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Förord 
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Sammanfattning 

Cykelstölder är ett stort problem i dagens samhälle. I Sverige polisanmäldes 65 

700 cykelstölder under 2011. De cykellås som finns på marknaden kan på ett eller 

annat sätt brytas upp och efter det är cykeln fullt brukbar. Examensarbetets 

uppdragsgivare hade idéer om ett nytt cykellås som förhindrade cykelns 

brukbarhet efter uppbrytning av låset. Idén ledde till ett samarbete med 

uppdragsgivaren, mig och teknikkonsultföretaget, Cross Design. Samarbetet 

vidareutvecklade idén och resulterade i detta examensarbete.  

Syftet med examensarbetet har varit att ta fram en primärkonstruktion till ett nytt 

cykellås som inte finns på dagens marknad. Arbetets metod har utgått från Fredy 

Olssons konstruktionsprocess som avgränsats till princip- och primärkonstruktion.    

Arbetet har innefattat en grundlig produktundersökning, framtagning av kriterier 

utifrån uppdragsgivarens och standarderna EN 14764: 2005, City and trekking 

bicycles - Safety requirements and test methods och EN 15496: 2008, Cycles – 

Requirements and test methods for cycle locks, krav. Kriterieuppställningen 

följdes av idégenerering för att slutligen resultera i en primärlösning som 

konstruerades och beräknades i Catia V5. 

Resultatet blev ett innovativt cykellås som förhindrar cykelns brukbarhet efter 

uppbrytandet av låset. Primärkonstruktionen har gett uppdragsgivaren underlag 

för vidareutveckling tillprototyp och tillverkningskonstruktion. 

I denna version undanhålls delar på grund av sekretesskäl.   



 
 

   
 

Abstract 

Bicycle thefts are a common problem in today’s society. In Sweden, 65 700 

bicycle thefts were reported to the police during 2011. The market’s bicycle locks 

are in one or another way possible to break up. As soon as the lock is broken the 

bicycle is as useful as before. The client of the bachelor thesis had ideas about a 

new bicycle lock which prevents the usefulness of the bicycle after the lock has 

been broken. The idea resulted in cooperation between the client, me and the 

technical consulting company, Cross Design. The collaboration developed the 

idea and resulted in this bachelor thesis.  

The thesis purpose has been to create a primary construction of a new bicycle lock 

which does not exist on today’s market. A construction process has been followed 

and delimited to principle and primary construction.  

The study includes a product research, development of criteria from the client and 

the European standards EN 14764: 2005, City and trekking bicycles - Safety 

requirements and test methods and EN 15496: 2008, Cycles – Requirements and 

test methods for cycle locks, requirements. The criteria development was followed 

by creating ideas and result in a primary solution which was constructed and 

calculated in Catia V5.    

An innovative bicycle lock which prevents the bicycle’s usefulness after the lock 

is broken was the thesis result. The primary construction has given the client a 

base for further development of a prototype and manufacturing construction. 

Some parts of this version are withheld because of confidentiality reasons.   
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1. Introduktion  

I det inledande kapitlet behandlas bakgrunden till arbetet med beskrivning av 
dess uppkomst samt uppdragsgivare. Syfte, mål avgränsningar tas upp och 

redogörs.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

I dagens samhälle börjar folk bli mer och mer medvetna om jordens begränsade 

resurser. Ett miljövänligare val av transportform är något alla kan bidra med. 

Cykeln är ett billigt och miljövänligt transportmedel som allt fler väljer 

framförallt i städer och vid kortare transportsträckor. Att skydda och behålla sin 

cykel i offentliga miljöer är dock inte alltid lika lätt. 2011 polisanmäldes 

cirka 65 700 cykelstölder i Sverige och då beräknas det att endast hälften av 

samtliga cykelstölder anmäls1. Många lås går idag att bryta, klippa eller såga upp 

och när de väl är förstörda är cykeln fullt brukbar. 

Examensarbetets uppdragsgivare hade idéer om ett nytt cykellås som förhindrade 

cykelns brukbarhet efter uppbrytning av låset. Idén ledde till ett samarbete med 

mig och teknikkonsultföretaget, Cross Design. Samarbetet vidareutvecklade idén 

och resulterade i detta examensarbete.  

1.2 Företagspresentation 

Cross Design är ett teknikkonsultföretag som främst inriktar sin verksamhet på 

produktutveckling och produktdesign inom fordonsindustrin. Företaget har idag 

ca 80 medarbetare och huvudkontoret ligger beläget på Lundbystrand i Göteborg. 

Deras affärsidé lyder som följer2: 

”Cross Design strävar efter att vara den mest attraktiva ingenjörsfirman inom sin 

bransch, både för anställda och kunder” 

Cross Design bildades 2002 genom en sammanslagning av TKR Sweden AB och 

HA Design AB. HA Design startade 1975 och TKR Sweden 1997. Cross Design 

erbjuder tjänster i form av konstruktörer, metodtekniker, konceptutvecklare och 

projektledare. 

Företagets fyra största kunder finns inom Volvo koncernen och är VCC Motor, 

Volvo Buss, VCC Interiör och VCCS. För att inte bli helt beroende av en kund 

arbetar företaget med att utöka sina kundkontakter och kompetens inom andra 

områden2.  
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Cross Design är delägare i NetGroup Engineering AB tillsammans med fyra andra 

företag; Conmore, Consat, FS Dynamics och Infotiv. Netgroup har även ett antal 

samarbetspartners som tillsammans med delägarna erbjuder ett starkt komplement 

av tekniskt kunnande. Nätverksbolaget har över 800 medarbetare inom 

teknikutveckling och har sitt säte i Göteborg men finns även representerade i 

Stockholm, Helsingborg, Danmark, Kanada, Indien, Rumänien, Tyskland och 

USA3. 

1.3 Syfte och mål 

Examensarbetet har som syfte att ta fram en primärlösning till ett cykellås som 

inte finns på dagens marknad. Låset ska vara personligt och tydligt både visa och 

göra cykeln obrukbar i det låsta läget. Trots en uppbrytning av låset ska cykeln 

inte vara möjlig att använda. 

Målet är att utveckla och ta fram ett primärt lösningsförslag till uppdragsgivaren. 

Lösningsförslaget ska konstrueras och visualiseras i 3D med hjälp av Catia V5. 

1.4 Avgränsning 

Projektet kommer att innefatta produktens princip- och primärkonstruktion och en 

förstudie som ger uppdragsgivaren ett förslag på en primär, preliminärt 

användningsriktig produkt. Produktens utformning, funktioner samt uträkningar 

på konstruktionen kommer att redovisas. Framställning av prototyp och 

tillverkningskonstruktion kommer att uteslutas och överlåtas till vidarearbete.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras en del av den faktaundersökning som genomförts. 

Studien innefattas av fakta om cykeln och cykellås. Den redogör vilka krav och 

standarder som ställs på cyklars vevparti och lås enligt EN 14764 och EN 15496. 

Slutligen beskrivs den utvalda metoden som kommer att tillämpas i arbetet  och 

kompletterande designmetodik.  

2.1 Cykelns delar 

För att undvika oklarheter av begrepp och facktermer som tas upp i arbetet följer 

en beskrivning om cykelns olika delar fokuserat kring vevpartiet.  

Billigare och äldre cyklar är ofta utrustade med vevpartier av Fauber- typ då 

vevarmarna är helsmidda (Levin muntl.ref.). På dagens standardcyklar används ett 

vevparti sammansatt av vevlager, pedalvevar, pedaler och kedjehjul4.  

Vevlager består av kullager som innefattas i en hylsa och ser till så att hela 

vevpartiet kan rotera. Tätade spårkullager som är monterade i en hylsa hindrar 

smuts från att tränga in i lagret och förlänger lagrets livslängd illustreras i figur 

2.1(Levin muntl. ref.).  

          

 

 

 Figur 2.1 Vevlager [1]          Figur 2.2 Kedjehjul och vevarmar [2]      Figur 2.3 Pedaler [3]  

Vevarmar/vevslängar/pedalvevar är delarna som förbinder vevlagret med 

pedalerna. De är vanligen gjorda av lättmetall men kan också förekomma i stål på 

billigare cyklar och kolfiber på tävlingscyklar5. Standardlängden på en pedalvev 

varierar mellan 165 och 175 mm på avståndet mellan infästningarna av vevlager 

och pedal5. På cykelns vänstra sida fästs en enskild pedalvev och på den högra en 

pedalvev sammansatt med ett kedjehjul vilket illustreras i figur 2.2. 
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Kedjehjul kan vara tillverkade i stål men är av lättmetall på bättre cyklar. 

Exempel på hur ett kedjehjul sammansatt med en vevarm ser ut redovisas i den 

övre delen av figur 2.2. Cyklar med utanpåliggande växlar har ett till tre kedjehjul 

och tillsammans med kedjekransarna på det bakre hjulet skapar de en stor 

spännvidd mellan största och minsta utväxling4. 

Pedaler är delarna som fästs längst ut på vevarmarna och finns i flera olika 

utföranden. Det finns gummi- och stålpedaler som påträffas på standard- och 

barncyklar. På sportigare cyklar förekommer ofta pedaler av lättmetall med en 

integrerad fästanordning för speciella cykelskor vilket illustreras i figur 2.3 (Skott 

1994). 

2.2 Standardisering 

CE märkning 

När en produkt är försett med en CE-märkning innebär det att tillverkaren eller 

tillverkarens representant ger löfte om att varan uppfyller de säkerhetskrav som 

EU ställer för den aktuella produktgruppen. EU ställer grundläggande krav på 

hälsa, säkerhet, funktion och miljö. Varugrupper så som elektrisk hemutrustning, 

byggprodukter, maskiner, leksaker samt flytvästar, hjälmar och annan personlig 

skyddsutrustning ska CE- märkas för att få säljas inom EU6. 

 Barncyklar som har en sadelhöjd på mindre än 435 mm klassas som leksaker. 

Leksaker avsedda för barn upp till 14 år måste CE- märkas och uppfylla EUs 

leksaksdirektiv (2009/48/EC). Förutom de cyklar som klassas som leksaker ska 

cyklar överhuvudtaget inte CE- märkas. För att undvika problem med dålig 

kvalité och användarvänlighet på produkter som inte CE- märks har man infört 

EN- standarder7. 

EN- standarder 

En europeisk standard (EN) är ett dokument som har antagits av en av tre 

europeiska standardiseringsorganisationer: CEN, CENELEC eller ETSI. CEN 

(Comité Européen de Normalisation) är en ideell organisation som genom sina 

tjänster, erbjuder en plattform för utveckling av europeiska standarder och andra 

samstämmigheter. Nationella medlemmar som ingår i CEN är de 27 EU- länderna 

plus Kroatien, Turkiet, Island, Norge och Schweiz8. Tillsammans fastställer de 

frivilliga europeiska EN- standarder och Sveriges medlemsorganisation i CEN är 

SIS, Swedish Standard Institute9. 
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EN 14764: 2005 

Det finns inga krav på att en cykel ska uppfylla EN 14764: 2005, City and 
trekking bicycles - Safety requirements and test methods krav, men en cykel som 

är certifierad enligt EN- standarden är ett bevis för återförsäljare samt 
konsumenter att produkten håller en hög nivå vad gäller kvalité och säkerhet8. 
Standarden har som syfte att se till att cyklar tillverkas i enlighet med standarden 

för att bli så säkra som möjligt. Testerna är utformade för att försäkra styrkan och 
hållbarheten på enskilda delar och cykeln som helhet. Alltigenom ställs fodrande 

krav på hög kvalité med hänsyn till säkerheten (EN 14764: 2005). Standarden är 
omfattande och utförligt beskriven in i minsta detalj för att undvika kryphål. Detta 
arbete kommer endast behandla del den av standarden som berör vevpartiet.  

Avsnittet 4.13 i EN 14764: 2005 beskriver krav som innefattar cykelns vevparti. 

Nedan följer en sammanfattning av avsnittet innehållande krav och tester. 

Pedalernas yta ska förhindra att foten halkar av och vid 25 graders lutning av 

olastad cykeln ska pedalerna inte ta i marken. En cykel ska minst ha ett 100 mm 

stort avstånd mellan pedalen och framhjulet eller stänkskärmen oavsett riktning på 

hjulet.  

Det finns tre olika tester som vevarmen samt pedalen ska genomgå för att bli 

godkända. Testet 4.13.3.2 går ut på att belasta pedalens mitt med en nedåtgående 

kraft på 1500 N och utförs i en minut. Testet får inte resultera i några frakturer, 

synliga sprickor eller förvrängning av pedalen som kan påverka dess utförande.   

Enligt test 4.13.4.2 ska en tyngd på 15 kg släppas på pedalen från en höjd på 400 

mm. Testet får inte resultera i en deformation större än 15mm. Synliga sprickor är 
tillåtna på grund av den härdade ytan. 

Det tredje testet, 4.13.5.2, fästs pedaler på en roterande axel med vikter på 80 kg 
hängandes i spänningsfjädrar från mitten av varje pedal. Axeln ska sedan roteras 

med en fart som inte överskrider 100 rpm under totalt 100 000 varv. 

Hela vevpartiet utsätts för testmetoder och utförandet av dem ska inte orsaka brott 
på någon av partiets delar och dess drivförmåga ska inte gå förlorad. 
Sammansättningen till ett statiskt test på vevpartiet innefattas av pedaler, 

utväxlingssystem, bakre hjulets montering och om lämpligt, växelnavet. En 
ökande kraft som successivt ökas till 1500 N i nedåtgående riktning, appliceras på 

den vänstra pedalen då veven befinner sig i en position framåt. Samma sak görs 
även på den högra pedalveven. När växelnavet innefattas ska en kraft appliceras 
både då lägsta och högsta växeln är i. Hur stor kraften ska vara anpassas utefter 

utväxlingsförhållandet: 

Den maximala kraften, F, är en funktion av det lägsta utväxlingsförhållandet, 
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F = den applicerade kraften på pedal, N 

Nc = antalet tänder på minsta kedjehjulet (främre) 
Ns = antalet tänder på den största kedjekransen (bakre) 

 
När förhållandet Nc/Ns har ett värde som större eller lika med ett, ska kraften, F, 

vara 1500 N, men när Nc/Ns har ett värde mindre än ett ska kraften, F, reduceras 

proportionellt till det lägsta utvecklingsförhållandet enligt formeln 2.1. 

        
  
      (2.1) 

4.13.7.2 går ut på att testa vevpartiets 

uthållighet. Då sammansättningen av två 

pedalaxlar, två pedalvevar, kedjan och 

kedjehjulet är komplett ska partiet fästas som på 

figur 2.4. Rotering ska motverkas genom att en 

kedja av lämplig längd placeras och fästs på ett 

passande sätt. Vevarna ska fästas med en 

lutning på 45 grader från horisontellt läge. 

Sedan ska en repeterande, vertikal och 

dynamisk kraft på 1300 N alternerande belastas 

på pedalernas axlar. Riktningen på den högra 

pedalveven ska vara nedåtgående och den 

vänstra, uppåtgående (EN 14764: 2005).  

Figur 2.4 Test 4.13.7.2 [4] 

  

EN 15496: 2008 
Enligt EN 15496: 2008, Cycles – Requirements and test methods for cycle locks 

ska ett cykellås vara utformat så att när det är monterat och låst enligt tillverkarens 

instruktioner, uppfylla följande krav: 

 Cykeln ska varken vara möjlig att cykla på eller rulla framåt på ett normalt 

sätt 

 Åtminstone ett hjul ska vara förhindrat av låset 

 Låset ska inte kunna lösgöras när en cykeldel som är enkel att ta loss och 

fästa (t.ex. ett hjul eller en sadelstolpe) 

 Det ska inte vara möjligt att avlägsna eller öppna låset genom att 

deformera en del av cykeln (t.ex. framgaffeln) 

Cykellås ska stå emot angrepp med handverktyg enligt vissa föreskrifter. För att 

undersöka ett cykellås motståndskraft utförs tester där tre av de verktyg som finns 

specificerade i standarden och redovisas i bilaga 1, Tillåtna handverktyg, får 
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användas. Varje test ska utföras av endast en person åt gången, utföras på ett nytt 

lås varje gång och poängsättas beroende på hur lång tid det tar att bryta upp låset. 

Låset anses vara säkert om det har fått en total summa på tio poäng efter sex 

försök. Poängen ges efter följande kriterier på testernas varaktighet och visas i 

tabell 2.5 

Kriterier Poäng 

Låset har blivit öppnat innan 120 sekunder 0 poäng 

Låset har blivit öppnat efter 120 sekunder men innan 180 sekunder 1 poäng 

Låset har inte blivit öppnat efter 180 sekunder 2 poäng 

Tabell 2.5 Poängsättning för testernas varaktighet[5]  

Om ett av de sex testerna skulle resultera i noll poäng har låset inte uppfyllt 

säkerhetskraven (EN 15496: 2008). 

Standarden innehåller ytterligare tester som är utgår från bygel-, kombination- och 

hänglås. Testerna är inte kompatibla med lås vars konstruktion skiljer sig från 

marknadens cykellås och hänvisas därför att utföras i ett fortsatt arbete vilket 

redovisas i avsnitt 5.2. 

2.3 Konstruktionsmetod 

Idag ställs allt högre krav på produkters prestanda, kvalitet, kundanpassning och 

säkerhet. Dessa krav tillsammans med konkurrens är en del av vad som drivit på 

utvecklingen av produktutvecklingsmodeller och konstruktionsstödmetoder. Det 

finns många olika modeller att utveckla en produkt och generellt så består 

delprocessen ”Konstruktion och design” av att (Johannesson 2004): 

 Utarbeta detaljerade kriterier 

 Utveckla lösningskoncept 

 Analysera, verifiera och välja lösningskoncept 

 Utarbeta slutliga detaljlösningar 

 Analysera, verifiera och validera slutlig lösning 

Den huvudsakliga metoden som kommer att följas är Fredy Olssons 

konstruktionsprocess. Processen består av konstruktionsetapperna: 

produktalternativstudie, principkonstruktion, primärkonstruktion, 

tillverkningskonstruktion och slutkonstruktion. Detta arbete kommer att fokusera 

på etapperna princip- och primärkonstruktion. 
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För att skapa en kreativ idégenerering kommer andra kompletterande moment i 

designmetodiken att tillämpas.  

2.3.1 Principkonstruktion 

Fredy Olssons principkonstruktion innefattar det tidiga, inledande 

konstruktionsarbetet vilket utifrån en behovslösning eller produkttyp söker en 

principiell produktlösning, principlösning eller lösningskoncept. 

Produktdefinition 

I det första stadiet definieras produkten och dessa moment klargörs (Olsson, 

Principkonstruktion, 1995): 

 Produktens användningsområden, behovsområden eller 

användningssammanhang, benämning och produktens omfattning (de 

enheter som ingår i produkten och vilka samband som råder dem emellan) 

 Produktens huvuduppgift, deluppgifter och deras samband, samt 

bakomliggande anledning 

 De platser och miljöer där produkten skall användas 

 Vem eller vilka som blir användare eller berörda av produktens 

användning, människans relationer till produkten och samspelet mellan 

människa och produkt 

 Ekonomiska villkor och beroenden för produkten 

Produktundersökning och kriterieuppställning 

Produktens bakgrund, nuläge och framtida situation studeras i 

produktundersökningen vilket ska innehålla 

 Historik, tidigare lösningar och vilka förändringar som skett i 

bakomliggande behov 

 Erfarenhet och brister hos tidigare lösningsalternativ 

 Upplysningar om produktens framställning, produktionssätt, svårigheter 

eller olämpligheter vid tidigare produktion 

 Marknadsbakgrund, hur konkurrenskraftiga tidigare alternativ varit och 

vad som var eftertraktat 

 Ekonomisk bakgrund, pris- och kostnadsutveckling samt lönsamhetsläge 

klargör utgångsläget för den nya produkten 

Kriterieuppställningen, även kallat kravspecifikation, består av kriterier som 

omformuleras utifrån konstruktionsuppdragets överordnade mål. Kriterier består 

av krav och önskemål och formuleringen av dessa är mycket viktiga så att de inte 
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misstolkas. Kriterierna ska formuleras så att de inte de är mätbara och lätt kan 

fastställa om de uppfyllts (Olsson 1995). 

Framtagning av produktförslag 

Enligt Fredy Olsson ska ett komplett principiellt produktförslag visa produktens 

verkningssätt, uppbyggnadssätt och totalutformning. 

Utvärdering av produktförslag 

Utvärderingen består i allmänhet av primär, mellanliggande och slutlig 

utvärdering. Detta för att successivt sålla bort de sämre lösningarna tills de bästa 

återstår.  

Den slutliga utvärderingen kan baseras på förnuft och erfarenhet, beräkningar, 

experiment, metoder och dokumentation (Olsson 1995). 

Presentation av valt produktförslag 

När det slutliga produktförslaget är fastställt ska det tydligt redovisas. 

Redovisningen kan bl.a. innehålla: förslagsbeskrivning, figur- och bildmaterial 

som åskådliggör förslaget, fysiska modeller och kommentarer kring förslagets 

uppfyllelse av kriterier (Olsson 1995). 

Primärkonstruktion 

Denna etapp i konstruktionsprocessen ska ”åstadkomma en primär, preliminärt 
användningsriktig produkt” (Olsson, Primärkonstruktion, 1995). 

 
Produktutkast 

Processen börjar med att utarbeta ett produktutkast (normalt framtaget i 

principkonstruktionen) som ska innehålla vilka väsentliga delar som ingår och hur 

de är arrangerade inbördes, ungefärliga dimensioner och produktens eventuella 

anpassning till omgivningen. Produktens krav och önskemål kompletteras eller 

korrigeras eventuellt (Olsson 1995). 

Komponentval 

De komponenter som redan är befintliga och som ska användas i konstruktionen 

presenteras. Många komponenter finns redan standardiserade och är lätta att 

anpassa till konstruktionen Olsson 1995). 
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Detaljkonstruktion 

Detaljkonstruktion innebär att i första hand finna och bestämma en detaljs (en 

unik produktdels) uppbyggnadssätt, utformning och material.  

Produktsammanställning 

Syftet med sammanställningen är att kontrollera och visa produktens uppbyggnad. 

Denna görs när samtliga komponentval och unika delar konstruerats (Olsson 

1995). 

FMEA 

För att upptäcka och undvika eventuella fel och risker som kan uppstå i 

konstruktionen utförs FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), en 

feleffektanalys. Bergman och Klefsjö (2007) menar på att en feleffektanalys ”är 

ett mycket användbart arbetssätt för tillförlitlighetsanalys”. I analysen granskas 

systematiskt en produkts eller process funktion, felsätt, felorsaker och 

felkonsekvenser. Det finns många olika sätt att utföra och utnyttja en 

feleffektanalys på. Ett sätt är att först identifiera vilka fel som skulle kunna uppstå 

på varje komponent och vilka effekter och orsaker dessa kan skapa (Bergman & 

Klefsjö 2007). Felens faktorer analyseras numeriskt, med en skala från 1-10, 

utefter sannolikheten att felet inträffar, feleffektens allvarlighet och sannolikheten 

att felet upptäcks. Per Johansson delger som exempel i denna tabell hur siffran 

kan väljas för sannolikheten att felet inträffar11: 

Kriterium   Värde 

Avlägsen möjlighet  1 
Låg sannolikhet  2-3 

Moderat sannolikhet  4-6 
Hög sannolikhet  7-8 

Mycket hög sannolikhet  9-10 
 
De numeriska värdena från de tre faktorerna multipliceras och resulterar i ett tal 

som ger en grund för en rankningslista av felen. Risktalet bedöms och ligger till 
grund för vilket/vilka av felen som ska åtgärdas först. Vilka åtgärder som ska 

utföras för respektive fel samt vem som är ansvarig ska anges11.  
 
Finita element metoden 

FEM (Finita Element Metoden) är en metod inom matematiken för att lösa 

differentialekvationer. Metoden implementeras i olika datorprogram och i det här 

arbetet kommer den utföras i CATIA (Computer Aided Threedimensional 

Interactive Application) V5 för att beräkna hållfastheten på konstruktionen. 
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Metoden delar upp konstruktionen i ett antal element, finita element. Elementen 

sitter samman med varandra i speciella punkter, noder, vilka är belägna i 

elementens hörn och/eller längs kanterna. Varje enskilt elements egenskaper 

redogörs utifrån förskjutningar, så kallade frihetsgrader, i elementets noder. 

Antalet frihetsgrader per nod är det antal storheter som krävs för att beskriva 

systemet under godtycklig last och tidpunkt. Vid en sammansättning av elementen 

och med noderna som utgångspunkt kan hela konstruktionens egenskaper 

beskrivas (XDIN 2008). 

2.3.3 Kompletterande designmetoder 

Brainstorming 

Brainstorming om att utnyttja en lämplig grupps samlade fantasi, kompetens och 

erfarenhet för att locka fram den bästa lösningen kring ett specifikt (produkt-) 

problem. Vidare går metoden ut på att ur den samlade mängden idéer vaska fram 

den eller de som bedöms vara bäst (Landqvist 2001). Det finns olika varianter och 

tillvägagångssätt på brainstorming så som (Österlin 2007): 

 Stop and go– brainstormingen varvas med pauser upprepade gånger 

 Turordning– alla återger sin idé i tur och ordning i gruppen 

 Brainwriting- varje gruppmedlem sitter för sig själv och dokumenterar 

sina idéer på papper 

Metoden 6-3-5 

Till skillnad från brainstorming så tvingas alla gruppmedlemmar till jämlikt 

deltagande i 6-3-5 metoden. Det optimala antalet deltagare är 6 vilket metodens 

namn innehåller. I praktiken kan gruppen bestå av tre till åtta deltagare. Metoden 

utförs därefter genom att ge varje deltagare ett blank papper som fylls med 3 

kolumner vilka ska fyllas med tre idéer som löser ett angivet problem eller en 

funktion. Idéerna kan skissas eller skrivas ned som text så länge koncepten är 

tillräckligt tydliga och förståeliga. Efter 5 minuter ska tre idéer ha angivits och 

pappret skickas till nästa deltagare som har återigen har fem minuter på sig att 

presentera ytterligare tre idéer. De nya idéerna kan antingen bygga vidare på 

föregående deltagares eller ignoreras totalt och påbörja på ett nytt koncept. Efter 

att arken med idéerna gått runt till alla med fem minuters intervaller kan resultatet 

tillsammans diskuteras i gruppen. 

I denna metod är verbal kommunikation inte tillåten förrän i slutet. Denna regel 

tvingar deltagarna att själva tolka föregående idé från vad som finns dokumenterat 

på pappret, vilket kan i sin tur leda till nya insikter och eliminera utvärdering 

(Ullman D. 2003). 
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3. Metod 

I detta kapitel redovisas genomförandet av den utvalda metoden samt 

kompletterande metodik och analyser. 

3.1 Principkonstruktion 

3.1.1 Produktdefinition  

Produkten ska innefatta en ny typ av cykellås som medverkar till att cykeln blir 

obrukbar både i låst läge och efter avlägsnandet av låset.  Produkten ska bestå av 

en låsanordning som mekaniskt låser cykeln vilket styrs av ett kombinationslås. 

Cykelns vevparti ska innefattas i produktlösningen. 

Huvuduppgiften för produktens alla delar är att erbjuda ett säkert och smidigt 

skydd för cykeln och konsumenten. Processerna ska innefatta en förflyttning av en 

eller flera komponenter som leder till att cykeln görs obrukbar/brukbar beroende 

på låst/olåst läge.   

Produkten ska vistas i alla offentliga miljöer och platser där cykelägare har ett 

behov av att skydda sin cykel. Den ska tåla utomhusmiljö och dess 

klimatförändringar. 

Användarna av denna produkt kommer att innefattas av alla som äger och 

använder en cykel. Inriktningen inom denna grupp kommer att ligga på de ägare 

som vill undvika att få sin cykel stulen.  

Den ska vara ekonomiskt konkurrenskraftig gentemot dagens lås och ha en lika 

lång ekonomisk livslängd som en standardcykel.  

3.1.2 Kriterieuppställning 

Krav och kriterier enligt uppdragsgivaren och standarden för cykellås, EN 15496: 

2008, och cyklar för allmänt bruk, EN 14764: 2005. 

Krav 

1. Cykeln ska vara obrukbar i låst läge, alltså varken vara möjlig att cykla på 

eller rulla framåt på ett normalt sätt 

2. Åtminstone ett hjul ska vara förhindrat av låset 

3. Då en cykeldel som är enkel att ta loss och fästa (t.ex. ett hjul eller en 

sadelstolpe) avlägsnas ska låset inte kunna lösgöras 

4. Det ska inte vara möjligt att avlägsna eller öppna låset genom att deformera 

en del av cykeln (t.ex. framgaffeln) 

5. Klara EN 14764: 2005:s hållfasthetstester på vevparti 
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6. Svårt att bryta upp enligt EN 15496: 2008:s krav 

7. Materialet ska motstå korrosion 

8. Låset ska innefatta cykelns vevparti 

9. Produkten ska inte kunna låsas/låsas upp under cykling med avseende på 

användarens säkerhet 

10. Konstruktionen ska justeras med ett kombinationslås 

11. Cykeln ska inte vara brukbar efter uppbrytning av låset 

De viktigaste kraven togs fram genom en parvis jämförelse som redovisas i bilaga 

2, Parvis jämförelse. Resultatet av jämförelsen ledde till att kravet på 

hållfastheten enligt EN 14764: 2005 samt att produkten inte ska kunna låsas/låsas 

upp under cykling identifierades som de två viktigaste kraven. Båda kriterierna 

försäkrar användarens säkerhet.  

Eftersom uppdragsgivarens krav på att låset ska innefatta vevpartiet resulterade i 

låga poäng jämfört med resten av kraven kommer den inledande framtagningen av 

produktförslag att inte enbart fokusera på lösningar kring vevpartiet.  

Önskemål 

1. Motverka stöld 

2. Uttrycka att cykeln är obrukbar 

3. Lätt att använda 

4. Vara ekonomiskt konkurrentkraftig gentemot cykellåsen på dagens 

marknad 

Önskemålen jämfördes parvis och konstaterade att det viktigaste önskemålet är att 

cykellåset ska motverka stöld. Denna jämförelse finns i bilaga 2, Parvis 

jämförelse. 

3.1.3 Produktundersökning 

För att konstatera att min uppdragsgivares idé var slagkraftig och nyskapande 

genomförs en undersökning om vad som tidigare hänt inom det aktuella 

produktområdet samt dess nuläge. 

Historia 

Cykelns historia är lång och komplex. Den består av flera tekniska förbättringar 

vilket har fört cykeln till en integrerad del av vardagen och blivit en trogen 

följeslagare till människan. Cykelns ursprung kan spåras så tidigt som till Kina 

2300 f.kr (Baroni). Runt omkring år 1500 finns det en teckning på en modern 

cykel, ritad av Leonardo da Vinci. Cykeln är utrustad med en ram, en modern 

utformning av drev, kedja, bakkrans och pedaler. Teckningen förblev en genialisk 
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men oförverkligad idé. Femtonhundratalet hade inte den moderna metallindustrins 

resurser. Urfadern till cykeln var en sparkhjuling som sparkades fram och gjordes 

1807 styrbar. Mellan 1839-40 satte en skotsk smed dit pedaler som drev 

hävstänger vilka verkade på sparkhjulingens bakhjul vilket beräknas vara 

tidpunkten för ”den riktiga cykelns” uppkomst. Steget därefter blev att sätta fast 

pedaler som snurrade på cykeln och under det sena artonhundratalet var 

höghjulingen den dominerande cykeln. Höghjulingens era var dock inte långvarig 

utan ersattes av en konstruktion som kallades säkerhetscykeln. Den nya 

konstruktionen bestod av två hjul med måttlig storlek, en ram med ett tandhjul 

monterat parallellt med hjulen vilket man kunde ändra utvecklingsförhållandena 

på om man ville.  I stort sett så är det så den vanliga standardcykeln ser ut än idag 

(Skott 1994).  

I slutet på 1800-talet började cyklar att tillverkas industriellt. De första cyklarna 

som tillverkades var mycket dyra och därmed eftertraktade vilket medförde att 

ägarna hade anledning till att låsa dem. Kombinationen av ett hänglås och en 

stålkedja var den tidigaste låsmetoden som efter 100 år återigen kom att användas. 

De första och flesta specialtillverkade cykellåsen härstammar från Tyskland, 

Storbritannien, Frankrike och USA som var de första serietillverkarna av cyklar10. 

Cykelstölder 

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå), 

som bland annat ansvarar för 
brottsstatistiken i Sverige och 

regelbundet följer brottsutvecklingen, 
polisanmäldes 65 700 cykelstölder 
under 2011 i Sverige. På tio år är det en 

minskning på mer än 17 procent men 
det beror bland annat på att 

försäkringsbolagen under mitten av 
1990-talet ändrade ersättningsreglerna 
för stulna cyklar. Sverige är ett av de 

länder som har högst andel cykelstölder 
enligt en internationell jämförande 

undersökning. 
Figur 3.3 Antal cykelstölder i Sverige 2002-2011 [6] 

Cykelstölder är ett säsongsbetonat brott och troligen rapporteras endast omkring 

hälften av samtliga cykelstölder till polisen. En procent av alla cykelstölder klaras 

upp genom att polisen hittar en person som är skäligen misstänkt för brottet1. 
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Dagens marknad 

Alla cykellås som säljs på dagens marknad är inte godkända av SSF, Svenska 

Stöldskyddsföreringen. De som är godkända är märkta med ett certifieringsmärke 

samt SSF:s ögonmärke. SSF utför provningar som garanterar att produkten håller 

en hög kvalité och motsvarar kravställarnas, t.ex. försäkringsbolagens krav. Den 

aktuella produktens norm eller standard talar om vilken kvalitet och prestanda 

produkten ska ha vilket provas av SSF.  Provningarna sker på uppdrag av 

tillverkare, importörer eller återförsäljare. Vilken norm eller standard som 

produkten ska provas mot bestäms av beställaren. Några av fördelarna med att få 

sin produkt godkänd hos SSF är att man får en opartisk utvärdering, 

konkurrensfördel och god marknadsföring vi åsynen av ögonmärket och en 

kvalitetssäkring. De cykellås som är certifierade hos SSF är också de lås som 

godkänns av försäkringsbolagen. Många stulna cyklar hamnar hos polisen och för 

att kunna hämta ut och behålla cykeln bör den vara låst med ett ögonmärkt lås12.  

De vanligaste låsen som finns på dagens marknad idag är bygellås, wirelås och 

ringlås (Levin muntl. ref).  

Ringlås 

Detta lås sitter ofta redan fastsvetsat på standardcyklarna men finns även att köpa 

separat och monteras på. Låset monteras på ramens bakgaffel och med sin 

ringkonstruktion låser den cykelns bakhjul med hjälp av en nyckel (Levin munt. 

Ref.).  

Wirelås 

Utgörs av en spiralformad wire som varierar vad gäller längd och tjocklek. I 

ändarna på wiren finns en låsning vilken antingen styrs av en kombination eller 

nyckel. Det finns en mäng olika utföranden och prisklasser av wirelås, dock är få 

godkända av SSF eftersom många lätt kan förstöras med bultsax och andra 

verktyg. Ett av de få wirelås som är godkänt är 8mm tjock och belagt med härdade 

stålhylsor och priset är därmed högt13. 

Bygellås  

Är det absolut säkraste så länge det är tillverkat av härdat stål. Låset består av en 

bygel som i varsin ände fästs i ett låshus och låsningen sker vanligtvis med en 

nyckel. Bygellåset fästs med fördel kring ett fixerat objekt (lyktstolpe eller 

liknande) så att låset innefattar både ramen och bakhjulet och förhindrar att cykeln 

förflyttas (Levin munt. ref).  
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Konkurrentanalys 

Utifrån den insamlade informationen väljs fyra specifika cykellås för att se hur väl 

de uppfyller arbetets krav och önskemål. Analysen redovisas i bilaga 3, 

Konkurrentanalys. Ett bygellås, ringlås och två wirelås utsågs ut för att 

analyseras. Två wirelås väljs för att undersöka olika typer av wirelås, ett godkänt 

och det mer vanliga, icke godkända wirelåset jämfördes. Produktförslagen 

poängsätts och multipliceras med kraven- och önskemålens viktighetspoäng. 

Utvärdering av konkurrentanalys 

Konkurrentanalysen resulterar i att de tre cykellåsen som är godkända av SSF får 

flest poäng. Vad som kan konstateras från analysen är att de SSF godkända låsen 

även uppfyller arbetets uppsatta kriterier bäst. Bygellåset är det som får bäst 

resultat, dock är användarvänligheten inte särskilt hög. Låset är otympligt och 

tungt. Det är även oformbart vilket medför att de fixerade objekten att fästa låset 

kring är begränsade. Ringlåset är lätt att använda och sitter alltid fastmonterat, 

dock kan det inte låsa fast cykeln i ett fixerat föremål. Funktionen att fästa cykeln 

vid ett fast objekt kan däremot wirelåset men vilket är lätt att forcera.  

Alla fyra låsen har gemensamt att om de bryts upp och avlägsnas så kommer 

cykeln att vara fullt brukbar. Idén om ett nytt cykellås som förhindrar användning 

av cykeln efter uppbrytning av låset är därmed unikt och konkurrenskraftig. 

3.1.5 Framtagning av produktförslag 

Inledningsvis består detta moment av att ta fram produktförslag till olika cykellås 

som fokuserar på hela cykeln. Idégenereringsprocessen består av brainstorming i 

olika former och 6-3-5 metoden. Resultatet av 6-3-5 metoden redovisas i bilaga 4, 

6-3-5 metoden. 

Arbetet ska fokusera kring vevpartiet för detta är ett av uppdragsgivarens krav och 

en lösning som innefattar vevpartiet är något som inte finns på dagens marknad. 

Idégenereringen kring vevpartiet utvecklas i ett flertal idéer som utvärderas och 

resulterar i ett urval vilka klargörs i bilaga 5, Lösningsförslag. Från urvalet sållas 

successivt idéer bort utifrån kriterierna och följande fem lösningsförslag kvarstår.  
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Lösningsförslag 1 – Utveckling av pedal 

Pedalen alternativt pedalerna vrids 90 grader 

vilket resulterar i en förlängd pedalvev som 

saknar hävarm. Pedalen låses fast i det utfällda 

läget och medverkar till ett vevparti som inte 

går att trampa runt vilket redovisas i figur 3.4.

   

  Figur 3.4 Utveckling av pedal 

Lösningsförslag 2 – Bakåtfällda vevarmar 

Med hjälp av en låsanordning i vevlagret kan 

vevarmarna fällas i samma riktning och låsas fast 

i varandra. Därmed förhindras att hjulet kan rulla 

och cykeln användas. Denna lösning illustreras i 

figur 3.5. 

 Figur 3.5Bakåtfällda vevarmar 

Lösningsförslag 3 – Förkortade vevarmar 

Vevarmarna förkortas och förlängs med hjälp 

av en teleskopliknande konstruktion som visas 

i figur 3.6. De låses fast i det förkortade läget 

vilket gör pedalvevens hävarm så pass kort att 

det försvårar möjligheten att trampa runt.

    Figur 3.6 Förkortade vevarmar 

Lösningsförslag 4 – Stopp för vevarm 

På cykelns ram sitter en anordning som 

består av två rätblock. Dessa rätblock kan 

fällas upp och innesluta den ena vevarmen. 

De låses med ett kombinationslås som 

sitter integrerat i ramen. Låsanordningen 

förhindrar vearmarna och därmed också 

hela vevpartiet från att rotera vilket 

illustreras i figur 3.7.         

Figur 3.7 Stopp för vevarm 
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Lösningsförslag 5 – Roterande och förlängningsbar vevarm 

Vevarmen vrids in i hjulet och låses fast i det läget med hjälp av ett 

kombinationslås som sitter integrerat på armen. För att pedalen ska kunna vändas 

inåt hjulet måste armen först förlängas för att kunna föras in mellan ekrarna. 

Denna lösning förhindrar möjligheten att kunna trampa runt vevpartiet och 

bakhjulet från att rulla. Figur 3.8 illustrerar lösningen i utfällbart och låst läge. 

 

Figur 3.8 Roterande och förlängningsbar vevarm 

Utvärdering av produktförslag 

De fem redovisade produktförslagen utvärderas utifrån de uppställda kraven och 

önskemålen och redogörs i bilaga 6, Utvärdering av produktförslag. 

Produktförslagen poängsätts och summeras med kraven- och önskemålens 

viktighetspoäng.  

Ur analysen konstateras att tre av förslagen inte uppfyller kravet om att förhindra 

åtminstone ett av hjulen att rulla fritt. Detta krav uppfylls av både lösningsförslag 

nummer två och fem. Lösningsförslag två med de bakåtfällda vevarmarna kräver 

en låsningsmekanism i vevlagret. Mekanismen utsätts för stora krafter på liten yta 

och kombinationslåset behövs förslagvis integreras i ramen. Utvärderingen 

resulterar därmed i att lösningsförslag nummer fem med den roterande och 

förlängningsbara vevarmen får flest poäng. 

Vid jämförelse av analysen som utförs i bilaga 3, Konkurrentanalys, får 

avsaknaden av information i utvärderingen av produktförslag tas hänsyn till. Krav 

nummer fem är oväsentlig för konkurrensanalysens lås och får därefter också 

betraktas. Trots bortfallet av poäng så står sig lösningsförlag fem bra med sina 

130 poäng jämfört med bygellåsets 139 poäng. 

3.1.5 Presentation av valt produktförslag 

Denna lösning förlänger pedalveven och vrider pedalen, knappt ett halvt varv 

kring en horisontell axel, in mellan hjulets ekrar. Pedalen låses i invridet läge och 

förhindrar både hjulet och vevpartiet från att rotera. Låsanordningen ska styras 
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utifrån ett kombinationslås och för att öka användarvänligheten ska siffrorna på 

låset tillverkas med en fluorescerande färg som lyser i mörkret. 

Lösningens dimensioner kommer att anpassas till befintliga vevpartier för 

möjliggöra försäljning separat i butik eller till cykeltillverkare som fäster 

produkten vid montering. Längden mellan pedalens och vevlagrets infästning 

kommer att befinna sig mellan 165-170 mm vilket är samma längd som 

marknadens pedaler har. Vevarmens höjd och bredd kommer att dimensioneras 

upp för att rymma nödvändiga mekanismer samt uppfylla hållfasthetskrav.  

3.2 Primärkonstruktion 

3.2.1 Produktutkast 

 

 

Figur 3.9 Produkten i cykelläge   Figur 3.10 Produkten i låst läge 

Figurerna 3.9 och 3.10 illustrerar ett utkast på produkten i cykelläge respektive 

låst läge. Produkten består av flera olika funktioner som ska utföras. För att 

produktens konstruktion ska verkställa dessa funktioner, delas dessa upp och 

undersöks till att börja med enskilt. Funktionerna som produkten ska kunna utföra 

är: 

 Vevarmen ska vara fixerad i cykelläget och kunna lossas när vevarmen ska 

låsas  

 Pedalen ska kunna vridas in i hjulets ekrar 

 För att pedalen ska kunna vridas in i hjulet och inte slå emot däcket måste 

vevarmen kunna förlängas 

 Låset ska styras med ett kombinationslås och förhindra att vevarmen kan 

rotera och förlängas 

Lösningar till de olika funktionerna tas fram genom idégenerering och 

undersökningar av andra produkters konstruktionslösningar som kan appliceras på 

vevarmen. 
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 Delar av denna vidareutvecklingsprocess klargörs i bilaga 7, Vidareutveckling av 

valt produktförslag. I bilaga 8, Beräkningar, redovisas överslagsberäkningar som 

görs utifrån testerna 4.13.3.2 och 4.13.4.2 enligt EN 14764: 2005 för att uppskatta 

vilka spänningar vevarmen utsätts för. Följande delar identifieras utifrån 

funktionerna och sammansättningen av de olika lösningarna. 

Vevrör 

Det så kallade vevröret är vevarmens stomme och gängas fast i vevlagret. Delen 

innefattas av en fixeringsanordning för vevarmens axel. Anordningen består av en 

innerdel som fästs i vevröret i samband med gjutningen. Delen gjuts förslagsvis i 

en aluminiumlegering med hög hållfasthet.  

Innerdel 

Innerdelen är sammansatt med vevröret genom gjutning. Delen utgör tillsammans 

med vevaxeln en klokoppling som fixerar pedalen i cykelläget. Materialet som 

innerdelen tillverkas av ska utstå de höga belastningar som ställs på produkten. Ett 

stål med hög hållfasthet anses därför vara lämpligt att tillverka produkten av. 

Vevaxel 

Vevaxeln ska bidra till vevarmens förlängning, utföra en rotation och vara 

utformad så att den kan låsas fast i låshuset. Delen utformas så att den 

tillsammans med vevröret skapar en klokoppling som fixeras i cykelläget. Axeln 

kommer att utsättas för stora belastningar och samtidigt ska den stå emot 

korrosion vilket gör att ett rostfritt stål i det här fallet är lämpligt att använda. 

Friktionskomponent 

Delen fästs på vevrörets innerdel och verkar som en friktionskomponent och 

mellanlägg mellan innerdelen och vevaxeln. Denna försäkrar att klokopplingen 

fixeras i cykelläget. Delen ska kunna komprimeras till viss del och skapa friktion i 

klokoppling därför behövs ett lämpligt gummi användas. 

Låshus 

Låshusets funktion är att låsa vevaxelns rotation och förlängning. Denna låsning 

styrs med ett antal ringar som vid rätt lägen tillåter axeln att röra sig horisontellt. 

Låshuset fästs med vevröret och tillverkas av en aluminiumlegering. 
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Ring 

Ringarna ska placeras i låshuset och tillsammans utföra axelns låsning. Yttersidan 

på ringen är beklädd med siffror från noll till nio. De ska vara utformade så att de 

kan låsa axeln när de innehar en felaktig kombination och låta axel röra sig fritt 

vid rätt kombination. Ringens dimensioner utgår från vevaxelns och låshusets 

utformning. 

Vevarmens ände 

Änden på vevarmen anpassas efter låshusets utformning och innefatta en gänga 

för pedalen. Delen fästs i vevaxeln och tillsammans bidrar de till en förlängning. 

Änden kan förslagsvis tillverkas genom gjutning av samma aluminiumlegering 

som används till låshuset och vevröret. 

Pedal 

Dess funktion skiljer sig inte från en vanlig pedals. Den utgör ingen 

detaljkonstruktion utan köps in och gängas fast i vevarmens ände. Valet av pedal 

väljs utifrån de krav som ställs på standardcyklar. Billigare varianter tillverkas av 

stål och ett syntetmaterial medan de dyrare görs av en lättmetall. 

3.2.2 Komponentval 

Friktionskomponenten är en liten komponent som tillverkas av ett lämpligt 

gummi, förslagsvis polyisopren som är något mjukt och skapar den friktion som 

krävs. Pedalen är ingen standardiserad komponent utan finns i olika utföranden. 

Dessa delar köps in för att reducera tid och kostnad.  

3.2.3 Detaljkonstruktion 

Materialval 

Materialvalet för vevröret, låshuset, ringarna och änddelen kan förslagsvis 
tillverkas i aluminiumgjutlegeringen SS-EN 1706 AC- 42000T6. Beteckningen 

T6 står för att legeringen är upplöst och varmåldrad. Den innehar en sträckgräns 
på 220 MPa och en brottgräns på 260 MPa. Aluminium innehar goda egenskaper 

vad gäller låg densitet och korrosionshärdighet (Ullman E. 2008).  
Vid val av material till innerdel och vevaxel krävs ett material med goda 

korrosionsegenskaper hög hållfasthet vilket det rostfria stålet SS- EN 1.4021- 04 

uppfyller med en sträckgräns på 690 MPa och en brottgräns som ligger mellan 

880- 1080 MPa (Björk).  
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De delar som innefattas i detaljkonstruktionen konstrueras och visualiseras digitalt 

i Catia V5. Delarna utformas utefter de krav och önskemål som är uppsatta. 

Samtliga delars kriterier, materialval och detaljutkast redovisas i bilaga 12, 

Ritningar. 

3.2.4 Produktsammanställning 

Sammanställningen visar produktens uppbyggnad utifrån samtliga komponentval 

och unika delar. Produktsammanställningen redovisas i bilaga 12, Ritningar. 

3.2.5 FMEA 

I bilaga 9, FMEA, redogörs eventuella fel och risker som kan komma att uppstå på 

konstruktionen. De fel och risker med höga riskprioritetstal ska först och främst 

undersökas ytterligare och eventuellt åtgärdas. Risken att klokopplingen ska 

lossas i cykelläget är utifrån analysen mest kritisk eftersom den i värsta fall kan 

orsaka personskada. Riskens sannolikhet för förekomst kan klargöras ytterligare 

utifrån tester på prototyp och åtgärdas förslagsvis genom att utrusta klokopplingen 

med en fjädrande inställningsbult. Risken att smuts kommer in i låshuset är högst 

sannolikt. Denna risk är inte lika allvarlig men är funktionsnedsättande vid 

eventuell förekomst. För att undvika smuts i mekanismen kan exempelvis 

låshusets öppning utrustas med ett skydd som tillfälligt avlägsnas vid användning 

av låset. Felen och riskerna som identifieras i analysen hänvisas till vidarearbete. 

4. Resultat 

Arbetet har resulterat i en primär, preliminärt användningsriktig produkt utefter 

uppdragsgivaren och standarderna EN 14764: 2005 och EN 15496: 2008:s 

kriterier. Kraven som ställs på cykellåset säkerställer användarens säkerhet och 

produktens kvalitét. Arbetet har genomfört två av standardernas tester teoretiskt i 

form av överslag- och FEM- beräkningarna. Enligt dessa beräkningar klarar 

produkten de krav som ställs utifrån EN 14764: 2005:s tester. Resultatet av dessa 

tester redovisas i bilaga 8 och 10. För att garantera att produkten uppfyller 

samtliga kriterier i praktiken krävs det att alla tester utförs på en prototyp och efter 

vidareutveckling, en slutgiltig produkt. 

Produkten har arbetats fram genom produktundersökning, idégenerering och 

konstruktion. Resultatet ger uppdragsgivarens ett lösningsförslag som både är 

innovativt och konkurrenskraftigt.  
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Resultatet illustreras i följande figurer. I figur 4.1 är produkten i cykelläge och i 

4.2, låst läge. 

Figur 4.1 Cykelläge  Figur 4.2 Låst läge 

En funktionsbeskrivning av resultatet redovisas i bilaga 11, Resultatets 

funktionsbeskrivning. 

5. Slutsatser  

5.1 Utvärdering av resultat 

För att fastställa värdet på resultatet görs en utvärdering i tabell 5.1 på arbetets 
slutgiltiga produkt genom att kontrollera de uppställda kraven och önskemålen 
som redogörs i avsnitt 3.1.2.  

Krav 
Viktighetspoäng 
 

K1 
8 

K2 
3 

K3 
6 

K4 
6 

K5 
10 

K6 
9 

K7 
4 

K8 
1 

K9 
10 

K10 
2 

K11 
3 

Ö1 
3 

Ö2 
1 

Ö3 
1 

Ö4 
2 

Tot 

Slutgiltig 
produkt 

3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 166 

Tabell 5.1 Slutgiltig utvärdering på primärkonstruktionen  

3 = Uppfyller krav/önskemål 
2 = Uppfyller troligen krav/önskemål 

1 = Uppfyller troligtvis inte krav/önskemål 
0 = Uppfyller inte krav/önskemål (eller information saknas) 

 

K1, K2 – Vevarmen förlängs och pedalen förs in i hjulet vilket förhindrar både 

vevpartiet och bakhjulet från att rotera. 

K3 – Arbetet har inte redogjort vilken typ av infästning som ska användas till 

vevlager och pedal utan det hänvisas till vidarearbete. Den rekommenderade 
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åtgärden innefattar en speciell låsbult med tillhörande skyddsplugg som försvårar 

demonteringen av vevpartiet. 

K4 – En deformering av låset resulterar i att vevparti och därmed cykel blir 
obrukbar. 

K5 – Utefter de överslags- och FEM- beräkningar som utförts och analyserat är 
resultatet att produkten klarar av de två teoretiska tester som den utsatts för.  
Beräkningarna redovisas i bilaga 8, Beräkningar, och bilaga 10, FEM- 

beräkningar. För att kunna säkerställa kriterierna för produktens hållfasthet och 
resterande tester bör samtliga tester utföras på en prototyp. 

K6 – Även detta krav måste fastställas med tester på prototyp för att med säkerhet 
uppfylla samtliga kriterier. 

K7 – Materialen som samtliga delar förslagsvis ska tillverkas i innehar en 

förmåga att motstå korrosion. 

K8 – Låset är integrerat i vevarmen och därmed också vevpartiet. 

K9 – Klokopplingens utformning motverkar till att det fixerade läget ska lossas. 
För att kunna avgöra huruvida den befintliga lösningen är tillräcklig eller inte, 

fordras utförande av tester på prototyp. Klokopplingens låsning kan kompletteras 
med en fjädrande låsningsbult som hakas i vid cykelläge och lossas för hand. 

K10 – Ett kombinationslås är integrerat i produkten vilket gör att kravet uppfylls 
till fullo. En vidareutveckling av låshusets konstruktion krävs, bland annat för att 

kunna justera låsets kod. Låshusets sammansättning med resterande delar behöver 
även fastställas. För att säkerställa låsets kvalité krävs tester på prototyp. 

K11 – Både vid förstörelse eller demontering av vevarmen och pedalen så 
kommer cykeln inte vara brukbar. 

Ö1 – Utifrån resultatet finns förhoppningar om att lösningen ska försvåra och 
motverka stölder av cyklar. Den framtagna primärlösningen förhindrar inte 

bortförande av hela cykeln, däremot bidrar den till att cykelns duglighet och värde 
drastiskt minskar efter eventuell uppbrytning av låset. 

Ö2 – Då pedalen förlängts och vridits inåt i hjulet, visar den tydligt att cykeln inte 
är brukbar i avseende att kunna cykla och rulla bakhjulet. 

Ö3 – Låshuset och dess ringar är placerade för att enkelt kunna ställa in koden 
och säkra respektive låsa upp kombinationslåset. 

Ö4 – I och med att arbetet avgränsats till princip- och primärkonstruktion 

hänvisas denna aspekt till vidarearbete inom tillverkningskonstruktionen. 

I utvärderingen som gjordes i avsnitt 3.1.5 erhöll lösningsförslag 5, 130 poäng. 

Poängskillnaden på 36 poäng beror framförallt på att information om krav fem 
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och sex erhållits och resulterat i poäng. Vid genomförande av rekommenderade 

åtgärder kan produkten uppfylla fler kriterier med säkerhet och därmed uppnå ett 

ännu bättre resultat.   

5.2 Förslag till fortsatt arbete 

Som tidigare nämnts i arbetet bör nästa steg i konstruktionsprocessen vara att ta 

fram en prototyp för att säkerställa samtliga kriterier och tester. Denna prototyp 

kan påvisa huruvida produkten uppfyller kraven eller om eventuella 

omkonstruktioner måste genomföras. 

Arbetet har fokuserat på vevarmen och dess integrerade funktioner. I ett eventuellt 

fortsatt arbete bör komponentvalen till pedalen och infästningarna av pedalen och 

vevlagret fastställas. 

Utöver de hänvisningar till vidarearbete som redovisats i avsnitt 3.2.5 och 5.1, kan 

det vara av intresse att undersöka det horisontella avståndet mellan pedalerna. 

Dimensionerna på den slutgiltiga primärkonstruktionen är större i jämförelse med 

vanliga vevarmar vilket leder till att fötternas placering på pedalerna ökat. Detta 

avstånd bör granskas utifrån ett ergonomiskt perspektiv. 

6. Kritisk granskning 

Arbetet har utförts enligt Fredy Olssons metod för princip- och 

primärkonstruktion. Denna metod har jag tidigare använt i min utbildning och var 

insatt i upplägget. Enligt tidigare erfarenheter ansåg jag att Fredy Olssons har ett 

något tunt upplägg när det gäller generering av idéer och utrymme för kreativitet. 

Metoden kompletterades därför med andra teorier för att inte låsas fast i Fredy 

Olssons. Under arbetets gång kunde jag konstatera att de metoder och teorier som 

tillämpas är en god vägledning men för att kunna hitta nya vägar är utbytet av 

andra människors kunskap och erfarenheter också väldigt viktigt. 

Arbetet innehöll en hel del omvägar. Idégenereringen kring lösningar som 

innefattade hela cykeln tog mycket värdefull tid som istället hade kunnat ägnas åt 

uppdragsgivarens ursprungliga idéer kring cykelns vevparti.  

Konstruktionen av det valda lösningsförslaget visade sig vara svårare att lösa än 

vad jag trott. Detta ledde till tidsbrist i slutet av arbetet som bland annat 

förhindrade genomförandet av rekommenderade åtgärder. 

Trots omvägar och tidsbrist mot slutet är jag ändå nöjd med att ha genomfört ett 

arbete som resulterat i en innovativ produkt.   
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Bilaga 1 – Tillåtna handverktyg 

Tre av följande 19 verktyg som visas nedan får användas vid de tester som låset 

blir utsatt för enligt EN 15496: 2008. Standardens innehåll sammanfattas i avsnitt 

2.2. 

 



 
 

 

 

 

   



 
 

 

Bilaga 2 - Parvis jämförelse 

Krav och önskemål enligt uppdragsgivaren och standarden för cykellås, EN 

15496: 2008, och cyklar för allmänt bruk, EN 14764. 

Krav 

1. Cykeln ska vara obrukbar i låst läge, alltså varken vara möjlig att cykla på 

eller rulla framåt på ett normalt sätt 

2. Åtminstone ett hjul ska vara förhindrat av låset 

3. Då en cykeldel som är enkel att ta loss och fästa (t.ex. ett hjul eller en 

sadelstolpe) avlägsnas ska låset inte kunna lösgöras 

4. Det ska inte vara möjligt att avlägsna eller öppna låset genom att deformera 

en del av cykeln (t.ex. framgaffeln) 

5. Klara EN 14764: 2005:s hållfasthetstester på vevparti 

6. Svårt att bryta upp enligt EN 15496: 2008:s krav 

7. Materialet ska motstå korrosion 

8. Låset ska innefatta cykelns vevparti 

9. Produkten ska inte kunna låsas/låsas upp under cykling med avseende på 

användarens säkerhet 

10. Konstruktionen ska justeras med ett kombinationslås 

11. Cykeln ska inte vara brukbar efter uppbrytning av låset 

+ Sätts om raden är viktigare än kolumnen 

– Sätts om kolumnen är viktigare än raden 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Antal 

+ 

Antal 

+&- 

1  + + + - - + + - + + 8 8 

2   - - - - - + - + + 3 3 

3    + - - - + - + + 5 6 

4     - - + + - + + 5 6 

5      + + + X + + 6 10 

6       + + - + + 5 9 

7        + - + - 2 4 

8         - + - 1 1 

9          + + 3 10 

10           - 0 0 (2) 

11            0 3 

Antal - 0 0 1 1 4 4 2 0 7 0 3   

X) Kraven jämförs inte eftersom de båda är säkerhetskrav. 



 
 

 

Trots att krav nummer 10, konstruktionen ska justeras med ett kombinationslås, 

blev utan poäng kommer kravet att få två viktighetspoäng eftersom det är ett av 

uppdragsgivarens krav och ska finnas med. 

Önskemål 

1. Motverka stöld 

2. Uttrycka att cykeln är obrukbar 

3. Lätt att använda 

4. Vara ekonomiskt konkurrentkraftig gentemot cykellåsen på dagens 

marknad 

 1 2 3 4 Antal + Antal +&- 

1  + + + 3 3 

2   - - 1 1 

3    - 0 1 

4     0 2 

Antal - 0 0 1 2   

 

  



 
 

 

Bilaga 3 – Konkurrentanalys 

Analysen utgår från information från ett cykellåstest, cykelhandlare och Tidens 

Cykel Bok av Staffan Skott samt egna åsikter och iakttagelser. Testet på cykellås 
kommer från smartson.se och är utfört med hjälp av låsfirman St George 

Fridhemsplan AB i Stockholm.  

Bygellås Prisklass: 200-900 kr 

Fördelar: 

 De som är gjorda i härdat stål är väldigt svåra att bryta upp och såga 
sönder 

 Möjlighet till att låsa fast både ram och ett hjul som omöjliggör oönskad 
förflyttning 

Nackdelar: 

 Ej böjbart vilket begränsar möjligheten att 
spänna fast låset i olika objekt 

 Det krävs att det finns tillgång till stolpar, 
räcken mm.  

 Det är otympligt, tungt och osmidigt att ta med 
sig.  

Exemplet som analyseras visas i figur B3.1. 

 

Figur B3.1 Bygellås, Biltema[7] 

Ringlås Prisklass: 249-400 kr 

Fördelar: 

 Det är billigt och på de flesta standardcyklar finns det oftast redan 

fastsvetsat vid köpet 

  Det är lätt att hantera. 

Nackdelar: 

 Kan inte låsa fast cykeln i stolpe eller liknande  

 Svårt att bryta upp och göra sönder när den väl är bortforslad 

 Låses med nyckel vilket är sårbart om man tappar eller vrider av nyckeln.  



 
 

 

 På finare cyklar vill man inte ha något 

cykellås fastmonterat och de cyklarna 

är mest stöldbegärliga  

ABUS 485CL NKR redovisas i figur B3.2 

och är det ringlås som utvärderas i 

analysen. 

 

 

Figur B3.2 ABUS 485CL NKR[8] 

Vajerlås Prisklass: 49- 900 kr 

Fördelar:  

 Möjliggör att låsa fast den i andra fasta föremål, kan göras lång och få en 
större räckvidd samtidigt som den lätt kan rullas ihop och komprimeras. 

 Finns även med kombinationslås så att man slipper nyckeln. 

Nackdelar:  

 Bara några få som är godkända av SSF på grund av att många lås är lätta 

att forcera med bultsax eller avbitartång.  

 Inte tillräckligt säkert förutom de som är riktigt dyra. 

Exempel på ett av få wirelås till cykeln som är godkänt av SSF är Steeloflex 1000 
och visas i bild B3.3. Den har en vriden stålkabel och härdade stålhylsor runt 

vajern och finns i två olika längder 80 mm och 100 mm långt. Priset ligger runt 
800 kr beroende på längden. Exempel på ett wirelås som inte är godkänt av SSF 

och analyseras är ABUS Numero som visas i figur B3.4. 

 

 

 

 

 

 

Figur B3.3 Steeloflex 1000[9]    Figur B3.4 ABUS Numero[10] 

  



 
 

 

 

Krav 
Viktighetspoäng 
 
Modell 

K1 
8 

K2 
3 

K3 
6 

K4 
6 

K5 
10 

K6 
9 

K7 
4 

K8 
1 

K9 
10 

K10 
2 

K11 
3 

Ö1 
3 

Ö2 
1 

Ö3 
1 

Ö4 
2 

Totalt 

Bygellås 
Biltema 

3 3 3 3 - 3 2 0 2 0 0 2 2 1 3 139 

ABUS 485CL 
NKR 
Ringlås 
 

3 3 3 3 - 3 2 0 2 0 0 2 2 2 1 136 

Steeloflex 1000 
Godkänt 
wirelås 

3 3 3 3 - 3 2 0 2 0 0 2 2 2 1 136 

ABUS Numero 
Ej godkänt 
Wirelås 

3 3 3 3 - 0 2 0 2 3 0 2 2 2 2 127 

 

0 = Uppfyller inte krav/önskemål (eller information saknas) 

1 = Uppfyller troligtvis inte krav/önskemål 
2 = Uppfyller troligen krav/önskemål 
3 = Uppfyller krav/önskemål 

Poängsättningen av krav 3 och 4 beror helt på hur låset fästs och låses fast. I 

analysen antas att låsen fästs så säkert som möjligt. Krav 5 angående EN 14764: 

2005:s hållfasthetstester frånses i analysen eftersom dessa tester inte berör de 

utvalda cykellåsen. Då krav nummer 5 inte vidrör konkurrentanalysens cykellås 

får detta beaktas vid jämförelse av utvärderingen av produktförslag. 



 
 

 

Bilaga 4– 6-3-5 metoden 

Bristen på antal projektmedlemmar resulterade i att metoden utfördes tillsammans 

med fyra andra studenter från maskiningenjörsprogrammet. Metoden utfördes så 

som det beskrivs i avsnitt 2.5.3 med fem gruppdeltagare. De fick i uppgift att 

uttrycka idéer som innefattade nya typer av låsningsmöjligheter till cykeln. 



 
 

 

Bilaga 5- Lösningsförslag 

Lösningsförslag 1 – Utveckling av pedal 

Pedalen alternativt pedalerna vrids 90 grader 

vilket resulterar i en förlängd pedalvev som 

saknar hävarm. Pedalen låses fast i det 

utfällda läget och medverkar till ett vevparti 

som inte går att trampa runt. 

 

Lösningsförslag 2 – Bakåtfällda vevarmar 

Med hjälp av en låsanordning i vevlagret kan 

vevarmarna fällas i samma riktning och låsas 

fast i varandra. Därmed förhindras att hjulet kan 

rulla och cykeln användas. 

 

Lösningsförslag 3 – Förkortade vevarmar 

Vevarmarna förkortas och förlängs med hjälp 

av en teleskopliknande konstruktion. De låses 

fast i det förkortade läget vilket gör 

pedalvevens hävarm så pass kort att det 

försvårar möjligheten att trampa runt. 

 

Lösningsförslag 4 – Stopp för vevarm 

På cykelns ram sitter en anordning som 

består av två rätblock. Dessa rätblock kan 

fällas upp och innesluta den ena vevarmen. 

De låses med ett kombinationslås som sitter 

integrerat i ramen. Låsanordningen 

förhindrar vearmarna och därmed också hela 

vevpartiet från att rotera. 

 

  



 
 

 

Lösningsförslag 5 – Roterande och förlängningsbar vevarm 

Vevarmen vrids in i hjulet och låses fast i det läget med hjälp av ett 

kombinationslås som sitter integrerat på armen. För att pedalen ska kunna vändas 

inåt hjulet måste armen först förlängas för att kunna föras in mellan ekrarna. 

Denna lösning förhindrar möjligheten att kunna trampa runt vevpartiet och 

bakhjulet från att rulla. 

 

 

 

 

 

Lösningsförslag 6 – Låsning av vevlager 

Cykelns vevlager låses vilket förhindrar möjligheten 

för vevarmarna och resten av vevpartiet att rotera. 

Låsningen är integrerad i ramen och styrs utifrån ett 

kombinationslås. Låsningen förhindrar bland annat att 

inte ett av hjulen att rotera och sorteras därför bort.  

 

Lösningsförslag 7 - Vevarmslåsning med hänglås 

Vevarmarna låses fast i ramen med hjälp av ett hänglås. 

Ramen och vevarmarna är försedda med hål anpassade 

till varandra och hänglåset. Detta lås förhindrar inte 

cykelns brukbarhet efter uppbrytandet av låset och faller 

därför bort. 

Lösningsförslag 8 – Löstagbar vevarm 

Vevarmen kan lossas och tas med för att omöjliggöra bruk 

av cykel. Vevarmen fästs med en speciell låsbult som kräver 

ett särskilt och smidigt verktyg. Användarvänligheten på 

denna lösning är mycket låg och tas därför inte med för 

vidare jämförelse. 

SEKRETESS 



 
 

 

Bilaga 6 – Utvärdering av lösningsförslag 

De fem redovisade produktförslagen utvärderas utifrån de uppställda kraven och 

önskemålen och redogörs i tabell B7. Produktförslagen poängsätts och summeras 

med kraven- och önskemålens viktighetspoäng.  

Tabell  B7 Utvärdering av produktförslag 

3 = Förslaget uppfyller säkert kriteriet 
2 = Förslaget uppfyller troligen kriteriet 

1 = Förslaget uppfyller knappast kriteriet 
0 = Förslaget uppfyller inte kriterier 
0 = Information saknas 

  

Lösnings-

förslag 

Krav 

Viktighetspoäng 

Namn 

K1 

8 

K2 

3 

K3 

6 

K4 

6 

K5 

10 

K6 

9 

K7 

4 

K8 

1 

K9 

10 

K10 

2 

K11 

3 

Ö1 

3 

Ö2 

1 

Ö3 

1 

Ö4 

2 

Totalt 

1 

Utveckling 

av 

pedal 

3 0 2 3 0 0 2 3 1 3 3 2 2 2 2 104 

2 
Bakåtfällda 

Vevarmar 
3 3 2 3 0 0 2 3 2 3 3 2 3 1 2 123 

3 
Förkortade 

Vevarmar 
2 0 2 3 0 0 2 3 1 3 3 2 2 2 2 96 

4 
Stopp för 

vevarm 
2 0 2 2 0 0 2 3 2 3 3 2 2 2 2 100 

5 

Roterande och 

förlängningsbar 

vevarm 

3 3 3 3 0 0 2 3 2 3 3 2 3 2 2 130 



 
 

 

Bilaga 7- Vidareutveckling av valt produktförslag 

Vidareutvecklingen av de utvalda produktförslaget inleddes med idégenerering av 

olika konstruktionslösningar och vilka utrymme som fanns att utnyttja på en 

befintlig vevarm. 

 

 

  

SEKRETESS 



 
 

 

 

 

Olika idéer om vevarmens utformning.  

SEKRETESS 



 
 

 

Andra konstruktionslösningar på produkter studerades. Slutstycket på ett 98:a 

gevär utförde en liknande rörelse och undersöktes bland annat närmare. Den 

relativt enkla men ändå starka låsningen som används till brandslangar syntes vara 

en applicerbar lösning till vevarmen. Brandslangarnas låsning består av en så 

kallad klokoppling som i liknande form tillämpas på produkten.   

  

SEKRETESS 



 
 

 

När den generella idén om hur vevaxeln ska fixeras i cykelläget och lossas vid 

låsning preliminärt är bestämt påbörjas undersökningen av kombinationslås. 

Patent och sprängskisser på olika kombinationslås eftersöks utan någon större 

framgång. Enklare bilder på låsningens koncept påträffas men för att få en bättre 

förståelse av låsningens uppbyggnad besöks låssmedar. Besöken hos låssmedarna 

ger en bättre förstålse för vanliga låshus med nycklar men inte för 

kombinationslås eftersom de låssmedarna som besöktes inte hade den kunskapen. 

Slutligen utarbetas ett låshus med ett låsningskoncept utifrån egna idéer och den 

information som finns att tillgå. 

För att göra produkten mer tillverkningsriktig delas produkten upp i olika delar. 

 

 

  

SEKRETESS 



 
 

 

Bilaga 8– Beräkningar 

Formlerna som används i beräkningarna är hämtade ur från Tore Dahlbergs bok, 

Teknisk Hållfasthetslära, och Karl Björks formelsamling, Formler och Tabeller 

för Mekanisk Konstruktion. 

Test 4.13.3.2 

Utifrån test 4.13.3.2 då pedalens mitt belastas med en kraft på 1500 N görs 

följande beräkningar på vevaxeln som är fast inspänd i ena änden. 

Överslagsberäkningar görs på den vridspänning som uppstår eftersom den är 

dimensionerande. Beräkningar på de kombinerade spänningarna redovisas i bilaga 

13, Resultat av FEM- beräkningar. 

M =     = 1500×0,05 = 75 Nm 

 
       

  
   

     

  

     
    

  
 

           
        

  
                 

  

         
             

           
        

  
                 

  

         
             

           
        

  
                 

  

         
             

           
        

  
                

  

         
            

För att axeln ska klara av den höga skjuvspänningen och motstå korrosion väljs ett 

rostfritt stål. Det rostfria stålet 2303-04 har en tillåten skjuvspänning på 267 MPa 

Björk). Diametern 13mm ger en skjuvspänning på 174 MPa vilket ger 

säkerhetsfaktorn 1,5.  

Vridvinkeln beräknas utifrån det rostfria stålet, 2303-04 och D= 13mm 
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Momentet skapar en vridvinkel på 3,07 grader 

Test 4.13.4.2 

Enligt test 4.13.4.2 ska en tyngd på 15 kg släppas på pedalen från en höjd på 400 

mm. Testet får inte resultera i en deformation större än 15mm.  

För att ta reda på vilken kraft som uppstår när tyngden träffar pedalen används 

impulslagen och definitionen för normaltöjning . 

∫       (    )    ̅               

  

Av diagrammet i figur B8.1 fås följande uttryck: 
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Figur  B8.1 Deformation- och hastighetsdiagram 

   sätts in i impulslagen 
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Definition av normaltöjningen vid stora deformationer 

och vyerna på testet illustreras i figur B8.2 och B8.3.  
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B8.2 Vy från sidan 
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B8.3 Vy från ovan 

                        

Värdena sätts in i  
   

 ̅
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)  som kräver en numerisk lösning 

vilken mathematica löser 

 

 

 

Kraften som uppstår på pedalen är 4005 N som sätts in i  

      
     

 

  ̅
  

         

       
         m 

Vilket precis klarar kravet att inte deformera mer än 15 mm. 

 

Ytterligare beräkningar på dessa tester görs i Catia V5 för att kunna utföra finita 

elementanalyser på klokopplingens geometri. Resterande tester i standarderna 

måste utföras på en prototyp. 

  



 
 

 

 Bilaga 9- FMEA 

I avsnitt 2.3.1 redogörs hur analysen utförs och hur värdena bedöms. 

Utvärderingen av feleffektanalysen beskrivs i avsnitt 3.2.5. 

  

Möjligt 

felsätt 

Möjliga 

effekter 

av fel 

Möjlig 

orsak till fel 

Sanno-

likhet för 

förekomst 

Allvarlig-

het 

Sannolik-

het för 

upptäckt 

Risk-

prioritets-

tal 

Rekom-

menderad 

åtgärd 

Pedalen 

utsätts för stöt 

och 

klokopplingen 

lossas 

Person-

skada om 

felet 

inträffar 

under 

använd-

ning 

För dålig 

låsning i 

klokopplingen 

6 9 2 106 

Vevröret 

förses med 

en sprint 

som låser 

klokoppling

en i 

cykelläget 

Smuts 

kommer in i 

låshuset 

Låsning 

förhindras 

Inget skydd 

mellan delar 
5 6 3 90 

Låshuset 

utrustas 

med ett 

skydd 

Låset bryts 

upp 

Cykeln blir 

stulen 

Låshuset är 

inte 

tillräckligt 

säkert 

7 5 1 30 

Utföra 

tester enligt 

EN 15496: 

2008 för att 

säkerhetsstä

lla låsets 

kvalitet 

Klo-

kopplingen är 

inte 

tillräckligt 

stark 

Person-

skada 

Kopplingens 

konstruktion 
5 8 2 80 

Utföra 

tester enligt 

EN 14764: 

2005 och 

ändra 

dimensioner 

vid behov 

Materialet 

rostar 

Vevarmen

s rörelser 

försvåras 

Felaktigt 

materialval 
2 5 2 20  

Vevarmen tas 

loss och 

ersätts med en 

”vanlig” 

Cykeln blir 

brukbar 

Infästningen 

är lätt att ta 

loss 

6 4 3 72 

Använda 

specifika 

lås-

fästningar 

Koden på 

låset går inte 

att byta 

Låset blir 

inte 

användar-

vänligt 

Låshuset är 

inte 

tillräckligt 

utvecklat 

9 5 1 45 

Utveckla 

konstruk-

tionen 



 
 

 

Bilaga 10– Resultat av FEM- beräkningar  

För att räkna ut hållfastheten hos produkten gjordes FEM- beräkningar i Catia V5. 

FEM (Finita Element Metoden) är en metod inom matematiken för att lösa 

differentialekvationer. Metoden implementeras i olika datorprogram och i det här 

fallet utförs den i Catia V5. Ytterligare fakta om finita elementmetoden redogörs i 

avsnitt 2.3.2. 

Beräkningarna utfördes på en relativt förenklad modell för att inte bli ohanterlig 

vad gäller datorkraft och tidsåtgång. Det viktigaste med beräkningarna är att testa 

vevaxeln och klokopplingens hållfasthet då den utsätts för påfrestningar enligt de 

tester som finns i standarden EN 14764: 2005, City and trekking bicycles - Safety 

requirements and test methods. För mer information om standarden se avsnitt 

2.4.2. Testerna 4.13.3.2 och 4.13.4.2 tillämpades på modellen och resultatet 

klargörs i denna bilaga. Resultatet av spänningarna som uppstår på modellen 

utvärderas utifrån det valda materiakets brottgräns. Det valda materialet är ett 

rosfritt stål, SS EN 2303-04, med en brottgräns som ligger mellan 880 och 1080 

MPa. Resterande tester bör utföras på en prototyp och tas upp i avsnitt 5.2 som 

behandlar vidarearbete. 

Test 4.13.3.2  

Testet 4.13.3.2 går ut på att belasta pedalens mitt med en nedåtgående kraft på 

1500 N. Testet får inte resultera i några frakturer, synliga sprickor eller 

förvrängning av den berörda konstruktionen som kan påverka dess utförande. 

Kraften som belastar pedalen tas till största delen upp av vevaxeln som med hjälp 

av klokopplingen är fast inspänd. Undersökningen av beräkningen fokuseras 

främst klokopplingen, vevaxeln och innerdelen där de största spänningarna 

uppstår vilket figurerna B10.1 och B10.2 illustrerar. Den maximala spänningen på 

färgskalan har satts till stålets sträckgräns 690 MPa för att förtydliga de kritiska 

områdena. 

  

  

 

 

 

Figur B10.1 Test 4.13.3.2 – Vevaxel Figur B10.2 Test 4.13.3.2 - Innerdel 
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För att kunna granskade kritiska områdena närmare förstoras de kritiska områdena i figur 

B10.3 och B10.4. 

Figur B10.3 Vevarmens kritiska område  Figur B10.4 Närbild på det kritiska området 

I de flesta FEM analyser som genomförs är intresset störst på de extrema 

spänningar som uppstår på materialets yta. På solida modeller är detta 

problematiskt eftersom spänningsfel tenderar att uppstå på ytornas noder, vilka är 

speciella punkter som är belägna i elementens hörn och/eller kanter. Dessa 

spänningar kallas hörnspänningar (corner stresses). Alternativt kan de beräknade 

spänningarna i de inre elementen (centroidal stresses) studeras för att få ett mer 

exakt resultat. Tillförlitligheten för båda spänningarna är lika bristfälliga eftersom 

mätvärdena uppskattas i ett område där värdena är mycket svåra att mäta (Adams 

and Askenazi 1999). 

Vid jämförelse av de ytliga inre spänningarna konstateras att nodernas spänningar 

inom flertalet element varierar kraftigt Detta påvisas i figur B10.4 och vid 

illustrationer av genomskärningar i figurerna B10.5 och B10.6. 

Figur B10.5 Genomskärning av innerdel Figur B10.6 Genomskärning av vevaxel vid 

änddelens infästning 

Tolkningen av resultatet är att trots klokopplingens utsätts för stora krafter är de 

spänningskoncentrationer som uppstår på små ytor onormala och frånses i detta 

fall. Utöver spänningskoncentrationerna uppfyller produkten testets krav men för 

att garantera säkerheten i konstaterandet krävs utförande av tester på prototyp.  

 

SEKRETESS 
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Test 4.13.4.2 

Enligt test 4.13.4.2 ska en tyngd på 15 kg släppas på pedalen från en höjd på 400 

mm. Testet får inte resultera i en deformation större än 15mm. På grund av den 

härdade ytan är synliga sprickor tillåtna. 

Utifrån de handberäkningar som redovisas i bilaga, Handberäkningar, uppkommer 

en kraft på 4005N då tyngden träffar pedalen. Beräkningarna utgår från samma 

modell som används i föregående test och pedalen belastas med 4005N. 

FEM- beräkningen resulterar i 

en maximal deformation på 11,2 

mm vilket innebär att modellen 

klarar av deformationskravet då 

testets tillåtna deformation är 

15mm. Deformationen 

redovisas i figur B10.7. 

 

Figur B10.7Deformation 

Spänningarna överskrider materialets nedre brottgräns på de områden som är 

röda. Figurerna B10.8 och B10.9 påvisar att materialet kommer ge efter och 

orsaka brott på modellens ytor. 

 

Figur B10.8 Resultat på vevarmens klokkoppling           Figur B10.9 Resultat på vevarmen  

 

 

 

SEKRETESS 
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Vid genomskärningar av modellen kan man se att de höga spänningarna inte är 

genomgående utan uppstår på ytan vilket redovisas i figur B10.10 och B10.11. De 

extrema spänningskoncentrationerna betraktas på samma sätt som de gjordes i 

föregående test. 

Figur B10.10 Genomskärning1  Figur B10.11 Genomskärning 2 

 

Utifrån den tolkning som gjorts på standardens test är syftet att säkerställa att 

vevarmen och pedalen inte går av helt när en så pass stor kraft tillfälligt belastar 

pedalen. På den punkten uppfyller modellen enligt den finita elementanalys som 

utförts i Catia V5. Ytliga sprickor kommer att bildas i materialet vilket enligt 

testet är tillåtet. 
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Bilaga 11 – Resultatets funktionsbeskrivning 

Figur B11.1    Figur B11.2 

Figurerna B11.1 och B11.2 visar produkten, med respektive utan vevröret, då den 

befinner sig i låst läge. 

 

 

 

 

 

Figur B11.3   Figur B11.4 

Klokopplingens utformning illustreras i figur B11.3. Klokopplingen frigörs från 

cykelläget genom att pedalen samt vevaxeln och änddelen roteras i figur B11.4. 

De roterande delarna vrids ytterligare tills vevaxelns ”tänder” är riktade uppåt och 

passar in i låshuset, vilket visas i figur B11.5. Axeln förlängs något mer och förs 

in i låshuset för att låsas i roterande led. Detta moment illustreras i figur B11.6. 

Figur B11.5   Figur B11.6 
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Då vevarmen är förlängd befinner sig vevaxelns ”tänder” inne i låshuset och 

fixerar axeln i förlängningsriktningen. Vyn i figur B11.7 illustrerar då ringen vrids 

och förhindrar tanden från att kunna förflyttas axiellt. Figur B11.8 illustrerar 

produkten från sidan.  

Figur B11.7   Figur B11.8 

 

Slutligen illustreras produkten i låst läge av figur B11.9 då armen förlängts och 

vridits inåt i hjulet.  

Figur B11.9 
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Bilaga 12 - Ritningar 

Nedan presenteras ritningar på ingående detaljer och de har strukturerats i 

följande ordning: 

1 Vevrör 

2 Innerdel 

3 Vevaxel 

4 Låshus  

5 Ring 

6 Änddel 

7 Produktsammanställning 

 


