten, placerades 
de in i olika scenarion. Scenarierna beskrev hur en situation eller ett problem 
kunde se ut, se Bilaga A. Det ledde till att nya synvinklar på användarna och 
därmed bättre förståelse som gav underlag till potentiella krav och önskemål. 
Några av dessa var att skydda tillbehör på cykeln, laddning av elcykel, inte behöva 
extra tillbehör för att parkera och att säkra cykeln för att inte cyklisten ska behöva 
oroa sig för stöld vid parkering i stan.  

2.7 Utvärdering av förstudien 
Förstudien var väldigt bred som gav god förståelse om hur cykelsituationen såg ut 
från ett större perspektiv. Den tog inte bara fram krav och önskemål utan på vägen 
samlades nödvändig information in från cyklister som kunde användas under 
processen. Informationen var följande: 

• RFID (radio-frequency identification) är en teknik som används på olika 
befintliga cykelparkeringar som ger snabb access att låsa upp och låsa fast 
sin cykel. Den använder ett elektromagnetiskt fält som samspelar med 
taggar. 

• Många dagliga pendlare parkerar sina cykellås kring cykelstolpar eftersom 
de ska dit dagen efter ändå. 

• Det saknas tydliga riktlinjer på befintliga parkeringar och därför leder det 
till oreda och även övergivna cyklar. 

• Cykelstölder var det vanligaste egendomsbrottet 2017. Det betyder att det 
behövs säkrare cykelparkeringar. 

• En cykel räknas som fordon och får inte parkeras utanför 
uppställningsplatsen.  

• Dagliga pendlare med cykel behöver en långtidsparkering. 
• Att rama in en parkering har minskat felparkerade cyklar. 
• Alla cyklar har inte ett cykelstöd av olika anledningar, därför bör 

parkeringen inte kräva det.  

2.8 Kravspecifikation 
En kravspecifikation är ett dokument som uppdateras och följer med i processen 
hela tiden (Ulrich & Eppinger, 2014). Den används för att ställa krav och önskemål 
på produkten för att kunna tillfredsställa kundens och användarens behov. Kraven 
bör vara mätbara för att se om kravet uppnåtts eller inte i slutändan. Subjektiva 
krav ska helst undvikas för att det kan vara svårt och tidskrävande att se om 
kravet uppfyllts. Kraven och önskemålen kom från en bearbetningsmetod av 
Ulrich & Eppinger (2014). Hela processen i tabellerna från kundutlåtanden till 
krav visas stegvis i Bilaga B. Från den utskickade enkäten framkom många 
kundutlåtanden. Dessa utlåtanden behövde tolkas till kundbehov. Tolkningen 
utfördes genom att först betrakta utlåtanden för att sedan tolka VAD 
cykelparkeringen ska göra och inte HUR den ska göra. Eftersom flertalet 
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tolkningar från kundutlåtanden liknade varandra lades alla in i en hierarkisk 
tabell. Tabellen organiserade tolkningarna i primära och sekundära behov. 
Kundens utlåtande är oftast mycket subjektiva och därför behöver behoven 
omvandlas till tekniska specifikationer. En teknisk specifikation har en mätbar 
egenskap och ett värde (Ulrich & Eppinger, 2014). Behoven fick först en 
betydelsefaktor för att se hur viktigt behovet var. Därefter omvandlades behoven 
till tekniska specifikationer i en ny tabell, se Bilaga B. De numrerades i mätbara 
egenskaper och visade vilka behov de tekniska specifikationerna uppfyllde. De 
olika tabellerna kunde sedan skapa en kravspecifikation, se Tabell 3 nedan.
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Tabell 3. Kravspecifikation 



16 
 

 

3 Konceptgenerering 
 
Konceptgenerering är den del i designprocessen som är mest kreativ. Det 
genereras idéer med hjälp av bland annat enkla skisser eller diskussioner, som i 
sin tur utvecklas till hela koncept. Både i kvantitativ och kvalitativ form. I början 
av genereringen är det till fördel att tänka stort och öppet, ta fram galna idéer och 
tänka utanför boxen. Oftast leder det till många innovativa lösningar/dellösningar 
på problemen. Att vara kreativ och komma på en god lösning på en gång är inte 
alltid enkelt. Genom att arbeta metodiskt och använda olika kreativitetsmetoder 
kombineras det till en designprocess (Cross, 2008). 

3.1 Kollage 
Kollage är en metod som kan vara till hjälp under konceptgenereringen, det finns 
olika typer av kollage. Moodboard är ett kollage som visualiserar en känsla i form 
av en upplevelse man vill att produkten ska ha (Wikberg Nilsson, Ericson och 
Törlind, 2015), se Figur 15.  
 
 

 
Figur 15. Moodboard (Kitchn, u.å.), (Framweb, 2016), (Qr u.å.), (Thejournal, 2013)  

 
Det som inspirerades från Moodboard var delvis att ”bomma” igen dörren, få 
känslan att nu är cykeln instängd. On/Off knappen skapade en tankegång att låset 
ska vara snabbt och enkelt. Sexagonerna inspirerade modulkoncept, att kunna 
sätta ihop flera olika cykelskåp med varandra på olika sätt. Den vita boxen 
startade tankegången att vara mer fri i formen. En annan typ av kollage som 
användes var stylingboard. Den gav inspiration från befintliga lösningar, hur de 
fungerade eller om det fanns andra typer av produkter som hade liknande 
lösningar (Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind, 2015), se Figur 16.  
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Figur 16. Stylingboard (Metalco, u.å.), (Vtpi, 2015), (Kitchn, u.å.), (Ydeevnepropecia, 2018), (Flickr, u.å.), 

(pinterest, u.å.), (Pinterest, u.å.), (Denios, u.å.), (Gymsport, u.å.) 

Moodboarden och styling boarden var som inspirationskälla till brainstorming 
och braindrawing. Bilderna gav också tankegångar på hur cykeln kan placeras. 
Exempelvis vertikalt mot en vägg eller snett uppåt. 

3.2 Braindraining 
Ett begrepp som ibland används för att bli mer kreativ är braindrain (Wikberg 
Nilsson, Ericson och Törlind, 2015). Braindrain handlar om att rensa hjärnan vara 
inställd på att vara kreativ och motverka allt som kan störa din kreativa förmåga. 
Saker som stör kan exempelvis vara att det finns en irritation i vardagen, känner 
stress över deadlines, trötthet eller känner press på dig själv. Metoden användes 
innan varje kreativitetsövning för att öka kreativiteten.  

3.3 Brainstorming 
Metoden har som syfte att generera många idéer med diskussion att ta del av 
andras idéer. Under diskussionen finns det regler att bara se det positiva i andras 
och egna idéer, ge förslag på kombination/utveckling och helst tänka utanför 
boxen (Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind, 2015). Vanligtvis utförs 
brainstorming av en grupp personer. I detta arbete fanns det endast en deltagare, 
metoden är gjord både självständigt och med hjälp av personer utifrån med 
utbildning relaterad till utvecklingsarbeten. Brainstorming är en metod som kan 
användas flera gånger under processen. Under brainstormingen användes en 
miniatyrcykel för att få en klarare bild av formerna på en cykel, se Figur 17.  
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Figur 17. Miniatyrcykel 

 
Enligt Ulrich & Eppinger (2014) är det nödvändigt att försöka dela upp ett 
komplext problem till delproblem, se Tabell 4. 
 

Tabell 4. Uppdelning av komplext problem 

Form Placering av cykel Behålla placering Låsfunktion Öppning 
Rund Rakt fram Stopp spärr RFID Garageöppning 

Trekant Bakåt Räls Kombinationslås Dörr 
Rektangel Rakt fram snett upp Upphängning Eget lås Skjutdörr 
Fyrkantig Bakåt snett upp Greppa ram   Tvådörrs 

Elipse Vertikalt upp     Spinndörr 
Vågig Vertikalt ned     Ingen dörr 

  Från sidan     Byrådörr 
  Liggandes     Rulldörr 
        Snedöppen dörr 

 
Brainstorming användes för att dela upp problemet och finna potentiella 
lösningar till dem. Formen på skåpet och placeringen av cykeln i skåpet var 
delproblemen som hade störst verkan på helheten. Dessa två fick störst fokus i 
idégenereringen eftersom vilket typ av lås och dörr kunde anpassas senare. Att 
behålla cykeln i ett läge kunde också utvecklas senare när helheten var bestämd. 
Brainstormingen gjordes ihop med en annan person där det användes 
braindrawing på varje form. I samband med olika lösningar på former kom det 
fram förslag på kombination. Eftersom cykelskåpet ska vara platseffektivt kunde 
koncepten med rundad form uteslutas. Runda former tar upp onödig yta.  

3.4 Braindrawing 
Braindrawing är en metod som använder skissandet istället för att skriva ner idéer 
eller prata. Den utförs på tidspress för att generera så många idéer på varje 
delproblem som möjligt. En skiss kan ge en tydligare bild av idén och förklara den 
med hjälp av skissen. Därefter kan en annan person utveckla skissen ytterligare. 
Metoden utfördes med en person som var delaktig i brainstormingen för att 
försöka få in nya tankar till projektet. Resultatet från brainstorming och 
braindrawing visas i Figur 18. 
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Figur 18. Idéer som genererades under Brainstorm och braindrain. 

3.5 Resultat av konceptgenerering 
Konceptgenereringen framställde flera olika koncept. Några koncept blev mer 
arbetade än andra men grundfunktionen var det mest intressanta. Koncepten blev 
olika typer av cykelskåp. Några var mer begränsade än andra medan vissa koncept 
byggde på modulbyggen. De tre koncepten i Figur 19 visar olika lösningar för att 
spara plats. Ett koncept som stack ut var Dragspelet, tanken var att minimera 
platsen som cykelparkeringen tog upp då den inte används. Vältarn var ett annat 
alternativ till tvåvåningscykelställ. En cykelskulle köras in från båda hållen och 
sedan skulle ett skåp vältas över den andra som skulle spara plats.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figur 19. Alternativ på funktion för att minimera yta 
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Några former på begränsade skåp genererades och visas i Figur 20. 
 
 

 
Ett koncept som skulle göra det mer ergonomiskt och minimera ytan var ett 
koncept inspirerat av en redan befintlig lösning som visas i Figur 21. 

 
Figur 21. Ergonomiskt alternativ till vertikal parkering 

Konceptet Osten som visas i Figur 22 skulle också spara plats genom att vika in 
cykeln i skåpet. I efterhand hittades en befintlig lösning som liknade Osten. 

Figur 20. Olika former på cykelskåp 
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Figur 22. Koncept "Osten" 

Osten kunde placeras på olika sätt som skapade modellbyggen. Fördelen med 
modellbygget var att skåpen kunde anpassas till olika platser. I kombination med 
Osten och den redan befintliga lösningen kunde öppningen variera beroende på 
hur skåpen skulle placeras, se Figur 23. En annan form på Osten var Tårtbiten som 
skulle vara symmetrisk och därmed kunna placeras i en rund cirkel bland annat. 

 
Figur 23. Formationer med Osten och Tårtbiten 
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4 Konceptval 
Konceptval är den del i processen för att minska konceptantalet med hjälp av 
konceptsållningsmetoder (Ulrich & Eppinger, 2014). Genom att koncepten blir 
färre blir det både enklare att hantera kvarvarande koncept och finna eventuella 
kombinationer och vidareutveckling. Vissa koncept sparas även om de sållas bort 
eftersom konceptet kan ha något speciellt/intressant att ta del av i 
vidareutvecklingen, såsom delvis för Dragspelet. 
 
För att få bättre koll på de framtagna idéerna, samlades alla koncept i form av 
skisser. Några av koncepten liknade varandra och lades därmed i olika högar för 
att sortera koncepten. Det minskade antalet stort och blev mer hanterbart 
därefter. Konceptgenereringen kunde ta fram flertalet koncept, men det var inte 
enkelt att se hur bra koncepten faktiskt var. En metod som jämför koncept 
gentemot en befintlig lösning finns på marknaden är Pughs matris, se Tabell 5.  
 

Tabell 5. Pughs matris (Ulrich & Eppinger, 2014). 

 
 
Med Pughs matris valdes först ett befintligt cykelskåp ut som fanns på marknaden. 
Cykelskåpet blev ett referenskoncept som betygsättningen jämfördes med. Falcos 
cykelskåp valdes som referenskoncept eftersom detta hade undersökts mest och 
ansågs vara en god konkurrent. Matrisen innehöll olika kriterium som var 
passande till cykelskåp. Kriteriet att vara platseffektiv var viktigt för att kunna få 
plats med så många cyklar som möjligt i stadsmiljön. Kostnad är även fråga som 
har stor roll, att det inte ska kosta mer än nödvändigt. Komplexitet försvårar ofta 
tillverkningen av produkten och hör till kostnaderna en del. Genom att redan i 

Pughs matris       

Kriterium 
Falco cykelskåp 

(Referens) T:et Trion Alt. T:et Vältarn Dragspelet Skåpet Vertikalen Osten Tårtbiten 
Platseffektiv vid användning 0 0  +  0  + 0  +  + + + 

Platseffektiv utan användning 0 0 + 0 0 + + + + + 
Kostnad 0 + - - - - 0 - + + 

Komplexitet 0 - - - - - - - 0 0 
Design for Assembly (DFA) 0 + - + - - 0 - + + 

Design for Environment (DFE) 0 + 0 + 0 + 0 + 0 0 
Tillfredställande utseende 0 0 + + 0 0 0 + 0 0 

Anpassad till stadsmiljö 0 0 0 + - + 0 + + + 
Ergonomi 0 0 - 0 - - - + + 0 

Materialanvändning 0 + 0 - - 0 - - + + 
                      

Sum + 0 4 3 4 1 3 2 6 7 6 
Sum 0 0 5 3 3 3 3 5 0 3 4 
Sum - 0 1 4 3 6 4 3 4 0 0 
Summering: 0 3 -1 1 -5 -1 -1 2 7 6 
Rank  2 5 4 6 5 5 3 1 1 
Fortsätta?   Nej Nej Nej Nej Sparas Nej Kombinera Nej Ja 

Betygsättningen baseras på när fem skåp står vid varandra 
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detta stadium tänka på DFE (Design for Environment) gör att slutkonceptet kan 
bli mer anpassat att minska miljöpåverkan.  Varje koncept som togs fram sattes in 
i matrisen och betygsattes med symbolerna (-), (0), (+). Syftet med matrisen var 
att jämföra med marknaden, det betyder att symbolen (-) sätts om konceptet var 
sämre än referensen, (0) om konceptet var lika bra och (+) om konceptet var 
bättre.  
 
Det gjordes inga bestämmelser till en början om vilka koncept som skulle fortsätta 
i processen. Detta för att först se vad Blidsberg tyckte och tänkte om varje koncept. 
Resultatet mellan Blidsbergs utlåtande och Pughs matris var liknande. Matrisen 
resulterade i att Tårtbiten och Osten fick mest poäng. Dörren på Osten ansågs bli 
för stor och att vrida cykeln sparade inte så mycket plats. Funktionen kunde även 
bli bökig. Därför sållades Osten bort även fast den fick högt poäng. Tårtbiten var 
konceptet som Blidsberg såg störst utveckling i. T:et fick rank 2 men valdes ändå 
att inte fortsätta med på grund av att den begränsar vilken typ av cykeln som ska 
få plats. Vertikalens funktion att trycka in cykeln i skåpet med hjälpmedel hade 
inte Blidsberg sett någon succé i och ansåg att den blir dyr per plats. Dragspelets 
grundprincip att inte ta upp plats när parkeringen inte används blev ett koncept 
som sparades vid sidan av. Det var inte tänkt att implementera den i något annat 
koncept men var intressant att ha i åtanke. Principen hade dock flera nackdelar, 
större komplexitet, dras ett skåp ut kommer det bli tyngre för nästa cyklist att dra 
ut sitt skåp osv och att säkerheten antas försämras med den typen av lösning. 
 
För att säkerhetsställa att inte Tårtbiten redan fanns på marknaden gjordes 
ytterligare en marknadsundersökning. Det visade sig att Tårtbits-formen redan 
var utvecklad av Cycle-Works Ltd som hade ett cykelskåp vid namn Velo-Safe 
Locker, se Figur 24.  
 

 
Figur 24. Stark konkurrent Velo-Safe Locker (Patron, u.å.) 

Tårtbiten var en kopia av Velo-Safe Locker i formen. Fördelen med den typen av 
lösning var att det gick att anpassa skåpet till olika platser för att bli mer 
platseffektiv. Det var även målet i arbetet och därför blev Velo-Safe Locker en 
mycket stark konkurrent att tävla med i en vidareutveckling av Tårtbiten. 
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5 Vidareutveckling 
Projektet fortsatte med konceptet Tårtbiten för att vidareutveckla och konkurrera 
med Velo-Safe Locker. Det är viktigt att en utvecklad produkt blir bättre än det 
som redan finns på marknaden (Lloyd & Busby, 2003). Tårtbiten är väldigt lik 
redan befintliga produkter och behöver därför innehålla mervärden för att sticka 
ut och bli bättre än marknaden, det vill säga bättre än konkurrenten Velo-Safe 
Locker.  
 
Mätningar utfördes på olika typer av cyklar för att se vilken höjd cykelskåpet 
behövde ha. Det framkom att höjden behövde vara minst 1250 mm. Velo-Safe 
Locker hade en höjd på 1200 mm som gör att inte alla cyklar kunde få plats. Velo-
Safe Locker med flera andra cykelskåp ställer krav att backa in cykeln, även 
konceptet Tårtbiten. En brist hos konkurrenterna var mindre bra tillgänglighet.  
Måttet från framhjulets kant till styret var ca 550–600 mm, se Figur 25. 

 

 
Figur 25. Mått från framhjulets främre kant till styret. 

Enligt antropometri.se är måtten för underarmens längd till fingerspetsen ungefär 
530 mm och för kvinnor 480 mm för 95 percentilen för svensk population. Det 
medförde att nästan alla cyklister behövde böja sig ner för att parkera sin cykel i 
skåpet. Ett annat fall kunde vara att cyklisten var tvungen att ta på framdäcket 
med handen för att putta in cykeln ordentligt.  
 
Det gav en idé att konkurrera med ergonomi och tillgänglighet, att cyklisten inte 
ska behöva anstränga sig med att behöva böja sig för att köra in sin cykel eller 
smutsa ner händerna i onödan. Från frågeformuläret var det många som ville ha 
tak över sin cykelparkering. Det gjordes en brainstorming på att kombinera 
dörren med taket som gav en lösning inspirerad från cykelskåpet från Metalco, se 
Figur 26 nedan.  
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Figur 26. Cykelskåp från Metalco (Metalco, u.å.] 

 
Velo-Safe Locket kräver att cykeln har ett cykelstöd vilket är orimligt eftersom alla 
cyklar inte har ett cykelstöd. Det ledde till att cykeln behövde lutas mot väggarna 
som kan vara risk för repor på cykeln. På vissa cyklar rörde sig pedalerna när 
cykeln skulle backas. Det gjorde att pedalerna stötte ihop med cykelstödet som 
försvårade backningen. Skåpet hade inte heller något spår som gjorde att cykeln 
kunde parkeras rakt. Utan vägledning/riktlinjer för cyklisten ställs det 
krav/erfarenhet att backa in en cykel. Flera av de befintliga cykelskåpen använder 
sig av en räls i mitten för att parkera så rakt som möjligt. Men cykeln kunde 
fortfarande svaja och välta inuti skåpen. En idé var att sätta fast två stänger i 
skåpet som var placerade högre upp för att behålla cykeln på sin position, se Figur 
27.   

 
Figur 27. Stänger inuti cykelskåpet från en vy ovanifrån 

 
 
En mockup byggdes upp i 1:1 skala för att få förståelse av storleken på 
cykelskåpet. En mockup är en tidig demonstration av en framtida prototyp 
(Crawford, R, H., Beaman, J, J. 1999). Enkla fysiska prototyper gjordes för att få 
kännedom om form och funktion. Bygget började med att först sätta ut ungefärliga 
mått så att en cykel skulle få plats. Måttsättningen utfördes med att en 
komfortcykel som stod stilla på golvet och därefter rama in cykeln med 
markeringstejp som tejpades på golvet. Det gav ungefärliga mått till bygget. Med 
hjälp av såg, spik, mått och reglar kunde bygget utföras, se Figur 28 nedan.  
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Figur 28. Inramad cykel med markeringstejp 

Det första som märktes av när cykeln stod i mockup:en var att måtten var onödigt 
stora och kunde förminskas, se Figur 29. 
 

 
Figur 29. Mockup 

Bak- och framtill kunde minskas mycket. Velo-Safe Locker har en längd på 1900 
mm, bredd baktill 240 mm och fram 780 mm. Måtten kan bilda en rund 
uppsättning av skåp på 90, 180 och 360 grader. Det var även en utmaning i 
måttsättningen på Tårtbiten att kunna bilda formationerna. Måtten kunde 
förminskas men med hjälp av att rita upp en enkel CAD-modell i Creo Parametric 
4.0 visade det sig att måtten från markeringstejpen inte kunde bilda de runda 
formationerna som var önskat. Istället användes måtten från förstudien och med 
hjälp av dem rita upp i CAD. Formationen av skåpen skulle bilda 90 och 180 
grader. Därför behövde vinkeln för ett skåp beräknas. Vinkeln som beräknades var 
18 grader, det skulle medföra att 10 skåp skulle få plats på en 180 graders 
formation. I Creo ritades två streck upp med en vinkel på 18 grader. Längdmåttet 
från förstudien visade att en cykel behöver minst 1800 mm för att få plats, därmed 
valdes 1900 mm för att få lite distans emellan cykeln och skåpen. Bredden på 
styret behövde minst vara 670 mm, det fanns ett extremt fall som mättes upp till 
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740 mm. Därmed fick bredden fram bli 740mm. Bredden bak blev därmed 328,2 
mm. Tårtbiten var först tänkt att vara utformad som en triangel, se Figur 30. 
 

 
Figur 30. Skiss av tårtbiten med mått på tak. 

Eftersom dörren var bredare framtill skulle dörren slå i väggen när den öppnades 
om skåpet skulle vara placerad som i Figur 24. Därför behövde skåpet en ny 
utformning och en brainstorming utfördes, se Figur 31.  

 
Figur 31. Olika utformningar för att lösa problemet med dörren. 

Brainstormingen resulterade i ett koncept som även blev slutkoncept, se Figur 
32.  
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Figur 32. Slutkoncept av vidareutvecklingen 
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6 Resultat 
Slutkonceptet på cykelskåpet är en modullösning som inte tar upp mer plats än 
behövligt för att en cykel ska få plats. Modulösningen gör att skåpen kan anpassas 
till olika platser i form av att kunna bilda olika formationer och därmed använda 
utrymmen mer platseffektivt. Cykelskåpet visas i Figur 33. 
 

 
Figur 33.Visar ett stängt och ett öppet skåp med en cykel parkerad 

6.1 Utformning på cykelskåp 
Cykelskåpets framdel är rak för att skåpen ska kunna stå rakt och stadigt bredvid 
varandra. När skåpet står intill en vägg slår inte dörren i väggen eftersom 
framdelen är rak. Bakdelen är vinklad inåt därför att skåpet inte ska behöva ta upp 
för mycket plats än vad en cykel egentligen behöver. Eftersom bakdelen är vinklad 
ger det möjlighet att kunna placera skåpen vid varandra i runda formationer. 
Exempelvis mellan två väggar i en 90- eller 180 graders vinkel. Detta minimerar 
yta som krävs i stadsmiljöer på grund av mängden cyklar som finns men också den 
ständiga ökningen av cyklister. 
 
Formen på skåpet visar att cykeln ska backas in eftersom bakdelen smalnar av. 
Det finns även väldigt liten chans att cykeln parkeras fel. Avsmalningen gör att 
cykeln inte kommer få plats om den körs in framifrån och backas den in finns 
stabiliseringstänger som gör att cykeln endast kan köras in rakt.  

6.2 Öppning 
Dörren som var inspirerad av Metalco ger god tillgänglighet för cyklisten att 
parkera sin cykel. Den goda tillgängligheten baseras på att cyklisten inte behöver 
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putta in sin cykel i skåpet utan kommer in längre. Dörren fungerar även som ett 
tak med belysning när den är öppen, se Figur 34.  
 

 
Figur 34. Öppen dörr 

Tak och belysning var två önskemål som framkom från enkäten. Dörren hjälper 
alltså till att undvika regn ovanifrån. På dörren sitter ett handtag. Handtaget är till 
för att cyklisten ska lyfta upp dörren. Kraften som behövs för öppningen reduceras 
av två gasdämpare som sitter fast på varje sida. Gasdämparna visas i Figur 34. 
Handtaget på dörren visar även om skåpet är upptaget eller tillgängligt. I 
handtaget finns LED-lampor som kan skifta mellan grönt och rött, se Figur 35.  
 

 
Figur 35. En illustration hur skåpet kan se ut när det är tillgängligt. 

Lösningen är inspirerad från offentliga toaletter och citycyklar som ofta finns i 
stadsmiljöer, se Figur 36. 
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Figur 36. Bild på offentlig toalett och Göteborgs citycyklar, Styr och Ställ. 

6.3 CAD-modell 
Ett verktyg som användes för att visualisera slutresultatet var delvis CAD. Med 
CAD kan form och funktion visas på ett detaljerat sätt på exakt hur skåpet kommer 
se ut. Programmet som användes var Creo Parametric 4.0. De olika delarna på 
skåpet modellerades upp enskilt för att sedan använda funktionen assembly som 
sätter ihop delarna. CAD gjorde det även möjligt att placera modellen på olika 
platser med hjälp av en bakgrund och visa hur skåpet kan användas i verkligheten. 
Slutresultatet visas i Figur 37 och 38. 
 

 
Figur 37. Uppställning i 180 grader på Stenpiren i Göteborg. 
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Figur 38. Vinklad uppställning i 90 grader med grå bakgrund. 

6.3.1 Dimensioner 
Dimensioner på skåpet visas i Figur 39 nedan.  
 

 
Figur 39. Dimensioner på cykelskåpet 
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6.3.2 Delar 
Cykelskåpet består av en bas som ska hålla uppe konstruktionen, se Figur 40. 
Sidoskydden, bakdelen och stabiliseringsstängerna är andra delar som 
cykelskåpet består utav, dessa monteras med skruvförband på basen. På basen 
finns det runda utstick som fungerar som gångjärn för dörren, dörren hålls även 
på plats med hjälp av dessa. 

 

 
 
 
 
 

 
En sprängskiss på hur alla delar sitter ihop visas i Figur 41. 
 

 
Figur 41. Sprängskiss av cykelskåp 

Inuti dörren finns en låsanordning och RFID-teknik som blir skyddade av dörrens 
två delar. Både mot vatten och allmänheten. Tjockleken på dörren skyddar inte 
bara innehållet utan en tjockare dörr kan även ge en tryggare känsla hos cyklisten. 
Stabiliseringsstängerna hjälper till att parkera cykeln rakt och stabilt. De sitter 
både fast i basen och bakdelen med skruvförband. Basen ger tillgång för cyklar 
med bredd på 700 mm på styret att backa in helt rakt utan bekymmer. Det finns 

Figur 40. En del av basen, 
den andra delen är 

spegelvänd. 
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extremfall på styren upp till 740 mm bredd. Eftersom stabiliseringsstängerna är 
placerade lite längre bak i skåpet går det ändå att få in extrema mått. Bakdelen 
backas in normalt medan cyklisten får vrida på styret så att cykeln får plats, se 
Figur 36.  
 
Cykeln behöver ventilation under sin parkering för att inte bli instängd och 
förhindra rostbildning. Med hjälp av hål på sidorna av bakdelen kan luft åka 
igenom. På den yttre sidan av skåpet ska hålen vara formade som Blidsbergs 
mekaniska AB logotyp som visualiserar ett ”B”. På de sidor som står mot varandra 
behöver hålen forma samma mönster åt båda hållen för att bibehålla mönstret, se 
Figur 42. 

 
Figur 42. Bild på hur bakdelen ser ut och olika mönster för ventilation. 

6.3.3 Låsanordning 
Cykelskåpet ska kännas tryggt och säkert. Det medför att ett ordentligt lås är 
nödvändigt. RFID (Radio frequency identification) teknik används. Det gör att 
cyklisterna bara behöver en tagg eller ett kort som skannas av för att öppna 
dörren. RFID använder trådlös kommunikation som samspelar mellan en dator 
och taggar (Nath, Reynolds, Want, 2006). En tagg behöver inte batteri för att läsas 
av utan datorn läser av koden i taggen med hjälp av ett elektromagnetiskt fält 
(Nath, Reynolds, Want, 2006). Se Figur 43 nedan. 
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Figur 43. RFID-teknik (Dejan, 2017) 

 
Komponenter som behövs för att låsningen ska fungera är 
en RFID läsare som består av en radiofrekvensmodul, en 
antenn som är en spole som genererar ett elektromagnetiskt 
fält för att taggen ska kunna läsas av (Dejan, 2017). 
Programmeringen sker via Arduino som är ett 
samlingsnamn för flera saker men handlar om 
programmering till mikrokontroller, så kallat chip. Chippet 
kan programmeras att göra enkla utföranden. Chippet 
kopplas därför till låset som används, se Figur 44. 
Motorlåset placeras längst ned på båda sidor inuti dörren. 
När låset aktiveras åker låsetbalken in i basen och därmed 
låser fast dörren.  
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Användning av cykelskåpet 
 

6.4.1 Formationer 
En önskad formation var att bilda en cirkel när bakdelen på cykelskåpen skulle stå 
vid varandra. Bakdelen har en vinkel på 18 grader som gör att 20 cykelskåp kan 
placeras vid varandra i en cirkel. Ytan som cirkeln tar upp är ca 6 meter i diameter, 
se Figur 45.  
 

Figur 44. Motorlås EL575 
kpl från Abloy (Södra 

vägenslås, u.å.) 
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Figur 45. Formationer i 360, 180 och 90 grader och betraktas ovanifrån 

Cykelskåpen kan stå rakt vid varandra och sen kombineras med en vinklad 
formation. Den typ av formation kan anpassas till större byggnader där 
cykelskåpen står rakt vid en väg och i hörnen av huset använda 90-
gradersformationen, se Figur 46.  

 
Figur 46. Olika formationer ovanifrån 

6.4.2 Användningsområde i stadsmiljö 
En plats som cykelskåpets 180 graders formation kan placeras är exempelvis 
bakom en busskur som visas i Figur 47.  
 

 
Figur 47. Exempel på användningsområde 

Det finns pendlare som först tar sig till en busshållplats med cykel och därefter 
fortsätter med buss. Därför skulle placering av cykelskåpen vara perfekt där. 
Bänken i Figur 47 är även formad som en halvmåne som gör att formationen 
smälter in i miljön mer. 
 
På öppna gator som i Figur 48 kan cykelskåpen antingen stå rakt mot varandra 
eller skeda för att minska använd yta.  
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Figur 48. Placering av skåp på öppen gata 

 
Hörn som i Figur 49 är väldigt platseffektivt att placera skåpen i en 90 graders 
vinkel. Vidareutvecklas även skåpen och får integrerad laddning av elcyklar kan 
strömförsörjningen komma från elskåpen.  

 

 
Figur 49. Placering i hörn 

6.5 Materialval 
Materialval är en mycket viktig del vid utveckling av nya produkter. Valet kan 
baseras på olika faktorer, exempelvis miljöpåverkan samtidigt som den ska hålla 
goda hållfastighetsegenskaper. Därför behöver materialegenskaperna anpassas 
till ändamålet.  
 
Bakdelen och sidoskydden rekommenderades av Blidsbergs mekaniska att vara i 
stålplåt. Eftersom cykelskåpet ska placeras utomhus behöver den kunna klara av 
olika väder. Regn är därför något den måste tåla och därför kan det vara lämpligt 
att använda en plåt av rostfritt stål. Rostfritt stål är ett stål med minst 12% krom 
som bildar ett inbyggt korrosionsskydd (Hedin & Lundin, 1997). Skulle skiktet 
skadas kan den återbilda sig själv med hjälp av syre (Hedin, Johan., Lundin, K. 
1997). Rostfritt stål har olika strukturer som medför olika egenskaper. En struktur 
som passar bra in på cykelskåpet är ferrit-austenitiskt, även kallad duplex (Hedin 
& Lundin, 1997). Stål med ferrit-austemtisk har en tillstatts med nickel som ger 
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bättre formbarhet och svetsbarhet vilket även var önskat. En annan egenskap är 
hög hållfastighet och god korrosionshärdighet (Hedin & Lundin, 1997). Plåt 
används ofta som fasadmaterial. Bakdelens och sidoskyddens funktion är att 
endast stänga in och skydda cykeln. 
 
Konstruktionen som ska hålla upp bakdelen och hela dörren behöver vara mycket 
starkt material. Ett material som är starkt och ofta används för konstruktioner är 
låghaltigt kolstål. Stålet har både god formbarhet och svetsningsegenskaper. En 
egenskap som är begränsad är dess resistens mot saltvatten som ofta finns i regn. 
Plåten som monteras utanför skyddar stålet mot vatten. De goda 
svetsegenskaperna gör att konstruktionen kan delas upp i mindre bitar vid 
tillverkningen och sedan svetsas ihop.  
 
Materialvalet på dörren baseras på flera olika kriterier. Dörren har en rund form 
med veck och behöver därför ett material med god formbarhet. För att inte 
cyklisten ska behöva bära upp hela tyngden på dörren själv finns det två 
gasdämpare som reducerar kraften. Gasdämparna varierar i pris beroende på 
kraften de ska ta upp. Därför är det lämpligt att välja ett material med låg densitet 
för att minska kostnader, både för gasdämpare, material och transport. Det 
gjordes en tabell med olika kriterier för att se vilket material som skulle passa bäst 
in på dörren, se Tabell 6. 
 

Tabell 6. Olika material ställs mot olika kriterier enligt (CES EduPack, 2018) 

  Skala 1–5: 5 är bäst och 1 är sämst 

Kriterier/Material Enhet 
Acceptabelt 

värde Zink Aluminium Rostfritt stål Magnesium 
Densitet kg/𝑚𝑚3 <5 7,8 2,7 7,8 1,7 

Formbarhet Skala 1–5 3 2.5 3.5 2,5 2.5 
Bearbetningsbarhet Skala 1–5 4 2.5 4 2,5 5 

Stryktåligt (Sträckgräns) MPa >500 170-1e3 85–600 170-1e3 100–400 
Vattenresistens Skala 1–5 3 5 3 5 1 

Pris SEK/kg <30 20 17 47 21 
Produktion: CO₂ utsläpp kg/kg <20 7 13 3,5 44 

Produktion: Energianvändning MJ/kg <100 95 200 46 320 
Återvinningsbarhet % >50 21 44 22 10 

Giftigt Ja/Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
 
Anledningar till att metall är valt istället för andra material som trä eller plast, är 
för att metall har bättre hållfastighets egenskaper, kan återanvändas och behöver 
inga kemiska tillsatser som plast och trä behöver.  
 
De gröna markeringarna i Tabell 6 visar ifall metallen uppnår kriteriet och röd 
markering visar att den inte uppnått.  Resultatet visar att aluminium uppnår flest 
kriterier, även de viktigaste som god formbarhet och låg densitet. Aluminium är 
väldigt starkt jämfört med sin styrka men kan behöva öka tjockleken. Kriteriet om 
energianvändning i produktion uppnår inte aluminium. Eftersom aluminium kan 
smältas om och användas igen med liknande egenskaper gör att metallen ger låg 
miljöpåverkan.   
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6.6 Tillverkning 
Bakdelen som är gjord av rostfri stålplåt klipps och bockas. Ett förberedande 
moment är att först märka upp på plåten vart klippningen ska ske (Larsson, 1996). 
Klippning görs ofta på plåttjocklekar tunnare än 16mm och längder upp till fyra 
meter (Hedin & Lundin, 1997). Därefter behöver plåten bockas för att få önskad 
form. När plåten har klippts och bockats behöver den sammanfogas med 
svetsning. Kanterna ska svetsas ihop med MMA (Manuell Metall Bågsvetsning). 
MMA-svetsning utförs manuellt för hand. Den använder sig av elektroder som 
smälter och bildar tillsatsmaterial (Henriksson & Hällman, 2013). Svetsnings-
metoden är vald för att stärka och täta bakdelen. Den kan även användas på 
rostfritt stål med en tjocklek på minst 1 mm som passar bra in på bakdelen som 
har en tjocklek på 1.5mm. Fördelar är att det är ett billigt alternativ för att sätta 
ihop metaller, ger hög kvalitet och ett bra sätt att svetsa i trånga utrymmen. För 
att skruvförband ska kunna hålla ihop cykelskåpet behövs hål som görs i 
efterhand (Hedin & Lundin, 1997). Ett annat alternativ är att använda stansning 
innan bearbetningen på plåten. Skruvförband kommer användas för att montera 
ihop delarna. Skruv fungerar för sammanfogning av växelvis tunna respektive 
tjocka plåtar. Framdelen är tänkt att tillverkas i tre delar för att sedan svetsas ihop. 
Med bockning kan den runa formen skapas.  
 

6.7 Hållbar utveckling 

6.7.1 DFE 
DFE (Design for Environment) är en metod som används för att minska 
miljöpåverkan och skapar ett mer hållbart samhälle (Ulrich & Eppinger, 2014). 
DFE hör samman med DFM (Design for Manufacturing) som är en annan metod 
för att anpassa produktens konstruktion för tillverkning. DFM förbättrar ofta 
kvalitén på produkten samt minskar kostnaderna (Ulrich & Eppinger, 2014). 
Energi och material är två huvudkategorier i DFE. Det går att utveckla produkter 
för att minska dess energianvändning medan materialet inte är lika enkelt. Därför 
är materialvalet viktigt vid användning av DFE, att materialet kan återvinnas efter 
användning. Under produktutvecklingsprocessen har DFE och DMF tillämpats 
men främst i vidareutvecklingen av slutkonceptet. Områden en DFE innehåller är 
material, produktion, distribution, användning och återvinning (Ulrich & 
Eppinger, 2014), se Tabell 7.  
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Tabell 7. Mål för DFE 

Stadium i livscykeln DFE-mål Uppnått? 

Material 
Minska användningen av råmaterial Ja 
Välja material som kan återvinnas/återanvändas Ja 
Eliminera giftiga material Ja 

Produktion 
Minska antal unika delar Ja 
Minska CO 2  utsläpp Ja 
Hålla nere energianvändningen Nej 

Distribution 
Minska transportutsläpp Ja 
Eliminera giftiga och farliga förpackningsmaterial - 
Planera energieffektiv transport - 

Användning 
Minska energiförbrukning under användning Nej 
Möjliggöra effektivt servicearbete Ja 
Öka säkerheten så att fler vågar använda cykel Ja 

Återvinning 
DFA (Design for Assembly) Ja 
DFD (Design for Dissassembly) Ja 
Underlätta återvinning av material Ja 

Målet att minska användning av råmaterial uppnåddes under vidareutvecklingen. 
Konstruktionen inuti skåpet var från början tänkt att se ut som i Figur 50. 
 

 
Figur 50. Konstruktion som var tänkt från början inuti cykelskåpet 

Med tips från Blidsbergs mekaniska kunde bakdelen formas till en del och sättas 
fast med skruvförband med framdelen. Minskningen av unika delar uppnåddes 
därför samtidigt. Hålla nere energianvändningen vid produktionen var ett mål 
som inte blev uppnått därför att bearbetningen av aluminium kräver mycket 
energi men eftersom metallen kan återanvändas och den låga densiteten valdes 
den ändå. Genom att dörren minskade i vikt, minskade även transportutsläppen.  
Ett problem under projektet var att se om skåpet är ledigt eller upptaget.  
Lösningen var att använda redan existerande lösningar som fanns på allmänna 
toaletter. Är det ledigt lyser handtaget grönt och om det är upptaget rött. 
Energiförbrukningen minskas inte under användning då det alltid är en lampa 
som lyser. Skulle någon del på skåpet skadas av någon anledning kan den delen 
bytas ut eftersom DFA och DFD har applicerats. DFD står för Design for 
Disassembly och betyder att produkten är designad för att kunna monteras ned.  
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Plåtdelarna sitter fast med skruvförband, fötterna är avtagbara, dörren kan tas av 
från framdelen och även plockas isär om elektroniken inuti krånglar.  

6.7.2 LCA 
LCA står för livscykelanalys och är en metod för att utvärdera produkters 
miljöpåverkan. LCA går igenom livscykeln från råmaterial till bearbetning av 
materialet, därefter tillverkning, användning av produkt som sen förhoppningsvis 
återvinns i slutet, se Figur 51. 

 
Figur 51. LCA(Livscykelanalys) (Solidworks, u.å.) 

Ett program som användes för att analysera hur mycket  CO2
  utsläpp och 

energianvändning cykelskåpet utgjorde var CES EduPack 2018. Programmet 
räknar även ut hur mycket utsläpp och energi som kan tas upp i slutcykeln. De 
material som hade störst användning på cykelskåpet analyserades för att inte bli 
för detaljerad eftersom det är så mycket som kan påverka en livslängd. 
Inmatningen som gjorde i CES EduPack visas i Tabell 8. 
 

Tabell 8. Inmatade data i CES EduPack 2018 

 
 
Creo Parametric 3 användes för att mäta volymen för respektive del i CAD-
modellen. Formeln för massa är densitet * volym. Beräkningarna visas i Tabell 8 
nedan.  

Tabell 9. Beräkning av massa 

Del Densitet(g/cm 3) Volym(cm 3) Massa(kg) 
Bakdel 7,8 7700 60 
Framdel 7,8 4600 35 
Dörr 2,7 3300 9 

 
Resultatet av inmatningarna i CES EduPack 2018 gav två diagram på 
energianvändning och  CO2

  utsläpp som visas i Figur 52 och 53.  
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Figur 52. Diagram över energianvändning (CES EduPack, 2018) 

 
Figur 53. Diagram över CO2 utsläpp (CES EduPack, 2018) 

Båda diagrammen visar väldigt stor energianvändning och höga CO2 utsläpp från 
material och tillverkning. Även om siffrorna är höga har den nästan lika hög EoL 
(End of Life) potential. Det betyder att materialen och tillverkningen inte har stor 
påverkan på miljön efter i slutcykeln kan mycket återanvändas igen.  
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6.8 Uppfyllda krav 
De krav och önskemål som samlats in under projektet behöver säkerställas om de 
uppfyllts eller inte på cykelskåpet. Dessa ställs därför mot kravspecifikationen, se 
Tabell 10.   

Tabell 10. Hur resultatet möter kraven 

 
 
Kriterierna som uppfyllts är markerade med grön ruta. Många av dessa har varit 
mätbara och därför kontrollerats objektivt. Kriterierna har i kravspecifikationen 
en förbestämd mätmetod för att kunna kontrollera respektive kriterium. 
Subjektiva kriterium som ”Inget cykelstöd”, ”Belysning”, ”Ventilation” och  
”Tillverkningsmetoder” har jämförts med resultatet genom ett ja eller nej. ”Vidare 
beräkningar krävs” är gulmarkerad och betyder att kraften från cyklisten behöver 
testas och beräknas. ”Vidare utvärdering krävs” betyder att det saknas specifik 
information och behöver vidareutvecklas innan kontroller kan utföras. ”Dörrhöjd” 
är ett krav som inte uppnåtts. Det beror på att längden på män enligt Hanson et al 
(2009) som är över 90 percentilen behöver böja sig ned för att backa in cykeln. Ett 
önskemål att använda lika mycket plats som en cykel behöver är inte riktigt 
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uppnått. Önskemålet är inte rimligt eftersom cykeln ska låsas in i ett skåp och 
därför behöver skåpet vara något större än cykeln. 

6.9 Framtida utveckling för elcyklar 
Den mest vanliga trådlösa laddningen är inductive power transfer (IPT) (Pellitteri, 
F., Caruso, M., Castiglia, V., Miceli., Spataro, C., Viola, F. 2018). Denna är även mest 
lämplig för att ladda elcyklar trådlöst. Elcyklar kräver en mycket lägre effekt än 
elbilar. En elcykel behöver ungefär 100 Watt medan en elbil behöver 3 kW 
(Pellitteri, F., Caruso, M., Castiglia, V., Miceli., Spataro, C., Viola, F. 2018). Trådlös 
laddning för elcyklar är inte helt studerat än men finns en pågående forskning 
kring det. Laddningen kan ske via en spridning av magnetiskt fält (Pellitteri, F., 
Caruso, M., Castiglia, V., Miceli., Spataro, C., Viola, F. 2018). 
 
En framtida utveckling kan vara att det finns en lös ”handske” i skåpet som kan 
spännas fast på batteriet. Placeringen av batterierna på cyklarna varierar, är 
motorn fram är batteriet bak och när motorn är i mitten placeras också batteriet i 
mitten. Det behövs alltså något som snabbt och lätt kan kopplas på batteriet för 
att få trådlös laddning.   
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7 Diskussion 
Det som påverkat processen och slutresultatet mest är att det inte fanns en tydlig 
uppdragsbeskrivning med specifika mål från början. Uppdragsbeskrivningen 
formulerades med företaget i början av projektet. Problematiken var att jag inte 
visste vad jag skulle inrikta mig på eftersom det skulle undersökas under 
förstudien och att efter förstudien involverades ett till företag som visste vad de 
villa ha, ett cykelskåp. Vid den tidpunkten borde jag och det nya företaget 
Blidsbergs mekaniska satt oss ned och skrivit en ny uppdragsbeskrivning, som jag 
inte tänkte på just då. Detta är en lärdom jag kommer ta med mig i arbetslivet, att 
sätta tydliga mål innan startat projekt.  
 
Förstudien som var en utvärdering av cykelvärlden gick genom flertalet 
cykelparkeringar i marknadsundersökningen men hade inget direkt fokus på 
något specifikt. När arbetet inriktade sig till cykelskåp behövdes en vidare 
förstudie utföras för att få mer kunskap om just cykelskåp men processen behövde 
samtidigt fortsätta enligt planeringen. Senare i projektet under konceptsållningen 
framkom det att koncepten som hade genererats fram, redan fanns på marknaden. 
Skulle förstudien haft mer fokus på cykelskåp från början hade förmodligen redan 
befintliga skåp upptäckts tidigare i processen. Det är även den problematiken som 
kan uppstå när uppdragsbeskrivningen inte är tydlig som tidigare nämnt. Under 
förstudien ska behov samlas in. Behoven som samlades in var allmänna behov om 
cykelparkeringar som framkom från observationer och ett frågeformulär. En 
metod som borde ha utförts är intervjuer på cyklister med frågor angående 
cykelskåp. Mer kvalitativa data skulle isåfall samlats in och eventuellt fått reda på 
fler behov. Intervjuerna kunde också gett bättre förståelse för målgruppen som 
kan ha påverkat olika val i projektet. Under konceptgenereringen kändes formen 
väldigt begränsad för att inte ta upp onödig yta. En metod som skulle vara väldigt 
användbar är fokusgrupp. I fokusgruppen skulle exempelvis olika typer av 
användare samlats för att diskutera och generera koncept tillsammans med hjälp 
av brainstorming eller braindrawing. Målgruppen skulle därför bli mer involverad 
i arbetet och cykelskåpet mer anpassat för dem.  
 
Ett mål att cyklisten ska känna trygghet uppleva användningen funktionell med 
cykelskåpet är något inte testats. Det skulle behövas en mer realistisk fysisk 
prototyp av cykelskåpet för att få mer relevanta resultat om tester skulle utförts. 
Dörren var ett stort problem i arbetet. Tester på vilken typ av dörr som cyklister 
mest skulle tycka om borde ha utförts. Resultatet av testerna kunde gett goda 
underlag till valet av dörr. Ett annat mål att möjligen integrera laddning för 
elcyklar har inte uppnåtts. Laddning av elcykel hade varit ett mycket starkt 
försäljningsargument och därför inte helt nöjd med slutresultatet Laddning av 
elcykelbatterierna har sina krav och begräsningar men ett koncept för framtida 
utveckling borde ha utförts. Att inte det gjordes baseras på den otydliga 
uppdragsbeskrivningen som tidigare nämnt. Det var svårt att veta till vilken nivå 
av detaljutveckling som var behövligt. Ett cykelskåp består av flera olika delar. 
Delarna borde ha brutits ned till delproblem och skissat koncept för varje del. 
Fötterna som skåpet står på har ingen process bakom sig utan visualiserar endast 
att det ska finnas fötter.  
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Examensarbetet har varit en väldigt stor lärdom som gett mig användbara 
erfarenheter inom projektplanering och olika utföranden i en designprocess. 
Arbetet har sällan stått helt stilla eftersom planeringen alltid följts. Momentet som 
gett bäst inflytande i arbetet har varit besöken i stan för att se miljön och befintliga 
lösningar i verkligheten. Vidareutvecklingen av Tårtbiten gick mycket bra 
eftersom jag arbetade mycket praktiskt med fysiska prototyper i skala 1:1 som 
gjorde att brister, fördelar och utvecklingspotential kunde undersökas.  
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Bilaga A 
Beskrivning av personas 
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Beskrivning av personas, fortsättning 
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Beskrivning av personas, fortsättning 
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Bilaga B 
Steg 1 i hantering av insamlade data 
Fråga/uppslag Kundutlåtande Tolkat behov 

Hur låser du fast cykeln? 
66,4% låser fast ramen i en 
stolpe CP kan låsa fast ramen 

  
7% vill låsa fast ramen och 
båda julen 

CP kan låsa fast hela 
cykeln (!) 

Vad gör du för att inte bli av 
med cykeln? 

Mina fina cyklar lämnar jag 
inte låsta utomhus. Den 
billigare hybriden använder jag 
ett lätt bygellås till och tar 
risken CP är  

  Ställer alltid cykeln synligt 
CP kan väcka 
uppmärksamhet 

 
Parkerar på platser med 
mycket rörelse 

CP kan placeras bland 
trånga miljöer 

  
Köper inte dyr cykel av rädsla 
att bli av med den 

CP kan hjälpa till att 
motverka stöld (!) 

 
Lämnar aldrig cykeln utan 
uppsikt, trots lås  

  

Undviker att cykla om jag 
måste lämna den på osäkra 
ställen, som centralen etc CP  

  

Repat, tejpat, inristat namn i 
ramen på cykeln för att känna 
igen den. 

CP motverkar att 
cyklisten behöver skapa 
kännetecken 

Har du behövt leta upp din 
cykel på en cykelparkering? 

34,3% har behövt leta upp sin 
cykel på en parkering CP kan spåra parkering 

Parkera du helst intill andra 
cyklar eller en bit ifrån? 

Parkera helst nära andra cyklar 
men inte så att de slår emot 
varann CP kan separera cyklarna 

  
Nära men inte för nära, vill inte 
repa lacken 

CP kan motverka repor 
på cykeln 

 
Stolpar som finns för 
fastlåsning är för tajta 

CP ger utrymme att 
parkera sin cykel 

  

Cykeln är svår att få ut om det 
står för tajt och de kan välta på 
varann 

CP kan motverka att 
cykeln välter 

Skulle du vilja att det fanns en 
liknande parkering som 
citycyklar har idag fast egen 
cykel parkeras 

55,4% vill ha en liknande 
parkering 

Via betalning kan CP 
parkera cykeln säkert och 
strukturerat (!) 

Är det något speciellt du vill 
tillägga som inte besvarats 
med frågorna angående 
cykelparkeringar? 

Känner irritation när man gör 
nya cykelparkeringar med 
“gammeldags” cykelställ. 

CP använder inte 
gammal teknik 

 
Tak över cykelparkeringen 
hade ej heller skadat CP kan täcka cykeln 

  

Med dyrare cykel vill man att 
den ska låsas fast ordentligt 
genom ram och hjul utan att 
skada ram eller ekrar CP skyddar ekrar 
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Låsta boxar i centrum, betalas 
på plats med kort eller swish 

CP har betalning för 
säker parkering 

  
viktigt med många och god 
tillgänglighet 

CP kan utrymma cyklar 
effektivt på en yta 

 Dålig “städning” av vrak 
CP motverkar att vrak 
förekommer 

  

Jag parkerade på en bevakad 
cykelparkering ett tag och det 
tog för lång tid att parkera och 
hämta ut cykeln så jag missade 
jobb och tog kollektivtrafik 
hem. 

CP kan parkera en cykel 
snabbare än en bevakad 
parkering 

 
Jag vill inte montera något 
extra på min cykel 

CP behöver inga extra 
tillbehör 

  
För många felplacerade 
cyklar… 

CP har riktlinjer för att 
minska felparkerade 
cyklar 

 
Bra med Tak/regnskydd och 
belysning 

CP kan beylsa upp 
cyklarna 

  
Skulle behöva ladda cykeln 
medan den är parkerad 

CP kan ladda batteri för 
elcyklar (!) 

 

jag måste släpa med mig en 
massa tunga granitlås för att 
ha en chans att behålla cykeln. 

CP kan låsa fast utan 
eget lås (!) 

 
Jag hatar när det börjar regna 
och sadeln blir blöt 

CP kan hindra regn att 
komma på sadeln 

  

Att sedan låsen (även kraftiga 
lås) går att forsera med en 
batteridriven vinkelslip på kort 
tid gör ju inte saken bättre. Det 
är med andra ord otroligt 
omständligt att låsa cykeln 
samt att det tar rätt lång tid att 
få fast allt. Jämför med bil. Du 
parkerar och sedan trycker på 
en knapp. Klart. 

CP kan låsa fast cykeln 
automatiskt utan att 
behöva anstränga sig  

Observation 
Cyklister parkerar sina lås på 
cykelparkeringen CP kan låsa fast cykeln (!) 

  
Vissa cyklister är inte säkra på 
hur de vill låsa fast cykeln 

CP kan visa hur låsningen 
ska ske (!) 

 
Cyklar med korg går inte alltid 
att parkera korrekt 

CP kan parkera cyklar 
med korg 

  
Cyklar med för smala däck kan 
inte parkeras i cykelställ 

CP kan parkera olika 
typer av cyklar 

 
Tvåvåningställ är bra men 
tunga att använda 

CP behöver ingen kraft 
från cyklisten 
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Steg 2 i hantering av insamlade data 
  Tolkade behov från kundutlåtanden 
  CP använder ytan effektivt 
* CP kan placeras bland trånga miljöer 

  
CP är enkel att parkera på och avlägsna 
cykeln 

** CP kan separera cyklarna 
** CP ger utrymme att parkera sin cykel 
* CP kan spåra vart man parkerat 
  CP kan belysa upp cyklarna 
(!) CP kan visa hur låsningen ska gå till 
* CP behöver ingen kraft från cyklisten 

* 
CP har riktlinjer för att minska 
felparkerade cyklar 

  CP är anpassad till olika cyklar 
* CP kan parkera cyklar med korg 
* CP tillåter breda och smala hjul/däck 
  CP skyddar cykeln under parkering 
* CP kan motverka att cykeln välter 
* CP kan täcka cykeln 
  CP skyddar ekrar 
  CP kan motverka repor 
* CP behöver inga extra tillbehör 

  
CP motverkar att cyklisten behöver 
skapa kännetecken 

  
CP kan förhindra regn att komma på 
sadeln 

  CP förhindrar vrak 

(!) 
Via betalning kan CP parkera cykeln 
säkert och strukturerat 

  CP gör det enkelt att låsa sin cykel 

* 
CP kan parkera en cykel snabbare än en 
bevakad parkering 

* CP använder inte gammala lösningar 
*(!) CP kan låsa fast utan eget lås 

(!) 
CP kan låsa fast cykeln automatiskt utan 
att behöva anstränga sig 

  CP säkrar och motverkar stöld avcykeln 
*** CP kan låsa fast ramen 
*(!) CP kan låsa fast hela cykeln 
  CP kan väcka uppmärksamhet 
(!) CP kan ladda batteri för elcyklar 
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Steg 3 i hantering av insamlade data 
Nr. Behov Betydelsefaktor 
1 Cykelparkeringen kan låsa fast ramen 5 
2 Cykelparkeringen låser fast hela cykeln (!) 3 
4 Cykelparkeringen väcker uppmärksamhet 2 
5 Cykelparkeringen kan placeras bland trånga miljöer 3 
6 Cykelparkeringen motverkar stöld 3 
9 Cykelparkeringen motverkar att cyklisten behöver skapa 

kännetecken 5 
10 Cykelparkeringen spårar parkeringen 2 
11 Cykelparkeringen separerar cyklarna 4 
12 Cykelparkeringen motverkar repor på cykeln 3 
13 Cykelparkeringen ger utrymme att parkera sin cykel 4 
14 Cykelparkeringen motverkar att cykeln välter 3 
15 Cykelparkeringen Via betalning kan CP parkera cykeln säkert 

och strukturerat 2 
17 Cykelparkeringen täcker cykeln 3 
18 Cykelparkeringen skyddar ekrar 2 
19 Cykelparkeringen har betalning för säker parkering 2 
20 Cykelparkeringen utrymmer cyklar effektivt på en yta 5 
21 Cykelparkeringen motverkar att vrak förekommer 4 
22 Cykelparkeringen kan parkera en cykel snabbare än en 

bevakad parkering 3 
23 Cykelparkeringen behöver inga extra tillbehör 3 
24 Cykelparkeringen har riktlinjer för att minska felparkerade 

cyklar 4 
25 Cykelparkeringen belyser upp cyklarna 4 
26 Cykelparkeringen laddar batteri för elcyklar (!) 2 
27 Cykelparkeringen låser fast utan eget lås (!) 3 
28 Cykelparkeringen låser fast cykeln automatiskt utan att 

behöva anstränga sig  1 
29 Cykelparkeringen låser fast cykeln 5 
30 Cykelparkeringen visar hur låsningen ska ske 3 
31 Cykelparkeringen kan parkera cyklar med korg 5 
32 Cykelparkeringen låser in cykeln 5 
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Steg 4 i hantering av insamlade data 
Mätbar 

egenskap nr 
Behov 

nr Mätbar egenskap 
Betydelse-

faktor 
Enhet 

1 1 Antal cyklar på minsta möjliga area 4 m^2 
2 2 Tid att parkera sin cykel 5 s 
3 2 Belysa upp för att se 3 Lumen 
4 2 Kraft från cyklisten 3 N 
5 3 Minsta bredd på styre 4 mm 
6 3 Minsta längd på cykeln 4 mm 
7 3 Minsta höjd på cykeln 4 mm 
8 3 Minsta bredd på däck/hjul 3 tum 
9 4 Kraft att hålla kvar cykeln på plats 2 N 

10 4 Vattentåligt material på taket 5 Subj. 
11 4 Antal tillbehör som behövs 3 Antal 
12 5 Tidsbegränsad parkering 2 h 
13 6 Tid att låsa fast cykeln 5 s 
14 6 Låsa fast cykel utan eget lås 2 Subj. 
15 7 Styvhet på lås 5 kN/m 
16 8 Tillgång till el 3 V 

 
Steg 5 i hantering av insamlade data 
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1 Använder ytan effektivt •                 

2 Enkelt att parkera och 
avlägsna cykeln  

• 
 

• 
      

• 
 

 • 
   

3 Anpassad till olika cyklar     • • • •          

4 Skyddar cykeln under 
parkering   

 
      

• 
       

5 Förhindrar vrak            •      
6 Enkelt att låsa sin cykel  

 
          •     

7 
Säkrar och motverkar stöld 
avcykeln   

• 
           

•   

8 Kan ladda batteri för 
elcyklar                               • 
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Steg 5 i hantering av insamlade data 
Nr.   Behov Betydelsefaktor 

1 Cykelparkeringen använder ytan effektivt 5 
2 Cykelparkeringen gör det enkelt att parkera sin cykel 5 
3 Cykelparkeringen är anpassad till olika former på cyklar 4 
4 Cykelparkeringen skyddar cykeln under parkering 3 
5 Cykelparkeringen förhindrar vrak 2 
6 Cykelparkeringen gör det enkelt att låsa sin cykel 3 
7 Cykelparkeringen säkrar och motverkar stöld av cykeln 5 
8 Cykelparkeringen kan ladda batteri på elcyklar 4 
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