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Förord 
Detta examensarbete är det avslutande momentet i vår 

högskoleingenjörsutbildning inom Maskinteknik på 180 högskolepoäng. Arbetet 

har omfattningen 15 högskolepoäng och har genomförts vid Akademin för 

ekonomi, teknik och naturvetenskap på Högskolan i Halmstad. 

Ett stort tack till vår handledare Martin Bergman för möjligheten att genomföra 

det här examensarbetet och för att ha öppnat våra sinnen för den oerhört 

intressanta och viktiga världen av design. Vi ska ta med oss allt du har lärt oss i 

framtiden. 

Tack till alla er som vi intervjuat för att ni tagit er tid att lyssna på alla våra tankar 

och frågor så att vi har fått bra underlag att jobba med i vår designprocess.  

Vår förhoppning är att detta examensarbete ska ge en grund till fortsatt utveckling 

för hållbara städer och inspirera människor till att tänka nytt och tillsammans 

kämpa för en hållbar framtid. 
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Sammanfattning 
Halmstad är en kommun som till år 2050 förväntas öka sin befolkning från 

100 000 invånare till 150 000 invånare. I och med den ökade befolkningen 

kommer det finnas problem och nya behov Halmstad kommer möta. Genom att 

undersöka trender i världen och behov kopplade till dem kan en bild av Halmstads 

framtida behov skapas. När bilen är en så stor del av vardagen för de flesta 

kommer en ökad befolkning troligen medföra mer biltrafik på vägarna. Ett bra 

alternativ till bilen i en stad är cykeln, då den möjliggör ett smidigt sätt att ta sig 

mellan destinationer. En annan trend som sker på global nivå är inom hållbarhet, 

vilket många städer arbetar efter idag. Detta kan röra sig om bland annat att 

minska skadliga utsläpp, producera mer lokala varor, samt att få människor att 

leva ett tryggt och lyckligt liv. 

Halmstad är en cykelstad med god infrastruktur och ett politiskt engagemang. 

Men för att möta framtida behov krävs det innovativa lösningar för att 

tillfredsställa dem. Genom att kombinera designmetodik och 

konstruktionsmetodik har ett cykelsystem utvecklats mot Halmstad. Systemet 

består av återanvända cyklar som tidigare blivit beslagtagna/forslats bort i 

kommunen som ska rustats upp. För att göra detta möjligt har ett koncept tagits 

fram för ett cykelställ där dessa cyklar kan låsas fast automatiskt och en app för 

att hitta lediga cyklar/ställ samt för att boka cyklar. Systemet riktar sig mot 

personer som spontant vill kunna ta sig runt i staden utan att faktiskt behöva äga 

en egen cykel och de som vill använda cykel för transport till sina dagliga sysslor 

inom staden. 
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Abstract 
Halmstad is a municipality that by the year 2050 is expected to increase the 

population from 100 000 citizens to 150 000 citizens. Because of the increasing 

population there will be new problems and needs Halmstad will face. By research 

trends in the world and needs connected to them, a picture of Halmstad’s future 

needs may be created. When the car is a big part of the everyday for most people, 

there will probably be an increase of road traffic corelating to an increased 

population. A good alternative to the car in cities is the bicycle because of the ease 

of traveling between destinations. Another trend in the world on a global scale is 

sustainability, which many cities are working towards today. This may be about 

reducing emissions, produce more locally or to make people live a safe and happy 

life. 

Halmstad is a bicycle-town with good infrastructure and political engagement, but 

to meet future needs there must be innovative solutions to meet those needs. By 

combining design methodology with engineering methodology, a cycling system 

has been developed towards Halmstad. The system consists of reused bicycles that 

has been confiscated/towed away and fixed. For this to be possible, a concept has 

been made for a bicycle stand, where these bicycles can be locked automatically 

and an app that is used to find free bicycles/stand and to reserve bicycles. The 

system is aimed to the spontaneous population that want an easy way to get 

around in the city without the need of owning a bicycle and for the people that 

want to use a bicycle for their everyday occupations in the city.  
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1 Introduktion 
1.1 Bakgrund 
1.1.1 Halmstad 

Halmstad är en kommun som ligger på västkusten i Hallands län. År 2014 blev 

Halmstad utnämnd till årets sommarstad av Reseguiden på grund av bland annat 

stränderna i kommunen, Halmstads stadskärna, uteserveringar och dess många 

evenemang sommartid (Halmstad kommun 2019). Den senaste utmärkelsen kom 

år 2018 från Humana, där Halmstad utsågs till Sveriges mest tillgängliga kommun 

(Halmstad kommun 2019). År 2013 och 2014 utsågs Halmstad av 

Cykelfrämjandet till den andra bästa cykelstaden, tredje största cykelstaden och att 

Halmstad låg i toppskiktet i Sverige för trafiksäkerhet för cyklister (Halmstad 

kommun 2019). 

1.1.2 Projekt 

Halmstad kommun växte sommaren 2018 till 100 000 invånare. Staden växer hela 

tiden och enligt kommunens prognoser så beräknas befolkningen i kommunen, år 

2040, vara drygt 128 000 invånare (Halmstad kommuns befolkning 2018). För att 

hantera den ökande befolkningen planerar kommunen bland annat att bygga fler 

bostäder och nya bostadsområden. I samband med att kommunen planerar att 

omplacera södra infarten från väg E6 så kommer den tunga vägtrafiken på 

Laholmsvägen minska. Området mellan väg E6 och högskolan har då pekats ut att 

omvandlas från industriområde till en mer blandad bebyggelse med fokus på 

bostäder (Case – Larsfrid & Vilhelmsfält 2018). 

För att Halmstad kommun ska kunna utveckla den nya stadsdelen på ett så bra sätt 

som möjligt, har uppgiften som tilldelats varit att undersöka potentiella 

problemområden som kan uppstå i samband med stadsutvecklingen och ökad 

befolkning. Möjligheter ska också undersökas för att kunna utveckla den nya 

stadsdelen på ett hållbart, miljömässigt, ekonomiskt, socialt och innovativt sätt. 

För att sedan visualisera problematiken som detta arbete åskådliggör och 

lösningarna till dem så kommer en produkt och/eller tjänst presenteras som möter 

behoven som identifieras under arbetet. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att undersöka problemområden och identifiera behov som 

kan uppstå vid en stadsutveckling i Halmstad kommun, för att sedan med hjälp av 

designmetodik utveckla en lösning som ger Halmstad en god förutsättning att 

hantera de framtida behoven. 

Målet med projektet är att ta fram en produkt och/eller tjänst som tillfredsställer 

de behov som kan uppstå när Halmstad utvecklas. 
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1.2.1 Problemdefinition 

• Vilka trender finns i världen och i Sverige som berör en växande 

befolkning? 

• Vilka problem kan Halmstad kommun komma att möta vid utvecklingen 

av det nya stadsområdet? 

• Vilka behov kan komma att uppstå? 

• Hur kan dessa behov tillfredsställas med en produkt/tjänst? 

1.3 Avgränsningar 
• Om det identifieras behov som enbart, eller till stor del, skulle kunna 

tillfredsställas med politiska beslut så kommer inte dessa arbetas vidare 

med då projektgruppen inte har för avsikt att ändra den politiska agendan. 

• De målgrupper som projektet innefattar är sådana grupper som finns i 

Halmstad kommun och som är tänkta kunna finnas i den planerade nya 

stadsdelen. 

• Lösningsförslaget som presenteras kommer vara på konceptuell nivå. 
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2 Teori 
2.1 Hållbara städer 
När nya stadsdelar utformas är det av stor betydelse att detta görs ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Det innebär bland annat att städerna ska vara trygga och 

säkra att bo i, att orättvisor och ojämlikheter ska minskas, att transportsystemen i 

staden ska vara ekonomiskt hållbara och anpassade till alla, oavsett ålder, 

funktionsnedsättning eller etnicitet. Vidare innebär det även att städernas 

miljöpåverkan ska minskas genom att exempelvis arbeta med att minska 

transporter och kommunens avfall (UNDP 2015). 

År 2011 lanserades ett projekt i Barcelona kallat Fab City, vilket är ett projekt för 

att skapa hållbar konsumtion genom att staden själv ska producera vad som 

konsumeras i staden och att information istället för produkter ska delas mellan 

städer. År 2014 utmanade den dåvarande borgmästaren i Barcelona andra städer i 

världen att följa deras exempel och bli självförsörjande till år 2054 (Fab City 

Whitepaper 2019). Efter det har allt fler större städer antagit utmaningen. 

Parallellt med detta sker trender världen över inom såväl forskning som 

stadsplanering och produktutveckling att man utformar framtiden ur ett 

hållbarhetsperspektiv (Fab City 2019 & Dezeen 2019). 

2.2 Cykel som transportmedel 
Halmstads kommun tog år 2017 fram en cykelplan som ersatte den befintliga 

cykelplanen från år 2010. I planen beskrivs hur Halmstad jobbar med och vill 

utveckla staden för att bidra till ökad och förbättrad cykling i kommunen. En 

undersökning har gjorts mot invånarna för att ta reda på vad de vill att kommunen 

ska satsa på, där de två frågor som ställts varit kopplade till infrastruktur och 

service. Principer som Halmstad följer vid nybyggnation och eftersträvar att 

uppfylla vid befintligt cykelvägnät består av att ha separerade cykelbanor från 

körbanan med undantag där det inte är möjligt eller där biltrafik inte är tillåtet, att 

cyklar får cykla mot enkelriktat och att det ska finnas få hinder på cykelbanor 

(Cykelplan 2017). 

I en samling av studier kring cykelinfrastruktur beskrivs olika cykellösningar och 

vilken effekt det har haft. Där redovisas att separata cykelbanor har en positiv 

effekt för cykelanvändandet, enligt en studie var det mer sannolikt att invånare 

använde cykeln om det fanns separerade cykelbanor. Det finns även en 

undersökning som säger att 40% av cyklisterna föredrar en längre sträcka på en 

separat cykelbana än en kortare sträcka på en vägbana delad med motorfordon. 

När det kommer till att cyklar får cykla mot enkelriktat fanns det inga studier som 

påvisar ökad cykling. (Pucher, Dill & Handy 2009). 
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I en studie från VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) betonas fyra 

viktiga faktorer för en ökad cykling. Förbättrad framkomlighet vilket innebär att 

cykeln ska vara lättare/smidigare att använda istället för bilen. Detta kan ske 

genom trafiksignaler som gör att cykeln får företräde istället för bilen eller 

hastighetsreducering för bilar vid korsningar. Informations- och beteendepåverkan 

som syftar till att människors attityd till cykling måste förändras för att cyklingen 

ska öka. Detta bör ske genom att visa att det är smidigare med cykel istället för bil 

och att informera om ny infrastruktur som berör cykling. 

Restriktioner för biltrafik genom bland annat parkeringsrestriktioner, sänkta 

hastigheter, stänga av områden m.m för bilar. Detta gör då bilen mindre attraktiv 

och cykeln blir en bra ersättning. Förbättrad tillgänglighet genom att anpassa 

stadsuppbyggnaden till transport med cykel. I nuläget är städer oftast byggda för 

att anpassas efter bilen och att ställa om till att anpassa städer till cykelanvändning 

måste ske över tid för att inte förhindra trafiken under tiden omställningen sker. 

(Aretun & Robertson 2013).  

2.3 Maslows behovstrappa 
Maslows behovstrappa är en modell som förklarar hur de mänskliga behoven 

prioriteras. Enligt Maslow kan mänskliga behov delas in i fem kategorier som 

prioriteras på olika nivåer. Behoven på den mest grundläggande nivån är 

fysiologiska behov så som tillgång till mat, vatten och syre. Först när de behoven 

är uppfyllda kan individen känna motivation till att nå behov på högre nivåer. 

Beroende på olika faktorer så kan individer hoppa mellan nivåer eller fastna på 

någon nivå. För att invånarna i en stad ska kunna uppnå sina behov och må bra 

kräver det bland annat att de kan ta sig till och från sina hem, till mataffärer och 

arbete. (Aroseus 2016). Se bilaga 1. 

2.4 Cykelsystem i svenska städer 
2.4.1 Styr & Ställ 

Styr & Ställ är ett väl etablerat företag med lånecyklar i Göteborg. Systemet går ut 

på att man skaffar ett abonnemang med vilket man sedan kan hyra cyklar med. Då 

man hyr en cykel får man de första 30 minuterna gratis, sedan betalar man för 

övrig tid. Det går att låna en cykel över 3-dagars perioder. Det finns stationer 

utplacerade runt om i staden och man lånar en cykel genom att knappa in sin 

pinkod på en terminal vid en station och väljer sedan vilken av cyklarna man vill 

använda genom att skriva in ett cykelställnummer. Därefter tar man ut vald cykel 

och använder den. När man är klar ställer man cykeln vid valfri station med lediga 

platser och en ljudsignal och ett grönt ljus lyser då man parkerat cykeln. 

(Styr&ställ) 

2.4.2 City Bikes 

I Stockholm finns City bikes, vilket är ett lånecykelföretag där man kopplar sitt  

SL access-kort till ett säsongsabbonnemang man skapar på deras hemsida. För att 
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göra ett lån håller man sitt kort mot kortläsaren i en terminal. Sedan blir man 

tilldelad en cykel genom ett nummer som visas på skärmen. Därefter går man till 

rätt cykel och lyfter den ur låset. Om cykeln är trasig ställer man tillbaka den och 

blir tilldelad en ny. Därefter får man cykla max 3 timmar och ska sedan lämna 

tillbaka cykeln i valfritt ledigt ställ genom att sätta tillbaka den i låset, som blinkar 

och växlar färg. När den lyser rött är cykeln låst. (City bikes 2018) 

2.4.3 Voi 

Voi är en relativt ny tjänst där man hyr eldrivna sparkcyklar inom staden. 

Systemet har fokus på att det ska vara enkelt för användaren att låna en 

sparkcykel. Man skapar en användare i deras app, sedan söker man upp en 

närliggande sparkcykel och låser upp den genom att skanna en QR-kod som sitter 

fastklistrad på ramen. Därefter kopplas sparkcykeln till användaren och man kan 

åka tills man är klar, då parkerar man den var man vill och avslutar turen på 

appen. (Voi 2019) 

2.5 Trådlös överföring av data 
2.5.1 Near Field Communication 

Near Field Communication (NFC) är en kommunikationsteknik där en enhet och 

en tagg överför data mellan varandra utan att de vidrörs. Data överförs genom 

radiovågor på låga frekvenser (13,56 MHz) och verkar på korta avstånd upp till 

några centimeter. Antingen skickas modifierade signaler ut från enheten för att 

rätt tagg ska identifieras eller så modifierar taggen signalen som skickas ut för att 

identifikationen ska ske. Signalen som skickas från enheten till taggen genererar 

svag energi (upp till en watt) som aktiverar taggen (NFC Forum 2019). 

2.5.2 Bluetooth 

Bluetooth är en standard för elektrisk utrustning som gör att de kan kommunicera 

trådlöst. Tekniken används för att stora mängder data kan överföras med låg 

energiförbrukning. Data överförs genom radiovågor på frekvenserna 2,402 GHz – 

2,485 GHz och skiftar 1600 gånger/s av hänsyn till säkerhet. Vanligtvis har 

Bluetooth en räckvidd upp till 10 meter (Illustrerad Vetenskap 2009). 

2.5.3 Wi-Fi 

Wi-Fi är en teknik där radiovågor används för att skapa nätverksuppkoppling. En 

trådlös adapter används för att skapa en ”hotspot” vilket gör att enheter i närheten 

kan kopplas mot nätverket. Nätverket fungerar genom tvåvägskommunikation, för 

att data ska kunna överföras i båda riktningarna. Data överförs genom radiovågor 

på frekvenserna 2,4 GHz – 5 GHz, med möjlighet att överföra data med 

hastigheter upp till 140 Mb/s (CCM 2016). 
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3 Metod 
Den metodik som i huvudsak använts i projektet är designmetodik (Doorley et al. 

2018 & Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind 2015). Designprocessen delas upp i 

fem delar där olika metoder används under respektive del. Delarna är: Empathize, 

Define, Ideate, Prototype och Test (Doorley et al. 2018). Då projektet utförts inom 

området maskinteknik, och gruppen har goda kunskaper inom ämnet har 

metodiken skräddarsytts till en unik typ av designmetodik där vissa delar inom 

princip- och primärkonstruktion tagits nytta av (Olsson 1995a & Olsson 1995b). 

Dessutom har gruppen tillämpat erhållna kunskaper från olika grenar inom ämnet 

maskinteknik, främst då under de så kallade Ideate- och Prototype-faserna. 

3.1 Flödesschema för projektet 

 

3.2 Empathize 
Empathize-fasen handlar om att förstå användarna och deras behov. Detta görs 

genom att observera användarna i rätt kontext, interagera genom planerade och 

spontana möten och fördjupa sig i användarnas situation genom att uppleva vad de 

upplever (Doorley et al. 2018). 

3.1.1 Mindmapping 

Mindmapping har använts för att ge en visuell överblick på vad som ska göras och 

vilka faktorer som kan tänkas beröra projektet. Denna metod underlättar att se 

vilka faktorer och händelser som kan kopplas till och som påverkar varandra 

(Wikberg Nilsson et al. 2015, s.45). Se bilaga 2. 

3.1.2 Framtidsanalys 

Genom att trendspana och undersöka fakta kopplat till trenderna kan en 

uppskattning av framtida behov och preferenser skapas (Wikberg Nilsson et al. 

2015, s.51). Denna metod har använts i flera steg under arbetet, där det först 
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användes för att hitta framtida problemområden som kan uppstå, stadens behov. 

Senare användes det för att hitta vilka behov som skulle kunna uppstå kopplade 

till invånarna och vilka lösningar som skulle kunna vara attraktiva för dem. 

3.1.3 Behovsanalys 

Behovsanalys har gjorts för att undersöka behov på olika nivåer. Stora omfattande 

behov har brutits ner till mindre behov i flera steg för att konkretisera dem. När 

behoven brutits ner till en grundläggande nivå kunde sedan lösningar genereras 

för att tillgodose behoven. Med behovsanalysen blir det tydligt att stora behov kan 

påverkas genom att tillgodose underbehov (Wikberg Nilsson et al. 2015, s.97). 

3.1.4 Observationer 

De observationer som gjorts i projektet riktade in sig mot cyklister i Halmstad. 

Den första omgången av observationer var breda och divergenta och baserades på 

olyckor, cykelstöld och tillgänglighet. Dessa skedde på de områden i staden där de 

största riskområdena för olyckor skulle kunna uppstå, som korsningar, rondeller, 

gång/cykelvägar med dålig sikt, samt de områden där många cyklar och parkerar 

sina cyklar. 

Den andra omgången av observationer var konvergenta och riktades mot 

cykelparkering och handhavandet kring detta. Inspiration hämtades från de 

kvalitativa intervjuerna för att problemområdena skulle fokuseras ytterligare. 

3.1.5 Intervjuer 

Genom intervjuer har en djupare förståelse för användarnas behov erhållits. 

Intervjuerna har i detta projekt genomförts kvalitativt för att undersöka hur olika 

målgrupper upplever och ställer sig till cykelanvändning (Doorley et al. 2018, 

metodkort 4). 

 

3.3 Define 
Define-fasen handlar om att definiera den data som samlats in i Empathize-fasen 

för att hitta behov som ska tillgodoses. Målgruppen ska beskrivas på ett förståeligt 

sätt och behov ska konkretiseras för att hitta en ingångsvinkel till problemet, så 

idégenereringen kan leda till faktiska lösningar (Doorley et al. 2018).  

3.2.1 Persona 

Två personas har använts för att sammanfatta den statistik som hittats och de 

intervjuer och observationer som genomförts. I personan har viktiga 

nyckelegenskaper lyfts fram för att skapa en verklighetstrogen bild av 

målgrupperna. Persona har sedan användas under idégenereringen för att få en 

uppfattning om lösningar passar målgruppen (Wikberg Nilsson et al. 2015, s.95). 

Se bilaga 3. 

3.2.2 POV 

POV (Point Of View) har använts genom att skapa en målande berättelse om sin 

persona, att bygga upp flera scenarion som skulle kunna inträffa i Halmstad. 
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Därefter valdes en händelse i berättelsen och gjordes om till ett extremt fall. Sedan 

blev uppgiften att avgöra hur personan skulle agera i den nya situationen (Doorley 

et al. 2018, metodkort 11). 

3.2.3 Kravspecifikation 

Med kravspecifikationen specificerades de krav och önskemål som lösningen 

måste uppfylla och till vilka delar kraven faller över (Olsson 1995a). De krav som 

varit av betydelse för slutprodukten har varit fokuserade på material, hållfasthet, 

dimensionering och väderbeständighet. Se bilaga 4. 

3.2.4 Viktning av krav 

För att se vilka krav som kommer vara viktigast att fokusera på så viktades kraven 

mot varandra. Genom viktningen så fick varje krav ett värde och de krav som får 

högst värde är de som är viktigast att uppfylla (Olsson 1995a). Se bilaga 5. 

3.2.5 Funktionsanalys 

Funktioner till skillnad från krav är önskvärda egenskaper hos produkten som 

behövs för att tillgodose användarens olika behov. Ju fler funktioner som kan 

kombineras desto fler behov kan tillgodoses. Funktionerna har tagits fram utefter 

målgruppernas behov (Wikberg Nilsson et al. 2015, s.80). Se bilaga 6. 

3.4 Ideate 
Ideate-fasen handlar om att komma på lösningar till problemen och generera idéer 

som tillgodose de behov som hittats. Idéerna bör göras på konceptnivå för att hålla 

uppe de kreativa idéerna (Doorley et al. 2018). I slutändan kommer ett koncept att 

viktas fram mot underlaget från Define-fasen. 

Med hjälp av resultaten från define-fasen kunde idéer börja genereras. 

Inledningsvis riktades idégenereringen mot personas, för att sedan riktas mot 

konceptutveckling. Förslagen gick igenom flera steg av divergens och 

konvergens, där frågeställningen öppnades upp och lösningar söktes 

förutsättningslöst, för att sedan smalnas av och idéer som inte skulle fungera för 

projektet sållades bort. Idéer strukturerades efter olika typer av behov i olika 

kluster. Till sist utvecklades och kombinerades olika idéer till ett färdigt koncept 

som utvärderades. 

3.3.1 Brainstorming 

En brainstorm går ut på att generera så många idéer som möjligt på kort tid. För 

att göra det på ett effektivt sätt så behöver inte idéerna vara rimliga men ändå 

kunna uppfylla behov/lösa problem. Dessutom bör sessionerna vara styrda för att 

fokusera på specifika områden. (Wikberg Nilsson et al. 2015, s.125). I projektet 

användes brainstorming i början av Ideate-fasen genom att personas sattes i givna 

kontexter för att alternativa lösningar på deras problem skulle genereras. 

Brainstorming gjordes även på cykelstället, då genom att gruppmedlemmarna 

diskuterade och skissade på olika utförande i olika sessioner. Därefter utforskades 

olika former, låsfunktioner och olika placering på lamporna (se bilaga 8). 
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3.3.2 Konceptviktning 

Konceptviktningen genomförs genom att vikta de olika koncepten mot resultaten, 

funktioner och krav som tas fram i Define-fasen. Detta för att hitta ett koncept 

som passar målgruppen bäst utan att blanda in projektgruppens tyckande (Wikberg 

Nilsson et al. 2015, s.219). Efter att observationer och intervjuer sammanställts till 

personas och de extrema användarna sattes i olika kontexter, kopplades deras 

behov ihop med de behov och kraven som sattes i Define-fasen. Sedan 

genererades idéer inom olika behovsområden och sammanställdes i koncept som 

täckte flest behov på bästa möjliga sätt. 

3.3.3 CAD 

För att skapa en datormodell i 3d med komponenter som var skalenliga till 

varandra användes CAD-programmet Catia v5-6R2016. Detta var även en viktig 

del för att se hur komponenterna förhåller sig till varandra, hur de kunde placeras 

och för att ge en förbättrad utformning. 

3.5 Prototype och test 
Prototype-fasen handlar om att skapa fysiska objekt av idéerna. Syftet med 

prototype är att testa sina idéer i ett tidigt stadie utan att det ska behöva kosta 

mycket, detta genom bland annat mockups och rollspel (Doorley et al. 2018). 

Test-fasen i sin tur handlar om att testa prototyper i målgruppernas kontext för att 

få respons på lösningarna. Detta leder till en djupare förståelse för användaren och 

ger en möjlighet att finslipa lösningarna (Doorley et al. 2018). 

I projektet har diverse mock-ups och prototyper gjorts för att få en verklig bild av 

storlek och förhållande mellan delar. I Ideate-stadiet gjordes mock-ups i papper 

och kartong för att gruppen skulle kunna förstå skisserna bättre och få en verklig 

bild av hur de olika delarna skulle se ut i förhållande till varandra. Senare, i 

Prototype-stadiet gjordes prototyper med kapaskivor för att kunna se och mäta 

förhållande till cykelns dimensioner, samt för att utforska olika former och 

tillverkningssätt. Den slutgiltiga prototypen har gjorts med mdf-skivor som 

laserskurits och limmats ihop. Därefter har den målats och utrustas med 

verklighetstrogna detaljer. Den slutgiltiga prototypen har gjorts för att visa de 

viktigaste funktionerna visuellt, dock utan möjlighet att låsa fast cykeln, istället 

för att påvisa hur låsmekanismen är tänkt att kunna fungera och för att användarna 

ska kunna se hur cykelstället skulle se ut. Med hjälp av användartester 

förbättrades konceptet ytterligare. 

4 Resultat 
4.1 Trender 
Genom att undersöka trender i världen erhålls en bättre förståelse för vart 

mänskligheten är på väg. Trendundersökningen för projektet har genomförts på 

global och nationell nivå för att hitta kopplingar mellan trender. De trender som 

varit intressanta att undersöka är de som berör ökad befolkning då det är vad 
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Halmstad står inför framöver och ämnar planera för (Case – Larsfrid & 

Vilhelmsfält 2018). Ökad befolkning är i sig en global trend som identifierats, 

tillsammans med bland annat urbanisering, digitalisering, hållbarhet och 

individualism. 

Trenden hållbarhet återkommer genom undersökningen. Halmstad nämner tre mål 

som ska genomsyra utvecklingen av den nya stadsdelen: social, ekonomisk och 

ekologisk hållbarhet (Case – Larsfrid & Vilhelmsfält 2018). FN här även mål för 

hållbar utveckling på global nivå. Det är 17 mål som ska uppnås till år 2030 

(UNDP 2015). 

Genom att undersöka hur hållbara städer kan utformas användes projektet Fab 

City, där idén är att en stad ska kunna producera allt som den konsumerar (Fab 

City Whitepaper 2019). Fab City har legat till grund för beslut som fattats i 

projektet. 

4.2 Behov vid ökad befolkning 
Vid en ökad befolkning kan det antas att vissa behov kommer öka eller skapas, 

därav har tre behovsområden identifierats som potentiella problemområden. 

4.2.1 Behovsområden 

Ett av områdena är ett behov av effektivare avfallshantering, eftersom en ökad 

befolkning kan antas leda till mer avfall. Avfallstrappan som är ett EU direktiv 

beskriver vilka alternativ som finns för att hantera avfall och vilka metoder som är 

bäst för miljön (Avfallstrappan 2015). 

Det andra området är ett behov av att hantera trafiken i en växande stad då en 

ökande befolkning kan antas leda till mer biltrafik i nuläget. Förutom de negativa 

hälso- och miljöpåverkningar en ökad biltrafik kan leda till, kommer det även 

krävas fler parkeringar i städerna. I Sveriges större städer kommer detta även leda 

till fler köer och mer vägslitage. 

Det tredje området är behovet av sociala möten då undersökningen av trender 

visar att människor i större utsträckning blir mer självständiga och inte lika 

beroende av andra. Den ökande individualismen och förmågan att sköta det mesta 

genom telefonen eller datorn gör människor mindre socialt kompetenta, vilket i 

sin tur leder till att människor inte uppfyller ett av grundbehoven: en meningsfull 

tillvaro (Svenberg 2018). I en framtida hållbar stadsdel är det viktigt att överväga 

lösningar som underlättar möten mellan människor för att främja den sociala 

interaktionen. 

4.2.2 Inriktning för fortsatt arbete 

Genom att undersöka behovsområdena och koppla dem till hur Halmstad ser ut, 

trenderna hållbarhet och ökad befolkning samt vad projektgruppens 

kompetensområde kan bidra med, valdes behovet av att hantera en ökad biltrafik 

som inriktning. 
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Fab City-konceptet bygger på att en stad ska kunna producera vad som 

konsumeras lokalt (Fab City Whitepaper 2019). Det betyder att om Halmstad ska 

gå åt det hållet kommer det krävas ett mer lokalt utbud av varor. Detta då det 

genom observationer i Halmstad har framgått att många butiker byggs upp utanför 

stadskärnan, vilket uppmanar invånare att ta bilen av bekvämlighet. Det kommer i 

sin tur leda till att invånarna inte behöver färdas så långt för att få tag i varor eller 

ta sig till sysselsättningar. Om transportsträckorna blir kortare kommer bilen bli 

överflödig som transportmedel i staden. Då bilen är en bekvämlighet som är 

integrerad i samhället så måste alternativet vara bättre och effektivare för att 

invånarna i Halmstad ska välja bort den. Ett alternativ för kortare färdsträckor 

inom staden är cykeln och Halmstad har redan nu en plan för att bli en 

cykelvänlig kommun (Cykelplan 2017). Det fortsatta arbetet kommer ämna till att 

ge stöd åt Halmstad som en hållbar cykelstad.  

4.3 Undersökning av cykelstäder 
Under projektet undersöktes städer som har lyckats göra cykeln till en hållbar 

lösning för transporter inom staden. De städer som undersökts utförligast i detta 

projekt är Amsterdam i Nederländerna och Köpenhamn i Danmark, som båda 

anses framgångsrika inom cykling i städer. 

4.3.1 Politiska åtgärder 

Resultatet av undersökningarna har visat att de flesta problem om man vill ha en 

ökad cykling i städer kräver politiska åtgärder, där de ledande rollerna i staden har 

intresse och kunskap om cykling i städer, samt aktivt tar beslut som gynnar ökad 

cykling, så som; bilfria gator, utökade cykelparkeringar, bra skötselrutiner av 

cykelvägar.  

4.3.2 Stadsplanering 

Förutom politiska satsningar på förbättrad cykling har dessutom satsningar på 

stadsplanering med fokus på cykling en stor inverkan på hur framgångsrik staden 

är för cykling. I städer som aktivt satsar på cykeln som transportmedel har man 

cykeltillgängligheten i fokus vid varje ny stadsutveckling, för att på så sätt 

förminska bilens utrymme i städerna. Detta innebär även att städerna bör satsa på 

att öka tillgängligheten genom breda cykelbanor som underhålls regelbundet, att 

inga hinder är i vägen, att det är fri sikt på cykelvägen och vid korsningar, att 

cykelbanorna får utnyttja ”den gröna vågen” som bilar har i nuläget vid trafikljus. 

4.3.3 Beteendeförändrande åtgärder 

Förutom politiska beslut, regler och satsningar inom stadsplanering krävs det även 

att invånarna i städerna själva väljer att använda cykeln. Detta kan göras med 

hjälp av kortsiktiga lösningar så som kampanjer, bidrag vid köp av cykel, bonus 

vid pendling eller liknande. Dessa typer av kampanjer har visat sig vara 

framgångsrika, om än inte tillräckligt långsiktiga. Det som främst krävs är att 

invånarna aktivt ändrar sina vanor och livsstil, själva förändrar sin syn på cykling 

och anpassar sig till det.  



METOD 

12 

 

4.3.4 Gemenskap i trafiken 

Det har stor betydelse hur man ser på cykeln. I länder som Nederländerna och 

Danmark har cykeln varit ett naturligt färdmedel under en lång tid, varav en god 

cykelkultur har haft en lång tid på sig att etableras. I dessa länder har cykeln även 

en högre status än vad den har i Sverige, där bilen ses som ett mer naturligt 

färdmedel. I Sverige ser man många gånger inte cykeln som ett fordon, trots att 

det finns lagar och regler som utförligt behandlar den som ett. Detta skapar 

frustration och distans mellan cyklister och övriga trafikanter. 

4.4 Resultat av behovsanalys 
4.4.2 Observationer 

Resultatet från de inledande observationerna visade att många cyklister inte 

förhåller sig till rådande regler och lagar; som var man får cykla, vilken utrustning 

cykeln och föraren ska vara utrustad med, var och hur man på ett säkert sätt ska 

parkera cykeln. De flesta cyklister använde sig utav något slags lås, men inte alltid 

genom att låsa fast cykeln i något fast och än färre använde sig av cykellås som är 

rekommenderade av stöldskyddsföreningen (Stöldskyddsföreningen 2019). 

Resultaten från den andra omgången av observationer blev mer konkreta och 

riktades mer mot användarens upplevelse. Resultaten från observationerna 

användes till de kvalitativa intervjuerna för att få en djupare förståelse för 

användaren och få dessa att tänka till om hur de använder cykeln.  

4.4.3 Intervjuer 

Projektgruppen använde sig främst utav kvalitativa intervjuer, då fokus i projektet 

har varit att ta reda på användarnas upplevelser, åsikter och beteende kring 

cykling. Resultatet visade att det viktigaste för användarna är att ha en cykel nära 

till hands då man behöver den, att inte behöva lägga för mycket tid på service och 

att inte vara rädd att få sin cykel stulen. Detta sammanställdes i en persona (Se 

bilaga 3). Framförallt delades användarna in i två kategorier; dagspendlare och 

spontananvändare, där dagspendlarna använder cykeln till och från sina dagliga 

sysslor och spontananvändarna använder cykeln när andan faller in. 

I intervjuerna kom det fram att många av användarna tyckte att dagens cykellås är 

otympliga och/eller tunga, att de kräver för mycket tid och energi att förvara och 

använda. Vidare visade det sig att dagspendlarna efterfrågar tillgänglighet och 

rutiner; som att alltid ha tillgång till ett fordon på den tid och plats som passar 

deras rutiner. Spontananvändaren efterfrågade tillgänglighet och ansvarsbefrielse. 

De flesta visste även inte hur ofta och vad som ska underhållas/servas på en cykel. 

Ingen av de tillfrågade användarna sköter om sin cykel så ofta som servicebutiker 

rekommenderar. 

Som komplement har svar från en enkät Halmstad kommun gjorde 2017, där man 

frågade vad invånarna saknade i staden inom cykling (Cykelplan 2017). 
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4.5 Konceptutveckling 
Det system som har utvecklats i projektet är anpassat till att användas i Halmstad 

men ska gå att tillämpa i liknande städer. De cyklar som ska användas i systemet 

ska utrustas med GPS och ID-märkning och förvaras i speciella cykelställ som 

låses med NFC-teknik. Dessa cyklar ska enkelt och intuitivt kunna användas inom 

staden för spontananvändare och dagspendlare ska även kunna långtidsboka 

cyklar för en mer rutinmässig vardag. 

För att konkretisera de behov som upptäckts och koppla dem till 

cykelsystemkonceptet har en funktionsanalys och en kravspecifikation gjorts (Se 

bilaga 6 och bilaga 4). Funktionsanalysen berör cykelsystemet och har därför 

delats in i funktioner för cykelställ, cyklarna och appen. Kravspecifikationen som 

upprättats gäller för cykelstället då det är den produkt som kräver mest utveckling. 

Kraven är utformade för att komplettera funktionsanalysen och för att säkerställa 

driftssäkerhet i rätt miljö. Kraven viktades även för att få fram vilka krav som var 

mest betydande för produkten, vilket resulterade i att krav 1, 5 och 6 var de 

viktigaste att uppfylla (Se bilaga 5). 

4.5.1 Cykel 

De cyklar som ska användas i systemet bör i huvudsak vara av klassisk dam- eller 

herrmodell, för att passa de flesta vuxna användare. Cyklarna ska märkas med 

serienummer. Sadeln bör vara enkel att justera för enkelt och effektivt användande 

oavsett längd på cyklisten. Huvudsakligen ska cyklar i systemet ägas av ett 

företag, men privata cyklar ska kunna anslutas för att ta nytta av säkerheten och 

tillgången till parkeringar. Se bilaga 7. 

Utrustning 

De cyklar som ska användas i systemet utrustas med all den utrustning som lagen 

kräver, samt speciella hjulmuttrar med inbyggd GPS och ID-märkning på 

framdäcken. Muttrar på fram- och bakdäck ska vara utformade på ett sådant sätt 

att enbart speciella verktyg ska kunna avlägsna dem. Vidare bör fästet för sadeln 

bytas ut, detta för att varken däck eller sadel ska kunna bli stulna. Se bilaga 7. 

Återanvända cyklar 

För att bidra till en hållbar framtid kan cyklar som forslats bort och beslagtagits 

med fördel användas i systemet. Cyklarna ska då rustas upp och uppgraderas i 

anslutna serviceföretag i staden. Detta skulle öka samverkan mellan stadens 

företag och stärka den hållbara staden. 

Identitet 

För att cyklarna ska kännas igen och vara enhetliga, samt att stöld ska motverkas 

bör cyklarna få en tydlig identitet. Detta kan skapas genom att däck, sadel och 

handtag byts ut till en enhetlig färg. Se bilaga 7. 
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4.5.2 Cykelställ 

Till systemet ska ett specialdesignat cykelställ användas. I detta ställ ska enbart de 

anslutna cyklarna kunna parkera. Detta sker genom att cykelns ID ansluts till 

cykelstället som låser fast cykeln. Se bilaga 8 för konceptskisserna på cykelstället. 

Funktion 

Stället består av två delar som framdäcket ska föras in mellan. Hjulmuttrarna på 

framdäcket förs in på en skena i vardera del där de låses fast när muttrarna hamnar 

i rätt läge. Låsningen är mekanisk och sker genom att hjulmuttrarna trycker ett 

låshjul till det låsta läget, varav en låskolv låser fast låshjulet. När en telefon låser 

upp stället åker kolven ut och låshjulet trycker ut muttern med en inbyggd fjäder.  

Semantik 

Cykelstället utformades enligt semantiska principer genom former som uttrycker 

trygghet, beskriver funktion och hantering på ett ändamålsenligt sätt och 

uppmanar användaren till korrekt hantering. Även förslag på hur belysning kan 

användas för att underlätta finns som bilaga 9. 

Ergonomi 

Cykelstället är utformat så att cykeln enkelt kan föras in och låses automatiskt. 

För att låsa upp cykelstället kan telefonen användas så att användaren inte behöver 

böja sig nedåt. Med hjälp av en fjäder i kugghjulet behövs bara en liten kraft för 

att ta ut cykeln igen. Stället är utformat med färger och symboler för kognitiv 

tydlighet, samt anpassad för att kunna användas med en hand. 

Material 

Materialen på cykelstället ska klara av de krav som ställts i kravspecifikationen 

(se bilaga 4) samt vara anpassade till de funktioner som redovisas i bilaga 6. 

4.5.3 App 

För att kunna använda systemet ska användaren ansluta sig via mobilt BankID 

eller med sitt bankkort. Detta görs av säkerhet för systemet, så att användarna ska 

uppmanas till att sköta cyklarna och ställen på ett ansvarsfullt sätt. I appen ska 

man kunna se var tillgängliga cyklar och lediga parkeringar finns, samt kunna 

förboka dem under en kortare tid. Se bilaga 10. 

Spontananvändning 

För användare som vill utnyttja tjänsten ska en cykel enkelt låsas upp genom kod 

eller NFC. Cykeln ska sedan parkeras i ett anslutet cykelställ när den lämnas 

tillbaka. 
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Månadsabonnemang 

För användare som vill ha ökad trygghet och rutin kan samma cykel användas 

under en längre period. När användaren har anslutit sig till abonnemanget väljer 

denne vilken cykel som ska anslutas till abonnemanget. 

Betalning och ansvar 

Betalning för tjänsten görs direkt för spontananvändning och månadsvis vid 

långtidsabonnemang. Betalning sker genom BankID eller kortnummer.  

Betygsystem 

För att göra systemet så självgående som möjligt finns ett betygsystem där 

användarna ger betyg på cykeln, vilket ska synas i databasen. Vid eventuella fel 

kan då en tekniker enkelt ta cykeln ur bruk och reparera den. 

 



DISKUSSION 

16 

 

5 Diskussion 
5.1 Resultatdiskussion 
5.1.1 Sammanfattning av resultat 

Resultaten visar att ökad befolkning i städer är en växande trend där många olika 

behov behöver mötas. Ett av dem är att hantera ökad trafik och att minska 

biltrafiken. En lösning på detta kan vara att utveckla framtidens städer mot ökad 

cykling. För att detta ska bli möjligt behöver man dels ta nytta av de lösningar 

som fungerar i lyckade cykelstäder dels se vad invånarna har för behov. Det krävs 

kunskap och engagemang från de ledande rollerna vid utveckling av städerna, 

samt att invånarna väljer cykeln framför bilen. För att uppmana invånarna att 

cykla mer har ett lånecykelsystem utvecklats, där huvudfunktionerna är att 

användarna enkelt ska kunna se och använda lediga cyklar och långtidsboka dem 

för att få rutin vid exempelvis dagspendling. (Pucher, Dill & Handy 2009 & 

Aretun & Robertson 2013). 

5.1.2 Resultat i förhållande till litteratur 

Resultaten är ett klart steg mot en socialt, ekonomisk och ekologisk hållbar stad 

enligt FNs globala mål. I och med att man får hållbara transporter inom staden 

löses också många fler problem. För att detta koncept ska kunna genomföras 

krävs det att Halmstad satsar ytterligare på att bland annat förbättra cykelvägar 

och öka restriktioner för biltrafik enligt teorin. I annat fall kan istället fler olyckor 

uppkomma än de som är i nuläget. (UNDP 2015 & Aretun & Robertson 2013). 

Enligt behovsteorin hjälper resultatet invånarna att enkelt transportera sig mellan 

hemmet och de viktigaste grundbehoven. Detta gör i sin tur att denne kan känna 

motivation till att nå behov på högre nivåer och få ett rikare liv. (Aroseus 2016). 

5.1.3 Fortsatt utveckling av lånecykelsystem 

Tillgänglighet 

Efter att systemet använts en period kan man skräddarsy systemet efter varje 

ansluten stad och olika stadsdelar, genom att bland annat anpassa antalet 

bokningsbara platser i exempelvis de centrala delarna i staden, för att det alltid ska 

finnas ett visst antal lediga platser/cyklar för spontananvändarna. 

Olika typer av cyklar 

Då gruppen avgränsade sig till dagspendlare och vuxna spontananvändare, 

riktades projektet in mot traditionella vuxencyklar av klassisk stadsmodell. För att 

systemet ska vara användbart i alla typer av städer med invånarnas individuella 

behov skulle även andra typer av cyklar kunna användas i systemet, som till 

exempel lådcyklar, mountainbikes, m.m. 

Tillbehör 
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För att cyklarna ska täcka fler behov skulle de kunna vara utrustade med en GPS-

display på styret, där företag i staden kan koppla upp sig i systemet för 

färdbeskrivning och avstånd till affärer, restauranger, sevärdheter etc. Även 

cykelkorgar och andra förvaringsmöjligheter kan vara av intresse att undersöka 

för att lånecyklarna ska täcka fler behov. 

Cykelstället bör även ha möjlighet till att ladda batteriet i cykellamporna genom 

induktion då cykeln står i stället, för att servicepersonal inte ska behöva byta 

batterier i varje enskild cykel. 

Forskning 

Med hjälp av de inbyggda GPS-sändarna i cyklarna kan flöden i staden mätas, 

som forskningsunderlag till utbyggnationer av cykelvägar eller dylikt. Även 

forskning/undersökning kring var cykelställens placering kan vara av intresse för 

att allmänheten ska lockas till att använda systemet. 

Betalning 

I framtidens hållbara stad ser projektgruppen helst att det ska vara kostnadsfritt att 

använda tjänsten, för att så många användare som möjligt ska använda sig av 

cykel i sitt vardagsliv, oavsett socioekonomisk standard. Detta skulle vara möjligt 

om kommunen eller staten sköter om tjänsten med motivation att det skulle gynna 

stadens näringsliv om fler skulle cykla. 

 

5.2 Metoddiskussion 
5.2.1 Metodik 

Metoderna som använts är en blandning mellan konstruktionsmetodik och 

designmetodik. Inledningsvis planerades de så att de skulle överlappa varandra på 

lämpligt sätt. Utförandet av projektet blev en slags iterativ designprocess där 

gruppen hade maskintekniska aspekter i åtanke vid varje beslut, snarare än att 

använda rena ingenjörsmässiga verktyg.  

5.2.2 Intervjuer 

Då fokus i arbetet har legat på att utveckla en djupare förståelse för användarnas 

behov har främst kvalitativa intervjuer använts. Som komplement till detta 

användes svar från tidigare utförda intervjuer från Halmstad kommun med 

inriktning mot cykling. Om inriktningen blivit någon annan eller om otillräckligt 

resultat uppkommit hade möjligtvis eget formulerade kvalitativa intervjuer varit 

aktuellt. 

5.2.2 idégenerering 

I ideate-fasen användes främst olika typer av brainstorming som gruppen 

anpassade efter ändamålet. Till en början för att förstå användaren och i slutskedet 

för att utforska olika funktioner och former. I denna fas analyserades om fler olika 
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typer av designverktyg skulle behöva användas för att få ut andra typer av 

lösningar, men då koncepten uppfyllde kraven och önskemålen ansåg gruppen att 

detta inte behövdes. 

5.3 Sociala, ekonomiska, miljö- och arbetsmiljöaspekter 
Resultaten i projektet har i hög grad utformas i ett hållbarhetsperspektiv, då det 

har varit ingångsvinkeln i projektet och haft stor vikt vid alla beslutsfattaden.  

5.3.1 Sociala aspekter 

Sociala aspekter som tagit i åtanke under projektet är hur invånarna i en stad ska 

kunna leva tillsammans på ett hållbart sätt med minskad risk för segregering. 

Genom att alla ska kunna använda transporter inom staden löses många sociala 

problem. Då konceptet är utformat ergonomiskt och efter semantiska principer är 

det enkelt att använda oavsett ålder eller psykisk och fysisk hälsa. 

Tillgängligheten i systemet gör att fler har möjlighet att bo, leva och arbeta i 

staden, vilket medför att staden blir mer levande. 

5.3.2 Ekonomiska aspekter 

Det utvecklade konceptet är utformat så att inga nya cyklar ska behöva tillverkas 

eller köpas in, då det finns gott om cyklar som kan återanvändas i staden. 

Anslutna serviceställen ska kunna rusta upp cyklarna vilket gynnar en ekonomisk 

hållbarhet för stadens företag. Vidare gör cykelsystemet att stadens invånare kan 

röra sig fritt i staden, vilket bidrar till ett hållbart näringsliv. 

5.3.3 Miljö- och arbetsmiljöaspekter 

Då man kan ansluta återanvända cyklar till lånecykelsystemet gynnar det miljön, 

eftersom det inte behöver tillverkas och fraktas nya cyklar till staden. Vidare gör 

detta system att utsläppen i staden minskar och gör därför att luftkvaliteten blir 

bättre och buller minskar. 

Cykelstället är designat på ett sådant sätt att det kan gå att tillverka genom olika 

tekniker och kan på så sätt anpassas till hållbar tillverkning eller med exempelvis 

återvunna material.  

Förutom material till konstruktionen på cykelställ och specialmutter behövs 

kretskort, display, NFC-enhet, magneter, GPS samt batteri.  Då detta är tekniker 

som krävs i många moderna enheter och det i nuläget inte finns bättre alternativ 

har gruppen haft överseende med det i projektet. 
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6 Slutsatser 
6.1 Studier 
De viktigaste fynden som hittats inom studiefasen är de globala trenderna som 

identifierats och belysts, vad som kan krävas för att Halmstad och dess invånare 

för att Halmstad ska bli en hållbar cykelstad: 

• Urbanisering och arbetet mot hållbara städer 

• Förbättrad hantering av trafik i staden 

• Kunskap och intresse för hållbarhet bland de styrande 

• Cykel i fokus vid stadsutveckling 

• Ändrade vanor och rutiner samt förändra synen på cykling 

De viktigaste resultaten från observationer och intervjuer är följande: 

• Många cyklister följer inte trafikregler och enbart ett fåtal cyklister 

använder rätt utrustning 

• I flera delar av staden står cyklar parkerade på olämpliga platser 

• De flesta cyklister använder otillräckliga lås  

• Tillgänglighet är viktigast för användarna 

• De flesta användare saknar kunskap om korrekt service 

• Många användare är rädda att få sin cykel stulen 

• Användarna anser att dagens cykellås är otympliga 

• Dagspendlare efterfrågar rutiner och säkerhet 

• Spontananvändare efterfrågar ansvarsbefrielse 

6.2 Konceptutveckling 
De viktigaste fynden inom konceptutvecklingsfasen är ett cykelsystem som 

utvecklats för att bidra till en hållbar stad. Systemet består av cykelställ och 

muttrar som monteras på cykelns främre hjul, samt en tillhörande app. 

• Cyklarna ska kunna användas en kortare tid av spontananvändare och 

bokas under en längre period för dagspendlare  

• Cykelstället är ergonomiskt och semantiskt utformat. 

• De främre hjulmuttrarna byts ut mot muttrar med GPS och NFC-tagg 

• Cyklarna ska utrustas med all utrustning som lagen kräver 

• Cyklarnas däck och sadel kan bara tas bort av servicepersonal 

• För hållbar framtid kan cyklarna vara beslagtagna cyklar som rustas upp 

• I cykelställen ska enbart de anslutna cyklarna kunna parkera 

• Cykelns hjulmuttrar låses fast i stället via kod eller NFC-teknik i telefonen 

• Systemet ska kräva anslutning med mobilt bankID 

• Appen ska visa var tillgängliga cyklar och lediga parkeringar finns 

• Cyklar lånas genom att en kod skrivs in eller med NFC 
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Bilagor 
Bilaga 1 Maslows behovstrappa 

 
Källa: Aroseus 2016 
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Bilaga 2 Mindmap 
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Bilaga 3 Persona 
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Bilaga 4 Kravspecifikation 

Kravspecifikation 
 

Cykelställ 
 
 

 
Beteckning 

 
 
 
 
 

 
Tillhörande 

Utredare: 
 

 
Datum: 

 
 

Specifikation 

Jesper 
Jakobsson  
Per Lindsaga 
 
2019-04-17 
 
Krav/Önskemål 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

9 

S, H, Lf 
S, H, Lf 
H, L, E 

S, H 
Lf, E 
Lf, E 
S, H 

S, H, L 
 

S 

Rostsäkert 
Väderbeständigt 

Lampor för att visa status 
Max dimension h600xd400xb300 [mm] 

Automatisk låsning 
Tillgängligt endast för cyklar i systemet 

Skärma av inre komponenter 
Enkel utformning som passar olika 

miljöer 
Möjlighet att förankra i olika underlag 

K 
K 
K 
Ö 
K 
K 
K 
Ö 
 

Ö 

Stomme – S 
Hölje – H 

Låsfunktion – Lf 
Lampor – L 

Elektronik - E 
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Bilaga 5 Viktning av krav 

          

K
or

re
kt
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ns

fa
kt

or
 

S
um

m
a 

po
än
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V
ik

tfa
kt

or
 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + Pi Ki 

1 0 1 2 2 1 0 1 2 2 4 4 4/22 

 2 0 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1/22 

  3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 

   4 0 0 0 1 2 0 1 1 1/22 

    5 3 1 2 2 2 6 6 6/22 

     6 4 1 2 2 6 6 6/22 

      7 1 2 2 3 3 3/22 

0 = -1      8 0 1 0 0 - 

1 = 0       9 2 1 1 1/22 

2 = +1        Summa 22 22/22 
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Bilaga 6 Funktionsanalys 

Funktionsanalys 
 

Cykelsystem 
 
Funktioner 

 
 
 
 
(Substantiv) 

Utredare: 
 
Datum: 
 
Klass 

Jesper Jakobsson och Per Lindsaga 
 
2019-04-17 
 
Funktionsgräns/anmärkning 

Ställ    

Förhindra Stöld Hf Av cykel genom låsfunktion 

Hålla Cykel N  

Visa Status N (Låst/Ledig/Bokad/Sönder) 

Respons Låsning Ö Ljud/visuellt 

Identifiera Cykel N  

Erbjuda Laddning Ö  

Cykeln    

Passa Ställ N  

Justera Sadel N  

Äga Tillbehör N Lampor, reflexer, ringklocka, broms m.m. 

Visa Tillhörighet N Enhetliga detaljer 

App    

Visa Status N För cykelställen i systemet 

Erbjuda Bokning N Plats/Cykel 

Visa Position N GPS 

Visa Ställ N Var cykelställen finns 

Erbjuda Betygsystem Ö  

Erbjuda Felanmälan N  

Hf = Huvudfunktion 
N = Nödvändig 
Ö = Önskvärt 
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Bilaga 7 Konceptcykel 
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Bilaga 8 Konceptskisser på cykelställ 
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Slutgiltigt skisskoncept 
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Bilaga 9 Lampornas funktioner 
 

                                     Enhet 
 
     Status 

Lampa 2 Lampa 1 

Ledig cykel i ställ Grönt fast ljus Släckt 

Ledigt ställ utan cykel Grönt fast ljus Tänd 

Cykel bokad Gult fast ljus Släckt 

Cykel/ställ behov av service Gult fast ljus Släckt 

Rätt användare blippar 2 gröna blinkningar Tänds 

Fel användare blippar 2 röda blinkningar Släckt 

Låser fast cykel 2 gröna blinkningar Tänds i 10 sekunder 
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Bilaga 10 Appen 
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