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Sammanfattning  
Personer med balanssvårigheter har idag få alternativ att välja bland när det kommer till val av 
cykel. Utbudet av trehjuliga eller andra stödjande cyklar är idag begränsat och den tröga ut-
vecklingen har resulterat i en eftersatt marknad. Det största problemet projektgruppen identifi-
erat är att ingen cykel kommer i närheten av att ge det stöd som behövs och samtidigt erbjuda 
körglädje. Vårt projekt, Ventus, syftar till att utveckla en produkt som underlättar för personer 
med balanssvårigheter och skapar nytänk och utveckling i branschen. 

Med hjälp av lämpliga verktyg, metoder och dynamisk produktutveckling har projektgruppen 
gått från ett identifierat problem till att utveckla flertalet koncept som genom kritisk utvärdering 
leder till ett resultat som projektgruppen är stolta över. Med nya applikationer av redan kända 
mekaniska tillämpningar har en prototyp med stabil funktion som tillåts att fungera utan tillsatt 
energi tagits fram. Konstruktionen är även förberedd för vidareutveckling för ännu bättre känsla 
och för att möjliggöra ett spektra av modeller.  

Idag står vi med en innovativ och unik lösning som fyller det marknadsbehov som tidigare 
identifierats. Lösningen ger fler personer friheten att göra det hälso- och miljövänliga valet att 
välja cykeln. En fungerande prototyp är en bra början men det krävs ytterligare arbete för att få 
ut produkten på marknaden. Det är inget som avskräcker oss då vi värnar om produkten och 
känner ansvar för att fylla det segment som tydligt saknas på marknaden i dagens läge.  
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Abstract  
People with balance difficulties in today's society have few options to choose from when it 
comes to choosing a bike. The range of three-wheeled or other supporting bicycles is currently 
limited and the sluggish development has resulted in a subordinate market. The biggest problem 
the project group identified is that no bicycle comes close to providing the required support 
while also providing driving pleasure. Our project, Ventus, aims to develop a product that fa-
cilitates people with balance difficulties and creates innovation and development in the indu-
stry. 
 
With the help from appropriate methods and dynamic product development, the team has gone 
from the identified problem to developing several concepts that, through critical evaluation, 
lead to a result that the project team is proud of. With new applications of already known 
mechanical applications, a prototype with stable function has been allowed to operate without 
added energy. The design is also prepared for development for even better feeling and allowing 
a spectrum of models.  

Today we have an innovative and unique solution that meets the market needs that earlier were 
uncovered. The solution gives more people the freedom to make the health and environmentally 
friendly choice; the bike. A working prototype is a good start, but additional work is needed to 
get the product out on the market. Nothing that would stop us, we believe strongly in the product 
and feel responsible for filling the segment clearly missing and there by offering customers a 
fantastic bike ride experience. 
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Förord  
Rapporten är en del i produktutvecklingen av en balanserad cykel på uppdrag av företaget Off 
Course AB. Projektet är ett examensarbete som är en del av Utvecklingsingenjörsprogrammet 
på Högskolan i Halmstad som har valts att kallas Ventus. 

Författarna vill rikta ett stort tack till Hans-Erik Eldemark, som varit stöttande och inspirerande 
i sitt handledande av projektet, samt Martin Franzén på Off Course AB för ett utmanande pro-
jekt och gott samarbete.  

Ett stort tack riktas också till vänner och familj som både har stöttat och kommit med värdefull 
feedback och tankar.  

 

 

 

 

            

Jakob Nilsson  Jonas Råsberg
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1.  Inledning  

1.1  Bakgrund  

I dagens samhälle tar de flesta för givet att alla kan cykla, vilket är en felaktig bild. Den van-
ligaste anledningen till att en person inte kan använda den traditionella tvåhjuliga cykeln är 
bristen på balans. Grunden till balanssvårigheter kan orsakas av flera olika anledningar; stroke, 
ryggskador, ålder etcetera. Listan kan göras lång och detta är ett större problem än vad som 
uppdagas i vår vardag och kultur. 

Personer med balanssvårigheter har idag framförallt ett alternativ; en trehjulig cykel. Utbudet 
av trehjuliga cyklar eller andra balanserande cyklar är begränsat och har utvecklats sparsamt de 
senaste åren. Problemet med trehjuliga cyklar är att de antingen har en stel ramkonstruktion 
som inte tillåter lutning eller har en ledad konstruktion som tillåter lutning men saknar stabilitet. 

Företaget Off Course AB, som är uppdragsgivare, har tidigare drivit projektet utan något lyckat 
eller användbart resultat. Off Course AB har en vision om att skapa en el-assisterad cykel som 
är tillräckligt stabil för att stillastående kunna stå upprätt, utan hjälp från användaren, men sam-
tidigt behålla rätt känsla i hög fart. En sådan produkt skulle innebära fler möjligheter för den 
som idag har svårt att använda en traditionell cykel.  

1.2  Uppdragsgivare  

1.2.1  Off  Course  AB  

Off Course AB grundades 2006 och har snabbt blivit en de större distributörerna av elcyklar i 
Sverige. Förutom elcyklar säljer företaget även golfbilar och andra eldrivna fordon. Deras mest 
sålda elcykel är modellen City som är treväxlad, har lågt insteg och ett 36V 9Ah litiumbatteri. 
Se bild och mer information om cykel och företag i bilaga 1.   

Företagets skapare och VD heter Martin Franzén och han fick idén om den balanserade elcykeln 
när han besökte en sjukgymnast på Spinaliskliniken i Stockholm. Patienterna där har ofta kraf-
ten för att cykla men balanssvårigheter och osäkerhet gör att de tvingas att avstå. En cykel som 
löser balanssvårigheterna hade skänkt stor glädje och hjälp i både deras rehabilitering och var-
dag.  

En cykel som tar hänsyn till balanssvårigheter hade också fyllt en funktion inom golfbranschen, 
där Off Course AB redan är ett etablerat företag. Med vissa modifikationer såsom bredare däck 
och ryggstöd till sadeln, hade produkten blivit ännu mer anpassad till golfbanan. Att erbjuda ett 
transportmedel som ger mer frihet och motion än golfbilen, men ändå ger en behaglig färd, 
hade passat bra in i Off Course AB:s sortiment.  
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1.2.2  Budget  

Off Course AB tillsatte inte någon uttalad budget till detta projekt. Finansiering av prototyp-
framtagning skulle ske löpande i samråd mellan Martin Franzén och projektgruppen. För att 
inte hämma projektet så sattes ingen maximal kostnad för prototypen. 

1.3  Krav  &  Önskemål  

1.3.1  Allmänt  

Tillsammans med uppdragsgivaren skapades krav och önskemål för att ge en tydlig målbild 
över vad som förväntades av produkten. Kraven har sin grund ifrån de två olika typer av tre-
hjuliga cyklar som finns idag. De med stel ramkonstruktion som har önskvärd stabilitet är grun-
den till krav 1 och de med ledad ramkonstruktion är grunden till krav 2. Kraven är svåra att 
sätta tal på eller konkretisera då de innebär olika saker för olika användare, därav ser projekt-
gruppen att lösningen blir anpassningsbar efter användaren. Genom att uppfylla dessa två krav 
blir resultatet en produkt som idag saknas på marknaden. Önskemålen skulle inte begränsa 
grundkonstruktionen utan endast ses som en fördel vid möjlighet till implementering.  

1.3.2  Krav  

1.   Cykeln ska kunna stå rakt upp, på egen hand, när den står still. (K1)  
2.   Cykeln ska vara följsam och ge rätt känsla vid färd. (K2) 

 

K1 syftar till att skapa stabilitet vid kritiska moment som start och stopp samt att hjälpa till vid 
hantering av cykeln, såsom lastning och parkering. 

K2 handlar om att erbjuda en känsla som gör att man kommer närmare en traditionell cykel och 
på så vis minska särskiljningen mellan dessa alternativ. Med bra känsla ser projektgruppen även 
att man vinner köregenskaper som skapar en större trygghet vid användande. 

För att konkretisera K2 behövdes en definition på orden rätt känsla. Med dessa ord menar upp-
dragsgivaren att cykeln ska upplevas som en traditionell tvåhjulig cykel, det vill säga att cykeln 
lutar åt det håll man svänger. Lutningen ska ske mjukt och kontrollerat samt påverkas av has-
tighet och svängradie.  

1.3.3  Önskemål  

1.   Kunna använda så mycket som möjligt från Off Course ABs modell City. (Ö1) 
2.   Lastutrymme för till exempel golfbag. (Ö2) 
3.   Maxvikt på hela cykeln: 30 kg. (Ö3) 
4.   Justeringsmöjligheter: Anpassa känslan efter användarens vikt eller terräng. (Ö4) 
5.   Möjliggöra enkel förvaring: hopfällbar via snabbkoppling. (Ö5) 
6.   Maximal kostnad för marknadsmässig produkt: 30 000 SEK. (Ö6) 
7.   Cykelns bredd får max vara 85 cm. (Ö7)  
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1.4  Projektorganisation  

1.4.1  Allmänt  

Projektet drivs av två utvecklingsingenjörsstudenter som under processen har lagt stor vikt vid 
att ta del av den information och erfarenhet som krävs för att nå målet. Därför kunde listan med 
intressenter gjorts lång men projektgruppen har valt att nämna de mest delaktiga. 

1.4.2  Projektgrupp  

Jakob Nilsson – 28-årig utvecklingsingenjörsstudent från Falkenberg med tidigare erfarenheter 
inom sport- och cykelbranschen. Noggrann lagspelare som gör allt för att nå sina mål.  

Jonas Råsberg – 29-årig utvecklingsingenjörsstudent från Jönköping med tidigare erfarenheter 
från fordonsbranschen med stort intresse för cykel samt mekanik. Utbyter gärna erfarenheter 
med andra och gillar när man får argumentera för sina idéer. 

1.4.3  Intressenter  

Martin Franzén – Uppdragsgivare för projektet. VD och grundare på Off Course AB.  

Hans-Erik Eldemark – Handledare för projektet. Universitetsadjunkt på Högskolan i Halmstad. 

Leif Nordin – Examinator för kursen. Studierektor för Utvecklingsingenjörsprogrammet på 
Högskolan i Halmstad. 

Hjälpmedelscentrum – Landstingets organ för hjälpmedel. Ett lyckat resultat skulle innebära 
ett bredare sortiment. 

Framtida användare – Målgrupp för produkten. 
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1.5  Tidsplan  

Tidsplanen med fasta och opåverkbara milstolpar var grunden i projektet. Utifrån den gjordes 
sedan en tvåveckors-planering. Denna placerades i projektrummet för att förenkla uppdatering 
och revidering. Se bild 1.5. 

  

Bild 1.5: Tidsplan 

  

1.6  Syfte  &  Mål  

1.6.1  Projektmål  

Ta fram en prototyp av en cykel som tilltalar personer som i dagens läge väljer bort den tradit-
ionella cykeln på grund av balanssvårigheter men inte nöjer sig med dagens substitut. Cykeln 
ska klara de uppsatta kraven och genom det hjälpa till med balansen men fortfarande behålla 
känslan av en traditionell cykel.  

1.6.2  Effektmål  

Förbättra förutsättningarna och möjligheterna för att fler människor ska kunna cykla och ta ett 
hälso- eller miljömässigt val genom att välja cykeln framför bilen. Produkten ifrågasätter sam-
hällets syn på cykeln och skapar förutsättningar för att förbättra cyklistens möjligheter i varda-
gen. 

Idag väljer vissa bort den trehjuliga cykeln för att inte bli placerade i ett fack. En målsättning 
med projektet är att ändra på detta. Cykeln kommer inte eftersträva att se ut som en traditionell 
cykel men det faktum att den används av flera olika anledningar minskar känslan av utanför-
skap. Med en produkt som ger fördelar för både personer med och utan balanssvårigheter, kan 
gränserna för vad som är ett handikapphjälpmedel suddas ut.  

Genom att göra en bra och användarinriktad produkt utmanas dagens producenter till en ny syn 
på utveckling. Med större och fler marknader möjliggörs bättre utveckling av produkten och 
skapar ännu bättre förutsättningar för användaren. 
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2.  Metoder  

2.1  Benchmark  

Detta är en metod för att jämföra med konkurrenter och andra verksamheter och ta lärdom av 
goda förebilder. Genom att veta vad andra gör och vad de gör bra ökar man själv chansen att 
veta vad man kan fylla för behov och på så vis nå önskat resultat (Westling, 2012).  

Se kapitel 5.1 Benchmark. 

2.2  Brainstorm  

En idégenereringsprocess som genomförs för att få nya idéer och utveckla det kreativa tänkan-
det. Andersson (2014) menar att det är viktigt att alla förslag tas in och inget ska förkastas eller 
väljas bort. I denna process ska allting vara möjligt. 

Se kapitel 5.4 Brainstorm. 

2.3  BAD  –  PAD  –  MAD  

Denna process bygger på att man genomför Brain-Aided-Design, Pencil-Aided-Design och sist 
Model-Aided-Design (Holmdahl, 2010).  

1.   Brain-Aided-Design: Denna del handlar om intensiv tankeverksamhet och används när 
idéer inte är tillräckligt konkreta för att visualiseras på papper. 

2.   Pencil-Aided-Design: Här används papper och penna för att konkretisera idéerna. När 
något ritas på papper skapas en tydligare bild och nya tankebanor öppnas. 

3.   Model-Aided-Design: För att verifiera funktionen i ett koncept är det bra att bygga och 
testa enkla modeller i ett tidigt skede. Att bygga något för hand och ha något att känna 
och titta på skapar ett annat intryck än att se en modell i ett dataprogram (Holmdahl, 
2010).  

Se kapitel 5.3 Modellbygge. 

2.4  Informationsinsamling  

För att samla in information används en kvalitativ metod. En kvalitativ metod innebär att data-
insamling sker via mer ingående metoder såsom intervjuer med få personer med flera olika 
variabler, där man får en djupare inblick i det enskilda undersökningsobjektet (Seimyr, 2010). 

Se kapitel 5.2.1 Informationsinsamling och 5.2.2 Hjälpmedelscentrum. 
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2.5  CAD  

Computer-Aided-Design används för att skapa 3D-ritningar som sedan kan utvärderas direkt i 
datorn eller skrivas ut med hjälp av en 3D-printer för att testa i verkligheten. Detta används 
med fördel när man har ett tydligare koncept att utvärdera (Ottosson, 1999).  

Se kapitel 5.5.4 Koncept 3: Glidbana. 

2.6  Additiv  tillverkning  

Additiv tillverkning är en tillverkningsmetod där man lager för lager tillverkar en modell från 
till exempel en CAD-fil. Denna tillverkning skapar möjlighet att, trots en komplex form, snabbt 
få fram en prototyp (Myrehed, 2015).  

Se kapitel 5.5.4 Koncept 3: Glidbana. 

2.7  FMEA  

En feleffektsanalys som metodiskt analyserar möjliga fel, felorsak och åtgärder. Dessa poäng-
sätts för att få en klarare bild av vad som kan innebära störst problem. Denna modell kommer 
att användas när det finns en tydligare bild om hur produkten kommer att bli (Morris, 2011). 

Se kapitel 5.8 Riskanalys. 

2.8  Patent-  och  nyhetsgranskning    

För att förhindra immaterialrättsliga problem kommer en patent- och nyhetsgranskning att ge-
nomföras. En noggrann undersökning kan både förhindra att någon annan part tycker att pro-
dukten inkräktar på deras patent men också ge möjligheter för att söka patent. 

Se kapitel 5.7 Immaterialrätt. 
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2.9  Porters  Femkraftsmodell  

Porters Femkraftsmodell är en branschstrukturanalys som genererar hur attraktivt det är som 
företag att ge sig in i en specifik bransch. När det existerar högt tryck från de fem krafterna; 
kunder, leverantörer, substitut, konkurrens mellan nya aktörer och konkurrens mellan etable-
rade aktörer, så påverkas lönsamheten i branschen. Tryck är hur stort inflytande till exempel 
leverantörerna har i branschen. Högt tryck menas med stort inflytande, lågt tryck menas med 
lågt inflytande (Porter, 2008). 

 

Bild 2.9: Porters Femkraftsmodell. Ref i lista 

Se kapitel 6.2 Branschanalys. 

2.10  Business  Model  Canvas  

Detta är en affärsmodell som på ett övergripligt och tydligt sätt beskriver en verksamhet. Jo-
hansson (2016) menar att denna modell kan vara det gemensamma språket och sättet att disku-
tera och arbeta fram en affärsmodell. Modellen delar in verksamheten i nio delar: Värdeerbju-
dande, Kundrelationer, Kundsegment, Distribution, Nyckelpartners, Nyckelaktiviteter, Nyck-
elresurser, Kostnader och Intäkter. 

Se kapitel 6.3 Business Model Canvas. 
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3.  Projektmodell  

3.1  Tester  

Att hitta rätt känsla i produkten är ett av de två kraven. Att beräkna eller mäta känslan av någon-
ting är svårt, därför kommer projektet ha ett iterativt förlopp där utveckling, tester och utvärde-
ring kommer ske under hela processen. Med hjälp av utvärderingar av tidigare modeller byggs 
fler för att i slutändan nå fram till en produkt med den eftersträvade känslan. 

3.2  DPD  –  Dynamic  Product  Development  

Ottosson (1999) menar att jobba dynamiskt innebär att man sätter ut en riktning mot ett rörligt 
mål, riktningen får sedan justeras efterhand som problem och möjligheter uppstår. Därför an-
vänds en långsiktig planering med milstolpar över rapport- och studiehålltider. Denna komplet-
teras av en tvåveckorsplanering med en mer detaljerad veckoplanering. 

3.3  Veckomöten  

Varje måndag sker ett veckomöte där veckans planering arbetas fram med hänsyn till förra 
veckans arbete, hålltider och möten. Här finns även chans att ta upp eventuella problem och 
åsikter. 

3.4  Arbetsfördelning  

Projektgruppen kommer att arbeta mycket tillsammans, med ständig diskussion och samarbete. 
Ottosson (1999) rekommenderar att variera och hoppa mellan arbetsuppgifter då detta skapar 
stimulans och öppnar upp för fria och nya tankebanor, vilket projektgruppen strävar efter.   
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4.  Teori  

4.1  Balanssvårigheter  

Problem med balansen kan bero på flera olika orsaker. Balansen styrs av information från ba-
lansorgan i örat, synen, lederna, musklerna, huden, armarna, benen, fötterna och bålen. Enligt 
Geisler (2016) visar flera vetenskapliga studier att man kan dela in orsakerna till yrsel i tre 
kategorier; Problem med balansorganet (50%), Psykiska problem (25%) och övriga problem 
(25%). Geisler (2016) menar också att, de vanligt förekommande, balanssvårigheterna hos äldre 
personer beror på en försämring av bland annat syn, känsel och balansorgan som leder till en 
försämrad omgivningsuppfattning. 

Eftersom balanssvårigheter kan uttrycka sig i olika grader och ha olika orsaker är det svårt att 
sätta siffror på hur många som lider av det. Ytterligare en aspekt som gör att det är svårt att 
avgöra hur många som lider av balanssvårigheter är att det är svårt att mäta problemen. Man 
kan ha olika definitioner och uppfattningar om vad det egentligen innebär. Ojala (2013) menar 
att rörelsebalansen börjar försämras efter 40 år ålder men att det varierar hur märkbar försäm-
ringen blir. Sixt och Landahls (1987) undersökning visar att cirka 30% av männen och 40% av 
kvinnorna över 75 år har problem med balansen. Enligt Statistiska Centralbyrån lever det idag 
över 850 000 personer som är över 75 år i Sverige. Detta innebär att nästan 300 000 personer i 
Sverige lider av balansproblem orsakad av åldrande.     

4.2  Att  hålla  balansen  på  en  cykel  

Det är många variabler som spelar in när man håller balansen på en cykel. Det är dels cykelns 
konstruktion, där vinkel på styrlagerinfästningen och cykelns tyngdpunkt är två betydande va-
riabler, samt cyklistens framförande. Det som dock har den största påverkan är hastighet; när 
cykelns hastighet når över 14 kilometer i timmen börjar hjulet få gyroskopiska egenskaper som 
hjälper cykeln med balansen (Illu-
strerad vetenskap, 2011). Det är det 
som gör att det är svårare att hålla ba-
lansen på en cykel i låg fart, och 
framförallt vid start- och stoppmo-
menten.  

Att svänga med en cykel innebär att 
man vrider på styret, och genom det 
framhjulet, men också genom att 
flytta tyngdpunkten åt det håll man 
vill svänga. Detta görs, oftast omed-
vetet, genom en liten sväng åt mot-
satt håll.  

                                                                Bild 4.2: Krafter när man svänger. Ref i lista 
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5.  Utvecklingsprocess  

5.1  Benchmark  

För att få en grund att stå på och säkerställa vad som redan finns på marknaden genomfördes 
benchmarking och annat sökningsarbete. Detta visade att marknaden framförallt består av två 
varianter av trehjuliga cyklar. Antingen är de stela i ramkonstruktionen (se bild 5.1-1) och klarar 
K1 men saknar den rätta känslan eller så är de för följsamma (se bild 5.1-2), det vill säga klarar 
K2, men har svårt att stå rakt upp på egen hand. Vissa modeller befann sig i mellanskiktet men 
hade då andra brister såsom för klumpiga och begränsade lastmöjligheter. Det visade sig alltså 
att ingen produkt på dagens marknad klarar av de två uppsatta kraven. 

De trehjuliga cyklarna visade sig ha en hög prisbild, allt från 10 000 till 50 000 SEK. Granskar 
man de billigare varianterna är det tydligt att man inte får några kvalitetskomponenter eller 
någon vidare design. I takt med att priserna ökar så ökar också kvaliteten på komponenter och 
designen men ofta utan samma utveckling vad det gäller köregenskaper.   

                      

Bild 5.1-1: Cykel med stel konstruktion                                                Bild 5.1-2: Cykel med ledad konstruktion. Ref i lista 

Det visade sig också att många trehjuliga cyklar idag har en stor svängradie, vilket i vissa situ-
ationer är svårt och ibland till och med farligt. 

Det fanns även koncept som fortfarande är i utvecklingsstadiet och därför inte är testade på 
marknaden eller ens genomförbara. Dessa öppnade upp för nya tankebanor och intressanta sätt 
att lösa problem som uppstår. 

För ytterligare information och utvärdering av benchmark se bilaga 2.  
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5.2  Informationsinsamling  och  nätverkande  

5.2.1  HCH  –  Hälsoteknikcentrum  Halland  

Hälsoteknikcentrum Halland är en hälsoinnovationsarena med kontakter och medarbetare från 
samverkansparter runt om i Halland. Tillsammans skapar de förutsättningar för framtidens vård 
och omsorg. 

För att bredda kontaktnätet och få information om kompetensen som kan fås bestämdes ett möte 
med Rikard Malmberg, klusterkoordinator på HCH. Där diskuterades framtida målgrupper, in-
tressenter och användbara kontakter. Informationen från mötet kommer framförallt vara till 
nytta längre fram i processen när en tydligare bild av lösningen är fastställd. Då finns en ingång 
till fokusgrupper som kan användas vid utvärdering och test av prototyp.  

5.2.2  Hjälpmedelscentrum  Halmstad  

Det gjordes ett besök på Hjälpmedelscentrum Halmstad som är Region Hallands specialenhet 
för hjälpmedel. Besöket gjordes för att få inspiration, tala med erfarna människor och testa de 
cyklar som idag erbjuds till personer med balanssvårigheter. Deras krav på säkerhet och trygg-
het begränsar lösningen i att skapa en cykel som har den rätta känslan. Däremot gav det begrän-
sade utbudet en bekräftelse på att det fanns en lucka i produktsortimentet. 

5.3  Modellbygge  

För att konkretisera tankarna och lösningsalternativen som redan fanns införskaffades Lego för 
att kunna skapa mindre modeller. Med modellbygget kan man enkelt justera och ändra kon-
struktionen och direkt se konsekvenserna av ändringarna. Detta skapade nya tankebanor vilket 
gav bättre möjligheter att enkelt förklara projektgruppens idéer och konstruktioner för utomstå-
ende. 

  

Bild 5.3-1,2 & 3: Diverse modeller av Lego   
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5.4  Brainstorm  

Brainstorm genomfördes tillsammans med en grupp utvecklingsingenjörsstudenter där fokus 
var på lösningsalternativ. Gruppen fick först kraven och allmän bakgrundsfakta för att sedan 
starta aktiviteten. För att inte begränsa tankarna och måla upp bilder hos deltagarna valdes det 
i detta läge att inte förklara hur utbudet och marknaden ser ut idag. Det ritades, byggdes och 
diskuterades med gott engagemang. Efter en stund fick brainstormgruppen tillgång till det som 
projektgruppen ansågs vara mest intressant ur benchmarkingen. Det resonerades kring fördelar 
och nackdelar med dagens alternativ och hur de skulle kunna utvecklas.  

Det var tydligt att ämnet och problemet var svårt för deltagarna att sätta sig in i. Problemets 
komplexitet verkade vara för stort för att kunna ge någon konkret feedback eller lösningar. 
Därför gjordes ingen större utvärdering eller sållning i detta skede men däremot behölls idéerna 
och tankarna till senare tillfälle. 

Till följd av brainstormen insåg projektgruppen också vikten av att skala ned problemet. Ef-
tersom problemet i grunden påverkas av flera aspekter blev det för komplext att ta hänsyn till 
allt på samma gång. Fokus skulle hädanefter ligga på att hitta ett grundkoncept som löste de två 
uppsatta kraven och att ta fram en prototyp av detta. Vidareutveckling, finjustering, materialval 
och slutproduktion skulle lämnas vidare till ett uppföljningsprojekt efter utvärdering av detta 
projekt. 
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5.5  Koncept  

5.5.1  Allmänt  

Efter hand hade idéerna och tankarna omvandlats till tre mer konkreta koncept. Ett av de tre 
koncepten innehåller två olika alternativ att utnyttja konceptet på vilket, i slutändan, gav oss 
fyra olika valmöjligheter att utvärdera. Allt redogörs längre fram i detta kapitel. 

5.5.2  Koncept  1:  Aktiv  assistering  

Det första konkreta konceptet som valdes att gå vidare med innehöll aktiv assistering. Tanken 
var att sätta samman framvagnen med bakre delen av cykeln med ett kullager. I detta skulle 
cykeln sedan kunna rotera med hjälp av en motor som styrs av sensorer (se bild 5.2.2-1). 

Detta konceptet skulle innehålla, för projektgruppen, avancerad programmering. Därför togs 
det kontakt med ett konsultbolag, JD Assisting Systems AB, för att diskutera lösningen och få 
en offert.  

För att få reda på vilken höjd som lagret borde fästas på byggdes en testrigg. Genom en på-
byggnad på en cykel kunde man fästa cykeln i testriggen för att praktiskt kunna testa de olika 
möjligheterna (se bild 5.5.2-2). Testriggen tillät att flytta lagret vertikalt och testerna gav en bra 
bild av hur lagrets position påverkade känslan och rotationen. Det visade också att det kommer 
krävas relativt stora krafter för att kunna luta cykeln.  

        

Bild 5.5.2-1: Legomodell på koncept 1                                                    Bild 5.5.2-2: Testrigg 
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Konceptets fördelar var möjligheten till enkel anpassning efter användare. Offerten från JD 
Assisting Systems AB var på ett högre belopp än vad projektgruppen hade tänkt och vad upp-
dragsgivaren var villig att betala. Lösningen innehöll fortfarande många ouppklarade tekniska 
lösningar, såsom att motorn och sensorerna styr lutningen och användarens agerande har liten 
inverkan samt hur produktens funktion skulle vara utan strömtillgång. 

5.5.3  Koncept  2:  Kollapsbar  framvagn  

Detta koncept skulle tillåta cykeln att luta i högre hastighet men i takt med att hastigheten sjun-
ker skulle även möjligheten till lutning begränsas. Cykelns förmåga att lutas blir begränsad 
genom att tyngden av användaren tillåts pressa framvagnens övre del neråt och därmed skapa 
vinklar som begränsar rörligheten i konstruktionen. När hastigheten ökar trycks vagnen succe-
sivt upp igen av till exempel en kompressor kombinerat med pneumatisk kolv.  

Hur mycket användarens vikt skulle tillåtas begränsa lutningen skulle bero på hastighet eller 
manövrering av användaren själv.    

Konstruktionens fördel var bland annat att den vid strömlöst tillstånd skulle sjunka ihop och bli 
stabil. Nackdelarna var strävan efter färre komponenter samt svårigheter i kommande utveckl-
ing av konstruktionen som ska tillåta cykeln att anpassa sig efter markens lutning. I bilderna 
nedan symboliserar fyrkantsprofilerna med hakar gasfjädrarnas tillåtna slaglängd. 

      

Bild 5.5.3-1: Framvagn i uppfällt läge                                             Bild 5.5.3-1: Framvagn i ihopsjunket läge 
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5.5.4  Koncept  3:  Glidbana  med  två  alternativ  

5.5.4.1 Allmänt 

Off Course AB hade redan innan projektets start köpt in en framvagn som konverterar en två-
hjulig cykel till en trehjulig (se bild 5.5.4-1). Den saknade den rätta stabiliteten och hade inte 
heller den rätta känslan men visade sig vara en bra grund att bygga vidare på. 

Många konstruktioner från benchmarken har fjädrar som jobbar mot varandra, vilket gör att 
fjäderkrafterna tar ut varandra, vilket i sin tur resulterar i att cykeln upplevs instabil. Med detta 
koncept har projektgruppen skapat en lösning där cykeln i rakt läge istället får stöd av båda 
fjädrarna. Grunden till konstruktionen är en glidbana. En glidbana består av ett spår med en 
gejder som kan förflyttas längs med spåret med liten friktion. Här skapas en följsam känsla 
samtidigt som stabilitet erhålls (se bild 5.5.4-2).  

För teknisk förklaring av koncept se bilaga 3. 

              

Bild 5.5.4-1: Konverteringskit                              Bild 5.5.4-2: Glidbana                            Bild. 5.5.4-3: Omsvetsad ram 

På grund av vinkeln på styrlagret och att den har två hjul framtill uppstår ett problem. När 
man svänger på styret samtidigt som man inte klarar av att övervinna krafterna i gasfjädern 
uppstår en icke önskvärd rörelse; cyklisten lutas i motsatt riktning mot det håll man svänger 
åt. Problemet uppstår framförallt när cyklisten börjar cykla samtidigt som hen önskar att 
svänga. Se bild 5.5.4-4 & 5.  

Bild saknas p.g.a      
sektretss 
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                 Bild 5.5.4-4: Upprätt och rak cykel                                        Bild 5.5.4-5: Lutande och svängande cykel  

Problemet med lutningen försökte projektgruppen lösa genom att rikta om styrlagret till en mer 
vertikal position. En cykel svetsades om (se bild 5.5.4-3) och med ett vertikalt styrlager mins-
kade problemet men styrningen kändes mer instabil och användaren upplevde fortfarande att 
man drogs utåt i kurvan. Det uppstod fler problem än vad konstruktionen löste.  

Konceptet ansågs trots det ha stora möjligheter till ett bra resultat. Sätten att implementera detta 
på en cykel delades upp i två alternativ för att effektivare arbeta sig framåt i processen. 

5.5.4.2 Koncept 3: Alternativ 1 – Befintlig ram 

Att använda befintlig ram ansågs utmanande och det gjordes en djupare undersökning av vad 
som påverkar cykeln och skapar problemet med lutningen. En upptäckt var att den oönskade 
rörelsen startade när användaren inte klarade av att komprimera gasfjädern som nått de övre 
stoppen i glidbanan. Stoppen finns där för att skapa stabilitet och kan därför inte tas bort eller 
flyttas högre upp på glidbanan. En fjäder mjuk nog att komprimeras vid sväng gav inte det stöd 
som krävdes. Istället för att kompromissa med fjädrarna och deras förmåga att skapa stabilitet 
och samtidigt tillåta rörelse tittade projektgruppen närmare på möjligheten att få rörliga stopp 
synkroniserade med styrningen.  

Med bland annat två kugghjul konstruerades en lösning som motverkade problemet med lut-
ningen. Se bilaga 4 för fullständig förklaring. De två kugghjulen tillverkades via additiv till-
verkning i Högskolan i Halmstads FabLab. Fördelen med att kugghjulens form och storlek 
kunde justeras efter cykelns styrlager och det omedelbara tillhandahavandet övervägde den 
sämre hållbarheten man får i förhållande till ett kugghjul i till exempel stål, därför valdes denna 
metod till första testet och prototypen. 
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5.5.4.3 Koncept 3: Alternativ 2 - Styrning kring spindelbult 

Detta alternativ bygger på att flytta styrningen till spindelbultar ute vid de två framhjulen. När 
man vrider på styret förändrar man vinkeln på varje hjul individuellt med hjälp av två stag, 
vilket gör att problemet med att cykeln lutar utåt i kurvan inte uppkommer. Denna styrningen 
används bland annat på en cykel som upptäcktes och testades under benchmarken; Butchers 
and Bicycles MK1-E, som hade en bra känsla men saknade stabilitet (se bild 5.5.4-7).  

Modifikationerna som skulle krävas för att montera vårt koncept med glidbanor är få. Därför 
tror projektgruppen starkt på en kombination av denna konstruktion tillsammans med glidba-
norna (se bild 5.5.4-8). Att MK1-E är dyr är något som talar mot att använda en sådan men att 
reproducera en liknande i egen regi anser projektgruppen inte borde vara allt för komplicerat. 

    

Bild 5.5.4-7: B&B MK1-E. Ref i lista                                               Bild 5.5.4-8: CAD-skiss av alternativ 2 

   

Bild saknas p.g.a sektretss 
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5.6  Utvärdering  

5.6.1  Matris  

För att få en konkret utvärdering ställdes en utvärderingsmatris upp (se bild 5.6.1). Den innehöll 
de fyra koncepten och tog hänsyn till tillverkning, funktion och pris. Matrisen visade att Kon-
cept 3 - Glidbana var bättre än övriga, varav alternativ 2 fick högst poäng. Eftersom matrisen 
är ett verktyg som endast tar hänsyn till vissa aspekter och resultaten för båda alternativen i 
Koncept 3 inte skiljdes avsevärt, togs båda vidare för ytterligare granskning.  

 

Bild 5.6.1: Utvärderingsmatris 

 

5.6.2  Granskning  

För att underlätta att, i slutet av projektet, ha en funktionell slutprototyp var ett val tvunget att 
göras angående vilket av koncepten som skulle tas vidare för prototypframtagning. Detta val 
togs i samråd med Off Course AB.  

Då konceptet med styrning kring spindelbulten bestod av två verifierade och fungerande kon-
struktioner kändes slutprodukten i detta fall mer givet. Genom att fullfölja detta koncept med 
att göra CAD-filer, immaterialrättssökning och riskanalys skulle uppdragsgivaren få en tillräck-
lig grund för att själva kunna ta beslut om att tillverka en prototyp och fullfölja idéen. 

Konceptet där man använder en ram ur Off Course AB:s sortiment utan större modifikationer 
var något som man inte tidigare sett och därav ansågs ha stort nyhetsvärde. Att tillverka en 
prototyp till detta koncept var mer invecklat och skulle kräva djupare kunskap inom både till-
verkning och konstruktion och ansågs därför mer lämpligt att föras i projektgruppens regi. 
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5.7  Immaterialrätt  

När de två lösningarna hade konkretiserats gjordes en immaterialrättslig granskning. För att 
komplettera sökningen på Patent- och Registreringsverket gjordes även en mer grundläggande 
sökning med hjälp av sökverktyget PatSnap. Sökningarna gav inga likvärdiga lösningar, vilket 
ökar chansen att få igenom ett patent. 

På grund av produktens unika och innovativa lösning anser projektgruppen att man bör söka 
patent på konstruktionen för att skydda produkten. Det finns möjlighet att dela upp konstrukt-
ionen och på så vis söka patent på olika delar. Det kan vara en taktik som ger bättre skydd men 
innebär också en högre kostnad. Med immaterialrättsligt skydd, skapas en möjlighet för vida-
reutveckling och försäljning i ett tryggare tempo.    

5.8  Riskanalys  

Det ställdes upp två stycken riskanalyser, så kallade FMEA, där de två koncepten och dess 
risker analyserades. I dessa togs endast hänsyn till de extra risker som koncepten innebär i 
jämförelse mot en traditionell cykel. Riskerna gällde aspekter som rör cykelns funktion. 

Analysen visade att glidbanan kan bli en kritisk aspekt, både var det gäller smuts och deforme-
ring. Glidbanan är det som ger cykeln de eftersträvade egenskaperna vilket gör att om glidba-
nans funktion blir sämre så får det stor effekt på hela upplevelsen. Därför bör det tas fram en 
åtgärdsplan för att förhindra att detta uppstår.      

För fullständig analys se bilaga 6. 
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6.  Affärssystem  

6.1  Marknad  

6.1.1  Allmänt  

En produkt som tillgodoser kraven, och förhoppningsvis önskemålen, skulle tilltala flera olika 
kunder och marknader. Uppnår man samma känsla som i en traditionell tvåhjulig cykel bör 
cykeln tilltala alla, inte bara dem som idag väljer bort den tvåhjuliga cykeln. Följande fyra 
grupper ses som målgrupper, då tydliga behov identifierats. 

6.1.2  Balanssvårigheter  

Personer med balanssvårigheter som idag har problem att använda dagens traditionella cykel. 
Eftersom det är svårt att definiera balanssvårigheter och, på grund av det, veta hur många som 
lider av det är det också svårt att definiera marknaden. Här räknar projektgruppen med dem 
som tidigare har valt bort den traditionella tvåhjuliga cykeln på grund av osäkerhet eller svå-
righeter med balansen. 

6.1.3  Rehabilitering  

Idag används cykeln som ett viktigt redskap inom rehabilitering. Cykling är skonsamt för krop-
pen och ses idag som ett tillgängligt träningsalternativ för många. Denna möjlighet har dock 
inte alla. Med justeringsmöjligheter möjliggör man en stegvis förändring av cykelns egenskaper 
i takt med användarens förbättringar.  

6.1.4  Golf  

Med lastutrymme på cykeln ökar användningsområdena, där en möjlig marknad är golfsporten.  
Idag är man låst vid att antingen gå hela rundan eller ta golfbilen. Genom den balanserande 
cykeln får man ett alternativ till dessa. Man slipper gå hela rundan men får ändå den motion 
som golfbilen tar ifrån dig. Segmentet passar väl in på Off Course AB tidigare profil och kund-
kretsar. 

6.1.5  Industri,  transport  och  vaktmästare  

Lastutrymme öppnar också upp för andra branscher såsom vaktmästare, den snabbt växande 
cykeltransportbranschen eller större industrier. Genom att möta behovet med en lastcykel som 
beter sig mer likt den traditionella cykeln minskar vi det steg som många uppfattar som långt 
och obehagligt. Nu blir det lättare för arbetsgivare att ge personal möjlighet till en aktivare och 
mer hälsosam arbetsmiljö. 
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6.2  Branschanalys  

Off Course AB är redan etablerade i både cykel- och golfbranschen, och företaget uttryckte sig 
positivt kring att etablera sig i hjälpmedelsbranschen. Efter besöket på Hjälpmedelscentrum 
visade det sig att det är hårda krav på säkerhet för att få bli del i deras sortiment. Därför gjordes 
en branschstruktursanalys på cyklar som riktar sig till personer som inte kan eller vill använda 
en traditionell cykel men som säljs utanför landstingens organ.  

Förhandlingsstyrkan från leverantörer, nya aktörer, kunder och redan etablerade företag är låg, 
det som dock hotar på marknaden är de substitut som finns. Analysen visade att hjälpmedels-
branschen är en lukrativ marknad där det finns goda möjligheter för etablering och expansion. 

För fullständig analys se bilaga 7.  

6.3  Business  Model  Canvas  

För att på ett övergripande och tydligt sätt få en bild av hur framtiden bör hanteras togs en 
Business Model Canvas fram. Den gav projektgruppen utmaningen att ta fram vad som verkli-
gen är det viktigaste för produktens framtida utveckling. 

Projektgruppen anser att man för bästa framtid bör samarbeta med ett redan etablerat cykelfö-
retag då det krävs stort kapital och kontaktnät inom branschen för att få igång produktion och 
försäljning.  

För fullständig modell se bilaga 8. 
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7.  Resultat  

7.1  Glidbana  -  Allmänt  

Konceptet med glidbanan ger en cykel som stillastående är stabil och ger föraren trygghet att 
kunna stanna utan att sätta ner fötterna, samtidigt som man i högre hastighet får känslan som 
man har på en traditionell cykel.  

Hur man implementerar konceptet är, som tidigare nämnt, uppdelat i två alternativ som redovi-
sas nedan. Projektgruppen anser att koncepten inte kan anses fullt utvärderade förrän man jäm-
fört två prototyper av de båda alternativen.  

Av immaterialrättsliga skäl läggs förklaringen av den tekniska funktionen och konstruktionen 
i bilaga 3. 

7.2  Alternativ  1:  Glidbana  –  Befintlig  ram  

Detta koncept består av en framvagn som monteras på en befintlig cykelram. Framvagnen be-
står av framhjul, glidbanor, stag, kugghjul, stopp, vippande hjulupphängning, gasfjädrar samt 
fäste för gasfjädrar. För teknisk förklaring av konstruktionen och dess funktion se bilaga 4. 

Konstruktionen är en unik och innovativ lösning som fyller det produktgap som tidigare iden-
tifierades. Produkten ger fler personer möjligheten att använda cykeln. 

Konstruktion är anpassningsbar till viss grad men kräver viss kunskap och mekanisk erfarenhet. 
Projektgruppen ser därför gärna att man ersätter gasfjädrarna med justerbara gasfjädrar för att 
enklare kunna erbjuda egenskaper efter användarens förmåga och förutsättningar. 

För att möta behovet av lastmöjligheter bör man kunna ha en lastyta som är 40x30 centimeter 
med en lastkapacitet på 20 kilogram. Då får majoriteten av golfbagar plats och man anser också 
att en vaktmästare eller brevbärare kan få med sig de saker som är nödvändiga i det dagliga 
arbetet. Med en låg infästning av lastmöjligheten och förmågan att luta med lasten vid färd gör 
att cykelns egenskaper inte påverkas nämnvärt.  

 

 

 

 

 

 

Bild 7.2: CAD-skiss med dold mekanism, av immaterialrättsliga skäl 
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7.3  Alternativ  2:  Glidbana  –  Styrning  kring  spindelbult  

I dagsläget finns det ingen prototyp av detta koncept då tiden projektgruppen avsatt bara var 
för en prototyp. Då projektgruppen valde att skapa prototypen till konceptet med befintlig ram 
konstaterade man att samarbetspartnern skulle kunna driva utvecklingen och prototyptillverk-
ningen av detta koncept själv. 

Man kan skapa en prototyp till detta koncept på två olika sätt. Antingen köpa befintlig cykel i 
form av en Butchers & Bicycles MK1E och montera samma glidbanekonstruktion som tagits 
fram i projektet. Det är det dyrare alternativet men tar kortare tid och innehåller färre risker i 
konstruktionen.  

Andra alternativet är att få ramen producerad från grunden av en cykeltillverkare. Det skulle 
innebära mer förarbete då det är en ny konstruktion men erbjuda större möjligheter till anpass-
ning samtidigt som det också medför risker. 

Det skapades flera CAD-skisser för att visualisera hur ett resultat av egen konstruktion skulle 
kunna se ut. Där möjligheterna till att lasta konstruktionen med olika saker visas.  

Se fler bilder i bilaga 9. 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7.3: CAD-skiss på cykel med golfbag 
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8.  Diskussion  &  Reflektion  -  Produkt  

8.1  Utvecklingsmöjligheter  

8.1.1  Allmänt  

Den produkt vi hade i åtanke vid projektets start var bra men idag står vi med en prototyp 
anpassad till ett mycket bredare användande. Under projektets gång har vi sett aspekter som 
andra producenter missat och med dynamiska process lyckats utöka kraven på vår konstruktion 
för att resultera i en unik produkt som går att anpassa till användaren. 

Under projektet har tankar om vidareutveckling funnits. Därav har alla förslag och idéer sparats. 
Många funktioner som diskuterats är bra men behöver en bra plattform att byggas på, vilket 
projektgruppen nu vill påstå är framtaget. 

8.1.2  Ställbara  fjädrar  

Genom ställbara fjädrar kan man enklare anpassa cykeln genom att ställa hårdheten i fjädrarna 
efter användarens villkor och önskemål. Det vi använder oss av i dagsläget är fasta gasfjädrar 
och marknaden för reglerbara är begränsad, men går att hitta. En ställbar fjäderlösning skulle i 
sig kunna bli ett nytt projekt med bred tillämpning.  

8.1.3  Hastighetsberoende  reglering  

De ställbara fjädrarna ska regleras efter hastighet. Det vill säga att fjädrarnas egenskaper ändras 
från stumma till mjuka i takt med att hastigheten ökar. 

8.1.4  Assistering  vid  lutande  underlag  

För att underlätta för användaren vill vi att cykeln anpassar sig efter underlaget. Befinner sig 
cykeln på ett lutande underlag ska användaren sitta lodrätt. Detta är en extra viktig funktion för 
att möta behovet som uppstår i golfsegmentet, som vi ser som en breddning av vår marknad.   
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8.2  Hållbar  utveckling  

8.2.1  Socialt  

Vår produkt är tänkt att minska eller helst eliminera det gap som finns i dagens produktutbud. 
Vi vill tillverka en cykel för de med balanssvårigheter men även en cykel som ger en användare 
av en traditionell cykel fördelar. 

Vi vill att fler ska få möjligheten att använda en cykel och att ingen ska behöva tacka nej till en 
cykeltur. En lyckad produkt skulle kunna få stor påverkan på hur vi ser på våra transporter och 
fordon i framtiden. Vi har produkten, nu är det upp till samhället att skapa infrastruktur som 
tillåter ökat användande. 

8.2.2  Miljö 

Ökat användande av cykel ger sina fördelar med minskade utsläpp vid användning. Miljövän-
liga materialval och konstruktionsprinciper känns som en självklarhet i dagens läge men glöms 
lätt bort då man tycker användandet av produkten har så bra aspekter. Vi har valt enkla meka-
niska lösningar där vi kan tillämpa material som är lätta att återvinna. Med öppenhet av kon-
struktion och rekommendationer hur man tar hand om produkten vill vi minska den slit-och-
släng-kultur som blir vanligare och vanligare i samhället.  

8.2.3  Ekonomiskt 

Med breddad marknad ser vi större omsättning av vår produkt än vad tidigare producenter haft. 
Detta kommer möjliggöra fortsatt utveckling och möjlighet till att alltid ha de bästa produkterna 
för pengarna på marknaden och därför bli och förbli marknadsledare. 

8.3  Arbetsmiljö  

Projekt syftar endast till att utveckla koncept och prototyper därav kommer vi enbart ta hänsyn 
till projektets gång och all vidareutveckling med produktion och liknande får man ta ställning 
till senare.  

Projektet har till största del hanterat klassiska material där man har god kännedom och riskerna 
i materialen är låga. Den negativa aspekt som kan lyftas är tidsbegränsningen man haft vid 
utveckling av prototyp då den verkstad som använts endast är öppen vissa tider. Att arbeta med 
dessa begränsningar har påverkat projektgruppen negativ och den stress som uppstått innebar 
en ökad risk för misstag som resulterar i skador på både person och produkt. Lyckligtvis har 
projekt klarat sig utan större missöden. 
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8.4  Etik  &  Moral  

Då projektet endast behandlat konceptutveckling och prototypframtagning har det varit svårt 
att se hela försörjningskedjan. Många av delarna som används har köpts in från välkända åter-
försäljare som anses ha rätt värderingar. Tyvärr är det inte säkert nog att veta att alla delar har 
tillverkats korrekt och under schyssta omständigheter. Vid produktion bör man titta närmare på 
hela försörjningskedjan och se att den lever upp till gruppens förväntningar och åsikter.  

8.5  Lika  villkor  

Cykeln är ett av de redskap som historiskt sett betytt mycket för individer och deras frihet, vi 
ser ingen anledning till att vår produkt kommer vara annorlunda. Produkten är öppen för an-
vändning av alla; oavsett genus, etnicitet eller religion. 

Produkten har funktion för personer med balanssvårigheter men kundgruppen har ingen be-
gränsning, tvärtom ser projektgruppen bara fördelar i ökat användande av alla grupper. Ju fler 
som använder produkten ju mindre blir det en produkt för bara en grupp eller en typ av person. 
Vilket i sin tur skapar ett öppnare och mindre fördomsfullt samhälle. 
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9.  Diskussion  &  Reflektion  -  Projekt  
Projektgruppen har jobbat tillsammans i tidigare projekt och känner sig trygga i varandras säll-
skap. Arbetsmoralen har varit god och arbetet fördelas jämt efter förmågor och intresse. Under 
arbetet har kommunikationen varit en viktig del, faktumet att projektgruppen har träffats mer 
eller mindre varje dag har varit en viktig aspekt. Vid projektets början drogs det upp riktlinjer 
om hur arbetsfördelning och beslut ska gå till. Projektgruppen har arbetat enligt dessa och har 
inte internt stött på några problem. 

En svag punkt för projektet har varit den begränsade tillgången till verkstadstid. Samarbetsfö-
retaget har begränsade möjligheter till bearbetning och skolans lokaler är endast öppna en be-
gränsad tid. Den stress detta innebär påverkade både gruppen och ibland resultatet. 

Processen har varit lärorik och utvecklande där kunskaper från tidigare kurser från studietiden 
har kommit väl till pass. Projekt har utmanat till att tänka nytt och hitta de bästa vägarna fram 
till målet. Erfarenheten av att ha arbetat med personer och företag utanför skolan, med allt vad 
det innebär, är en viktig del inför tiden efter examen. 
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 Bilaga 1 – Information kring Off Course AB och deras modell City  

Bilaga  1  –  Information  kring  Off  Course  AB  och  deras  modell  
City  
Off Course AB är ett företag från Halmstad som grundades av Martin Franzén. Företagets hu-
vudsyssla var till en början golfbilar och andra eldrivna fordon men fokus har de senaste åren 
gått över till elcyklar. Off Course har idag kunder över hela Sverige och säljer både via återför-
säljare och sin egna hemsida. Off Course har idag två olika modeller av elcyklar: City, som det 
finns mer information om nedan, och Foldable. Foldable är en hopfällbar cykel med 20-tums-
hjul.    

  
OFF COURSE Specifikationer 
3 växlar Shimano Nexus Inter3  
LCD display som visar hastighet, körsträcka, motoreffekt samt batteriåtgång  
28” Kenda hjul med aluminium dubbelbottnade fälgar  
36V9Ah litium batteri + tillhörande laddare  
Sluten 250W motor i framnavet från japanska Dapu  
Aluminium ram  
Fällbara pedaler  
Styre och styrestam av aluminium 
V-broms aluminium fram och bak 
Shimano fast fotbroms bak 
KMC Rostfri kedja  
Kedjeskydd och skärmar i plast 
LED belysning fram och bak 
Ringklocka och reflexer  
 
CE godkänd  
EN 15194 testad och godkänd 



 

 Bilaga 2 – Benchmark  

Bilaga  2  –  Benchmark  
För att få en bättre förståelse över vilka produkter som erbjuds på dagens marknad gjorde man 
en bred sökning bland produkterna. Vissa avfärdades direkt då man via bild, video eller i text 
direkt kunde uppdaga brister i konstruktionerna eller utröna en dålig känsla. 

För att få en överblick och tydliggöra cyklarnas för och nackdelar följer nedan en tabell med 
betydelsefulla aspekter. Det finns en uppsjö av cyklar och redan innan tabellen sammanställdes 
har ett antal cyklar sållats bort. 

Modell B&B MK1-
E 

Cargobike Clas-
sic Electric 

Christiania bikes 
shortbox 

Monark 523 JI Viktor Power MPF 

Pris 55 000 sek 18 500 sek 13 500 sek 13 000 sek 40 900 sek 

Stabil Nej Ja Ja Ja Ja 

Ledad Ja Ja Ja Nej Ja 

Vikt 42 kg 50 kg  24 kg 40 kg 

Känsla God Ok  Obefintlig Ok 

Justerbar Lite Nej  Nej Nej 

Lastutrymme: 

Lastvikt 

storlek 

Ja 

100 kg 

L 90 cm 

B 60 cm 

H 60 cm 

Ja 

100 kg 

L 91,5 cm  

B 61,5 cm  

H 49,5 cm 

Ja 

Okänt 

L 63 cm  

B 62 cm  

H 50/36 cm  

Nej Nej 

Tillgänglighet Begränsad God  Ok Begränsad 

Eldrift Ja Ja  Nej Ja 

Kommentar  Stor svängradie 
och svårhanterad 

 Lågt insteg Lågt insteg 
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Modell Trisalu Pegasus Noomadbike conversion kit Noomadbike Trike 

Pris Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift 

Stabil Osäkert Nej Osäkert 

Ledad Ja   

Vikt Osäkert Beror på kompletterande cykel  

Känsla Osäkert Bra Osäkert 

Justerbarhet Nej Nej Nej 

Lastutrymme: 

Lastvikt 

storlek 

Kan läggas till Nej Nej 

Tillgänglighet Mycket begränsad Begränsad Begränsad 

Eldrift Nej Nej Nej 

Kommentar Konstruktion som verkar lovande 
men dåligt med information kring 

Måste kompletteras med cykel Konstruktion som verkar lo-
vande men dåligt med in-
formation kring 

Recensioner och information om cyklarna. 

Butchers & Bicycles MK1-E 
https://humofthecity.com/2015/05/01/we-tried-it-butchers-bicycles-mk1-e/ 

https://issuu.com/butchersandbicycles/docs/butchers___bicycles_2016_folder_iss 

Cargobike Classic Electric 
http://www.cargobike.se/produkt/Cargobike-Classic-Electric- 

Christiania bikes shortbox 
http://www.christianiabikes.com/en/product/shortbox/ 

Monark  
http://monarkexercise.se/product/trehjuling-523/ 

JI Viktor  Power  MPF 
http://activecare.se/files/bruksanv/cyklar/viktor-och-viktoria-power-bruksanvisning-se-04-
2015.pdf 

Noomadbike 
http://www.blessthisstuff.com/stuff/vehicles/cycles/the-noomad-cargo-bike-kit/ 

 Trisalu Pegasus 
https://tricycle-for-adults.com/tricycle-for-adults-trisalu-pegasus-26
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Bilaga  5  –  Utvärderingsmatris  
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Bilaga  6  –  Riskanalys 
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Bilaga  7  –  Branschanalys 
 
Denna branschanalys gjordes för att få en uppfattning om hur lukrativt det är att ge sig in i en viss bransch. Ef-
tersom det visade sig vara höga krav på säkerhet för att få bli en del i landstingens sortiment valdes detta bort. De 
höga kraven på säkerhet skulle förhindra känslan i cykeln och eftersom känslan är en viktig del i produkten är det 
inget som bör försummas. Landstingen har även krav på ställbarhet, av till exempel vevarmar och styrstam samt 
tillbehör. Därför gjordes analysen på branschen för hjälpmedelsfordon som säljs utanför landstingens bestämmel-
ser. 
 
Företag i branschen 
Det finns idag ett fåtal företag som säljer cyklar med extra support, stabilitet eller säkerhet. Några exempel på 
dessa är Pernova, Trident, Medema och Skeppshult. Samtliga av dessa företag har dock ett sortiment som riktar 
sig mer mot samma kunder som Hjälpmedelscentrum. Övriga återförsäljare är företag som i grunden säljer tradit-
ionella tvåhjuliga cyklar men som också har en eller två cyklar som skulle kunna konkurrera med projektets pro-
dukt. 
 
Kunder 
Kunder som, av olika anledningar, inte vill eller kan använda en traditionell cykel samtidigt som de anser att 
cyklarna som landstingen erbjuder inte är något för dem har idag svårt att hitta cyklar. Detta ger kunderna en låg 
förhandlingsstyrka eftersom de idag inte har så mycket att välja emellan.  
 
Leverantörer 
Eftersom Off Course AB redan tillverkar cyklar och därför redan har god kontakt med leverantörer, har Off Course 
AB goda förhandlingsfördelar. Skulle leverantörerna börja ställa till problem med tillverkning av denna produkt 
innebär det risken att Off Course AB flyttar all sin tillverkning till konkurrerande leverantör och den risken bör 
inte nuvarande leverantör utsätta sig för.  
 
Substitut 
Det största substitutet till produkten är antagligen bilen. Personer som idag inte kan eller vill använda den tradit-
ionella cykeln använder idag troligtvis bilen, trots att det hade varit smidigare och billigare att använda sig av en 
cykel. Den ökade miljömedvetenheten talar till cykelns fördel men vanan att ta bilen och tron i att det är smidigare 
gör bilen till ett hot. Övriga substitut kan vara de cyklar som säljs via landstingen men på grund av dess bristande 
känsla bör inte dessa vara lika stort hot.  
 
Nya företag 
Eftersom det är en bransch där det finns stora möjligheter bör etablering av nya företag förekomma. Det är en 
bransch som inte kräver några stora startkostnader för till exempel tillverkning då det mesta kan köpas in och 
monteras av leverantörer.  
 
Slutsats 
Förhandlingsstyrkan från leverantörer, nya aktörer, kunder och redan etablerade företag är låga, det som dock 
innebär det största hotet på marknaden är de substitut som finns. Det ökade miljötänket från samhället och att fler 
och fler väljer att motionera talar för att ge sig in i branschen. Analysen visade att hjälpmedelsbranschen är en 
lukrativ marknad där det finns goda möjligheter för etablering och expansion.  
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