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Sammanfattning	  
Hang	  n’	  GO	  är	  ett	  innovativt	  och	  användarvänligt	  komplement	  till	  cyklar,	  som	  gör	  det	  enkelt	  att	  
transportera	  cykeln	  med	  bil.	  

Många	  har	  varit	  med	  om	  att	  cykelhållaren	  ligger	  kvar	  i	  garaget	  eller	  i	  fel	  bil	  då	  den	  väl	  behövs.	  En	  
oväntad	  situation	  kan	  också	  uppstå	  och	  du	  behöver	  transportera	  din	  cykel,	  exempelvis	  vid	  en	  
punktering.	  Detta	  löser	  cykelhållaren	  Hang	  n’	  GO	  på	  ett	  smidigt	  och	  smart	  sätt,	  genom	  att	  alltid	  
finnas	  tillgänglig	  då	  du	  behöver	  förflytta	  din	  cykel.	  Den	  underlättar	  också	  vardagen	  för	  de	  som	  
ofta	  transporterar	  sin	  cykel.	  Cykelhållaren	  är	  kompatibel	  med	  majoriteten	  av	  alla	  standardcyklar	  
och	  i	  princip	  alla	  kan	  använda	  den.	  	  

Hang	  n’	  GO	  banar	  vägen	  för	  en	  ny	  generation	  cykelhållare,	  där	  kreativitet	  och	  användarvänlighet	  
har	  stått	  i	  fokus	  under	  utvecklingsprocessen.	  

Abstract	  
Hang	  n’	  GO	  is	  an	  innovative	  and	  user-‐friendly	  accessory	  for	  bicycles,	  which	  makes	  it	  easy	  to	  
transport	  your	  bike	  with	  a	  car.	  

A	  lot	  of	  people	  have	  been	  in	  the	  situation	  when	  your	  bike	  carrier	  is	  left	  in	  the	  garage	  or	  placed	  in	  
another	  car	  when	  it	  is	  needed.	  	  An	  unexpected	  situation	  might	  also	  occur	  and	  you	  are	  in	  need	  of	  
transportation,	  for	  example	  when	  you	  have	  a	  flat	  tire.	  	  The	  bike	  carrier	  Hang	  n’	  GO	  solves	  these	  
problems	  in	  a	  smart	  and	  smooth	  way	  through	  accessibility	  in	  times	  when	  you	  are	  in	  need	  of	  
transportation.	  It	  also	  facilitates	  your	  everyday	  life	  if	  you	  transport	  your	  bike	  frequently.	  The	  
bike	  carrier	  is	  compatible	  with	  the	  majority	  of	  all	  standard	  bikes	  and	  almost	  everyone	  can	  use	  it.	  

Hang	  n’	  GO	  paves	  the	  way	  for	  a	  new	  generation	  of	  bike	  carriers,	  where	  creativity	  and	  user-‐
friendliness	  has	  been	  in	  focus	  throughout	  the	  development	  process.	  

	   	  



	  

	  

Förord	  
Denna	  rapport	  som	  bygger	  på	  produkten	  Hang	  n’	  GO,	  är	  resultatet	  av	  ett	  examensarbete	  som	  
genomförts	  av	  Dick	  Lindqvist	  och	  Per	  Lunnebjer,	  studenter	  på	  Utvecklingsingenjörsprogrammet	  
vid	  Högskolan	  i	  Halmstad.	  Examensarbetet	  är	  ett	  produktutvecklingsprojekt	  som	  har	  löpt	  under	  
tidsperioden	  2011-‐2012	  och	  knyter	  ihop	  utbildningen	  genom	  att	  involvera	  alla	  de	  nödvändiga	  
stegen	  i	  processen,	  att	  ta	  en	  idé	  till	  färdig	  produkt	  ut	  på	  marknaden.	  

Vi	  vill	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  de	  som	  har	  varit	  med	  och	  bidragit	  till	  projektets	  framgång.	  Vår	  
handledare	  Leif	  Nordin	  för	  vägledning	  och	  värdefulla	  tips	  genom	  hela	  projektet.	  ALMI	  
Företagspartner	  Halland	  som	  har	  hjälpt	  till	  att	  förverkliga	  projektet	  finansiellt.	  Håkan	  Petersson	  
för	  inspiration	  och	  hjälp	  vid	  tillverkning.	  Ola	  Götesson	  för	  tips	  och	  goda	  råd.	  Bendex	  AB	  för	  
prototyptillverkning	  och	  till	  våra	  klasskamrater	  för	  deras	  stöd	  och	  tips.	  

Projektet	  har	  varit	  otroligt	  roligt	  och	  lärorikt.	  Vi	  har	  fått	  en	  god	  inblick	  i	  alla	  de	  steg	  som	  krävs	  
för	  att	  kunna	  lansera	  en	  helt	  ny	  produkt	  på	  marknaden	  men	  framförallt	  har	  vi	  fått	  tillämpa	  alla	  
de	  kunskaper	  vi	  samlat	  på	  oss	  under	  utbildningen.	  Vi	  har	  också	  fått	  lära	  oss	  hur	  mycket	  jobb	  som	  
krävs	  för	  att	  ta	  fram	  en	  ny	  produkt	  men	  samtidigt	  hur	  fantastiskt	  mycket	  det	  i	  slutändan	  ger	  då	  
idén	  har	  blivit	  till	  verklighet.	  

	  

	  

Dick	  Lindqvist	  

	  

	  

Per	  Lunnebjer	  
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1. Inledning	  
Idag	   säljs	   omkring	   500	   000	   nya	   cyklar	   per	   år	   i	   Sverige,	   vilket	   är	   en	   stadigt	   ökande	   siffra,	  
Webb	   5,	   (2012-‐02-‐26).	   Majoriteten	   av	   alla	   cykelägare	   har	   någon	   gång	   varit	   i	   behov	   av	   att	  
transportera	   sin	   cykel	  och	  då	  krävs	   smarta	  och	  användarvänliga	  produkter	   tillhands.	  Nedan	  
följer	  en	  presentation	  av	  projektets	  bakgrund,	  problembeskrivning,	  syfte	  och	  mål.	  

1.1	  Bakgrund	  
Har	  du	  någon	  gång	  använt	  en	  cykelhållare	  för	  att	  transportera	  din	  egen	  eller	  någon	  annans	  cykel	  
med	  bil?	  Då	  har	  du	  med	  största	  sannolikhet	  också	  varit	  i	  situationen	  då	  cykelhållaren	  ligger	  kvar	  
hemma	  i	  garaget	  eller	  i	  fel	  bil	  vid	  användningstillfället.	  Detta	  är	  inte	  så	  konstigt	  då	  dagens	  
cykelhållare	  är	  otympliga	  och	  vem	  vill	  då	  ha	  den	  liggandes	  i	  bilen?	  

Produkter	  utvecklas	  hela	  tiden	  och	  det	  är	  på	  tiden	  att	  även	  cykelhållaren	  får	  ett	  nytt	  utseende	  
samt	  en	  utvidgning	  av	  dess	  användningsområde.	  	  

1.2	  Problembeskrivning	  
Dagens	  cykelhållare	  är	  ofta	  onödigt	  svåra	  att	  hantera	  då	  en	  cykel	  ska	  transporteras	  ofta.	  De	  finns	  
heller	  inte	  tillgängliga	  vid	  oplanerade	  situationer.	  

Det	  finns	  också	  ett	  behov	  av	  säkrare	  cykelhållare	  på	  marknaden.	  Det	  kommer	  att	  komma	  en	  
standard	  för	  cykelhållare,	  ISO/DIS	  15263-‐4	  och	  enligt	  ett	  test	  från	  testfakta	  (publicerat;	  25	  juli	  
2009)	  visade	  det	  sig	  att	  fem	  av	  åtta	  cykelhållare	  som	  monteras	  på	  dragkroken	  inte	  uppfyller	  de	  
krav	  som	  ställs.	  I	  och	  med	  detta	  finns	  det	  ett	  behov	  för	  en	  cykelhållare	  som	  dels	  är	  säker	  och	  dels	  
alltid	  är	  tillgänglig.	  Webb	  1,	  (2011-‐10-‐01).	  För	  hela	  testet,	  se	  bilaga	  1.	  

1.3	  Syfte	  
Syftet	  med	  projektet	  är	  att	  erbjuda	  en	  ny,	  säker	  och	  användarvänlig	  lösning	  för	  transport	  av	  
cykel.	  Denna	  skall	  alltid	  finnas	  tillgänglig	  för	  användare,	  vid	  planerade	  och	  oplanerade	  
situationer	  men	  framförallt	  förenkla	  användandet	  när	  en	  cykel	  transporteras	  ofta.	  

1.4	  Mål	  
Målet	  är	  att	  utveckla	  en	  tillverkningsfärdig	  cykelhållare	  som	  alltid	  sitter	  fast	  på	  cykeln.	  Denna	  
skall	  vara	  utformad	  för	  montage	  på	  dragkrok.	  Den	  ska	  passa	  alla	  dragkrokar	  enligt	  svensk	  
standard;	  Vägfordon	  -‐	  Dragkulor	  för	  husvagnar	  och	  lätta	  släpfordon	  -‐	  Dimensioner	  (ISO	  
1103:2007,	  IDT).	  Vidare	  skall	  en	  affärsplan	  upprättas	  för	  den	  skandinaviska	  marknaden.	   	  
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2. Projektbeskrivning	  
Nedan	  ges	  en	  inblick	  i	  projektets	  beståndsdelar	  och	  uppbyggnad.	  

2.1	  Projektorganisation	  
Projektgruppen	  består	  av	  Per	  Lunnebjer	  och	  Dick	  Lindqvist.	  Projektet	  drivs	  i	  egen	  regi	  där	  
ägande	  och	  ansvar	  delas	  solidariskt.	  Handledare	  för	  projektet	  är	  Leif	  Nordin.	  

2.2	  Intressenter	  
Kärnintressenter	  i	  detta	  projekt	  är	  projektgruppen,	  vidare	  är	  användarna	  de	  primära	  
intressenterna,	  det	  vill	  säga	  cykelägare	  samt	  personer	  med	  bil	  och	  dragkrok	  som	  kommer	  att	  
använda	  produkten.	  Det	  är	  också	  dessa	  personer	  som	  främst	  kommer	  att	  köpa	  produkten.	  
Sekundära	  intressenter	  är	  återförsäljare	  av	  produkten.	  Detta	  kan	  vara	  större	  grossister	  som	  har	  
cyklar	  eller	  cykeltillbehör	  i	  sitt	  sortiment	  men	  också	  mindre	  cykelåterförsäljare.	  Tillverkare	  och	  
leverantörer	  av	  produkten	  är	  också	  sekundära	  intressenter.	  

2.3	  Krav	  och	  önskemål	  
En	  kravspecifikation	  har	  upprättats	  som	  en	  utgångspunkt	  i	  utvecklingsarbetet	  av	  produkten.	  
Denna	  har	  fyllts	  på	  under	  arbetets	  gång.	  Nedan	  följer	  en	  mer	  ingående	  beskrivning	  av	  de	  mest	  
väsentliga	  kraven.	  För	  fullständig	  kravspecifikation,	  se	  bilaga	  2.	  

2.3.1	  Alltid	  tillgänglig	  
Produktens	  huvudsyfte	  är	  att	  alltid	  vara	  tillgänglig	  för	  användaren	  då	  transport	  av	  cykeln	  krävs.	  
Detta	  ledde	  till	  att	  cykelhållaren	  skall	  vara	  monterad	  på	  cykeln	  som	  ett	  huvudkrav.	  	  

2.3.2	  Universal	  
Ett	  annat	  huvudkrav	  är	  att	  cykelhållaren	  skall	  passa	  minst	  80	  procent	  av	  alla	  standardcyklar.	  Det	  
inkluderar	  inte	  tävlingscyklar,	  barncyklar	  eller	  specialtillverkade	  cyklar.	  	  

2.3.3	  Användarvänlig	  
För	  att	  öka	  konkurrenskraften	  i	  produkten	  skall	  den	  vara	  användarvänlig.	  Med	  det	  menas	  att	  
den	  blir	  snabb	  och	  enkel	  att	  använda.	  Därmed	  specificerades	  kravet;	  montering	  på	  bil	  under	  en	  
minut.	  Det	  ska	  i	  och	  med	  detta	  vara	  enklare	  och	  snabbare	  att	  montera	  projektgruppens	  
cykelhållare	  gentemot	  dagens	  cykelhållare.	  

2.4	  Finansiering	  
Ekonomiskt	  stöd	  kommer	  sökas	  av	  ALMI	  Företagspartner	  Halland	  för	  att	  kunna	  finansiera	  
projektet.	  Högskolan	  i	  Halmstad	  bidrar	  med	  2	  000	  kronor.	  	  

2.5	  Tidplan	  
Projektet	  sträcker	  sig	  över	  tidsperioden;	  september	  2011	  till	  och	  med	  maj	  2012.	  En	  
övergripande	  planering	  har	  tagits	  fram,	  se	  bilaga	  3.	  

2.6	  Risker	  
Detta	  projekt	  bygger	  på	  en	  helt	  ny	  idé	  som	  inte	  finns	  ute	  på	  marknaden.	  Den	  största	  risken	  är	  
därför	  att	  det	  inte	  kommer	  vara	  möjligt	  att	  hitta	  en	  fungerande	  lösning.	  En	  annan	  risk	  är	  att	  
finansieringsintäkterna	  blir	  otillräckliga	  för	  prototyptillverkning	  och	  eventuella	  testkostnader	  
som	  krävs.	  

2.7	  Sekretess	  
Projektet	  drivs	  under	  sekretess	  av	  immaterialrättsliga	  skäl.	  Sekretessavtal	  har	  slutits	  med	  
externa	  parter	  då	  det	  varit	  nödvändigt.	   	  
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3. Metod	  
Projektet	   utförs	   i	   enlighet	   med	   stora	   delar	   av	   utbildningen.	   Detta	   innefattar	   bland	   annat	  
kurserna;	   teknisk	   ekonomi,	   marknadsföring	   och	   försäljning,	   immaterial-‐	   och	   avtalsrätt	   och	  
produktutveckling.	  Projektgruppen	  har	  använt	  sig	  av	  olika	  metoder	  för	  att	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  
genomföra	   projektet.	   Nedan	   följer	   en	   redogörelse	   över	   tillvägagångssätt	   och	   vilka	   metoder	  
som	  använts.	  

3.1	  Vetenskaplig	  utgångspunkt	  	  
Genomgående	  under	  projektet	  har	  metoden	  Dynamisk	  produktutveckling,	  (DPD,	  Dynamic	  
Product	  Development)	  använts.	  Denna	  metod	  skiljer	  sig	  en	  del	  från	  andra	  
produktutvecklingsmetoder	  som	  föreskriver	  ett	  framåtskridande	  av	  förutbestämda	  handlingar.	  I	  
DPD	  arbetar	  man	  inte	  utifrån	  några	  bestämda	  genomförandesteg	  utan	  gör	  den	  för	  stunden	  
viktigaste	  uppgiften.	  Denna	  metod	  är	  utarbetad	  för	  att	  tidseffektivisera	  och	  uppnå	  bästa	  möjliga	  
resultat.	  Användaren	  ställs	  i	  centrum	  och	  man	  söker	  hela	  tiden	  att	  arbeta	  mot	  en	  vision	  även	  om	  
denna	  vision	  kan	  ändra	  sig	  något	  under	  projektets	  gång.	  DPD	  beskrivs	  med	  olika	  tumregler	  och	  
dessa	  har	  projektgruppen	  tillämpat	  under	  utvecklingsarbetet.	  Holmdahl,	  L.	  (2010).	  

3.2	  Metodkritik	  
Den	  dynamiska	  produktutvecklingsmetoden	  som	  projektgruppen	  valt	  att	  arbeta	  utefter,	  är	  en	  
modern	  metod	  som	  har	  gett	  många	  företag	  en	  ökad	  effektivitet,	  exempelvis	  Harley-‐Davidsons	  
verksamhet	  blev	  fyra	  till	  fem	  gånger	  effektivare	  sedan	  de	  började	  använda	  sig	  av	  metoden.	  
Holmdahl,	  L.	  (2010).	  Ändå	  har	  den	  dynamiska	  produktutvecklingsmetoden	  ännu	  inte	  vunnit	  
utbredd	  popularitet	  och	  detta	  gör	  att	  man	  kan	  ställa	  sig	  något	  kritisk	  till	  metoden.	  Detta	  gör	  det	  
dock	  mer	  intressant	  att	  tillämpa	  metoden	  i	  praktiken	  och	  efter	  projektet	  kunna	  reflektera	  över	  
resultatet.	  

3.3	  Faktainsamling	  
Nedan	  beskrivs	  hur	  projektgruppen	  har	  gått	  tillväga	  för	  att	  samla	  in	  nödvändig	  information.	  

3.3.1	  Nyhetsgranskning	  
För	  att	  projektgruppen	  skulle	  kunna	  försäkra	  sig	  om	  att	  inte	  göra	  intrång	  på	  några	  patent	  och	  för	  
att	  få	  en	  bild	  av	  vad	  som	  finns	  ute	  på	  marknaden	  idag	  inom	  cykelhållare,	  gjordes	  en	  grundlig	  
nyhetsgranskning.	  Denna	  gjordes	  genom	  sökningar	  via	  Espacenet,	  PRV	  och	  Google	  Patents.	  Det	  
gjordes	  även	  mer	  allmänna	  sökningar	  på	  Google	  under	  projektet	  för	  att	  se	  om	  något	  nytt	  kom	  ut	  
inom	  cykelhållare.	  

3.3.2	  Testgrupp	  
För	  att	  komma	  nära	  en	  framtida	  användare	  så	  användes	  en	  testgrupp.	  Denna	  grupp	  bestod	  av	  
studenter	  som	  vid	  modifikationer	  och	  förändringar	  av	  olika	  testprototyper	  fick	  provmontera	  
cykel	  och	  hållare	  på	  en	  bils	  dragkrok.	  Deras	  synpunkter	  och	  åsikter	  användes	  sedan	  i	  
produktutvecklingen.	  

3.4	  Idégenerering	  
Under	  idéskapandet	  använde	  projektgruppen	  sig	  av	  metoderna	  BAD,	  PAD,	  MAD	  och	  gick	  
därefter	  vidare	  till	  benchmarking	  och	  CAD.	  Holmdahl,	  L.	  (2010).	  
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3.4.1	  BAD	  –	  Brain	  Aided	  Design	  
Som	  ett	  första	  steg	  i	  projektet	  fick	  projektmedlemmarna	  tid	  för	  att	  tänka	  ut	  lösningar	  och	  idéer	  
på	  problemet.	  Detta	  för	  att	  skapa	  sig	  en	  lösning	  i	  huvudet	  hur	  komplicerad	  den	  än	  kunde	  vara.	  
Det	  var	  av	  stor	  vikt	  redan	  från	  början	  i	  projektet	  att	  få	  en	  stor	  bredd	  på	  hur	  en	  lösning	  skulle	  
kunna	  se	  ut,	  då	  detta	  är	  en	  ny	  produkt.	  Holmdahl,	  L.	  (2010).	  

3.4.2	  PAD	  -‐	  Pencil	  Aided	  Design	  
Med	  denna	  metod	  skissades	  lösningsförslag	  på	  idén.	  PAD	  användes	  för	  att	  komma	  igång	  med	  
projektet	  samt	  för	  att	  kunna	  få	  fram	  en	  mängd	  olika	  idéer	  utan	  att	  vara	  låst	  till	  några	  särskilda	  
krav	  på	  design	  eller	  funktion.	  Skisserna	  var	  heller	  inte	  måttbestämda.	  Till	  en	  början	  skissades	  
helhetslösningar	  upp	  och	  utvecklades	  sedan	  till	  mer	  noggranna	  skisser	  på	  de	  olika	  komponenter	  
produkten	  skulle	  komma	  att	  bestå	  av.	  Holmdahl,	  L.	  (2010).	  

3.4.3	  MAD	  -‐	  Model	  Aided	  Design	  
Denna	  metod	  användes	  för	  att	  på	  ett	  snabbt	  och	  enkelt	  sätt	  verifiera	  funktionen	  i	  de	  koncept	  
som	  utvecklats,	  detta	  med	  enkla	  testmodeller.	  Holmdahl,	  L.	  (2010).	  

3.4.4	  Benchmarking	  
Efter	  en	  kreativ	  fas	  av	  de	  tre	  ovan	  nämnda	  metoderna,	  genomfördes	  en	  benchmarking.	  Detta	  
innebar	  jämförelse	  med	  andra	  produkter	  på	  marknaden	  till	  den	  grad	  det	  var	  genomförbart,	  då	  
produkten	  skapar	  ett	  eget	  segment	  inom	  området;	  cykelhållare	  för	  dragkrok.	  Benchmarking	  
användes	  också	  vid	  jämförelse	  av	  de	  patent	  som	  uppkom	  under	  nyhetsgranskningen.	  PPT	  3,	  
(2008).	  

3.4.5	  CAD	  -‐	  Computer	  Aided	  Design	  
Då	  skisser,	  modeller	  och	  måttsättningar	  var	  framtagna,	  utformades	  produkten	  i	  CAD-‐
programmet	  Catia.	  Denna	  metod	  gjorde	  det	  möjligt	  att	  bygga	  upp	  hela	  produkten	  i	  en	  
tredimensionell	  vy,	  vilket	  gav	  en	  realistisk	  uppfattning	  huruvida	  produkten	  kom	  att	  fungera	  i	  
princip	  eller	  ej.	  Holmdahl,	  L.	  (2010).	  

3.5	  Kravspecifikation	  
Som	  ett	  tidigt	  steg	  i	  utvecklingsprocessen	  gjordes	  en	  kravspecifikation,	  denna	  utvecklades	  sedan	  
under	  projektets	  gång	  allt	  eftersom	  ny	  information	  och	  nya	  idéer	  uppkom.	  I	  kravspecifikationen	  
dokumenterades	  och	  specificerades	  de	  krav	  och	  önskemål	  som	  fanns	  från	  projektgrupp,	  
testgrupp	  och	  tillfrågade	  anhöriga.	  Kravspecifikationen	  utgick	  också	  till	  viss	  del	  från	  Testfaktas	  
undersökning	  med	  avseende	  på	  vilka	  brister	  cykelhållare	  har	  idag.	  PPT	  3,	  (2008).	  

3.6	  Prototyptillverkning	  
För	  att	  testa	  om	  skisser	  och	  idéer	  fungerade	  i	  praktiken	  togs	  flera	  funktionsprototyper	  fram	  av	  
projektgruppen.	  Från	  första	  prototypen	  och	  under	  hela	  produktutvecklingsprocessen	  har	  tester	  
genomförts.	  Testerna	  har	  genomförts	  med	  olika	  material,	  test	  av	  hållfasthet,	  olika	  dimensioner	  
på	  rör	  och	  olika	  utformningar	  av	  produkten	  för	  att	  se	  hur	  den	  bäst	  ska	  placeras	  på	  cykeln.	  	  
Dahlberg,	  T.	  (2010).	  

3.7	  Verktyg	  
Under	  projektet	  har	  många	  olika	  verktyg	  använts,	  nedan	  följer	  en	  beskrivning	  av	  dessa.	  
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3.7.1	  FMEA	  -‐	  Failure	  Mode	  Effect	  Analysis	  
För	  att	  få	  en	  tydlig	  överblick	  över	  vilka	  potentiella	  fel	  som	  kan	  uppstå	  i	  produkten,	  vad	  effekten	  
blir	  av	  dessa	  och	  vad	  som	  kan	  orsaka	  dem,	  gjordes	  två	  stycken	  FMEA-‐analyser.	  Denna	  metod	  
hjälper	  bland	  annat	  till	  att	  förbättra	  kvalitet,	  tillförlitlighet	  och	  säkerhet	  hos	  den	  utvärderade	  
produkten.	  PPT	  1,	  (2010).	  

3.7.2	  MET	  -‐	  Materials	  Energy	  and	  Toxicity	  
En	  MET-‐matris	  ger	  på	  ett	  strukturerat	  sätt	  en	  möjlighet	  till	  att	  utvärdera	  produktens	  
miljöpåverkan	  under	  hela	  dess	  livslängd,	  det	  vill	  säga	  från	  materialframställning	  till	  återvinning.	  
Projektgruppen	  diskuterade	  fram	  denna	  med	  hjälp	  av	  information	  från	  elektroniska	  källor.	  
Webb	  2,	  (2012-‐03-‐20).	  

3.7.3	  SWOT	  -‐	  Strengths,	  Weaknesses,	  Opportunities,	  Threats	  
Metoden	  SWOT-‐analys,	  klargör	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  styrkor,	  svagheter,	  möjligheter	  och	  hot.	  
Metoden	  ger	  en	  ökad	  beredskap	  inför	  framtiden	  och	  kan	  användas	  för	  till	  exempel	  en	  hel	  
verksamhet,	  en	  affärsidé	  eller	  en	  enskild	  produkt.	  Kotler,	  P.	  (2008).	  Projektgruppen	  använde	  
metoden	  med	  avseende	  på	  produkten.	  

3.7.4	  DFMA	  -‐	  Designed	  For	  Manufacturing	  and	  Assembly	  
DFMA	  syftar	  till	  att	  konstruera	  produkten	  för	  att	  den	  ska	  bli	  lätt	  att	  tillverka	  och	  monteras.	  
Projektgruppen	  valde	  att	  jobba	  med	  denna	  metod	  för	  att	  kunna	  ta	  fram	  en	  produkt	  som	  blir	  
tillverkningsvänlig.	  Norr,	  C.	  (2011).	  

3.7.5	  Slack	  
Slacks	  modell	  har	  genomförts	  för	  att	  tydliggöra	  skillnaderna	  mot	  potentiella	  konkurrenter.	  
Modellen	  används	  dels	  som	  ren	  konkurrensanalys	  men	  också	  för	  att	  förtydliga	  produktens	  så	  
kallade	  Orderwinners	  och	  Qualifiers.	  Norr,	  C.	  (2011).	  

3.7.6	  Parvis	  jämförelse	  
Denna	  metod	  användes	  av	  projektgruppen	  då	  den	  lämpar	  sig	  väl	  vid	  en	  utvärdering	  av	  
önskvärda	  egenskaper	  hos	  en	  produkt.	  Denna	  metod	  ligger	  också	  till	  underlag	  för	  en	  
utvärderingsmatris.	  PPT	  2,	  (2010).	  

3.7.7	  Utvärderingsmatris	  
I	  denna	  metod	  används	  produktens	  önskvärda	  egenskaper,	  med	  rangordning	  från	  den	  parvisa	  
jämförelsen	  som	  utgångspunkt.	  En	  utvärdering	  kan	  sedan	  göras	  på	  olika	  lösningar.	  PPT	  2,	  
(2010).	  Projektgruppen	  kunde	  på	  detta	  sett	  få	  fram	  vilken	  lösning	  som	  bäst	  uppfyllde	  de	  
önskvärda	  egenskaperna.	  

3.7.8	  Dokumentation	  
Inom	  DPD	  är	  det	  viktigt	  att	  ständigt	  dokumentera.	  Under	  projektets	  gång	  har	  veckorapporter	  
och	  loggbok	  förts	  angående	  projektets	  framfart,	  till	  exempel	  vad	  som	  har	  gjorts,	  vad	  som	  skall	  
göras,	  idéer	  och	  beslut	  som	  fattats.	  Dessa	  har	  varit	  bra	  att	  ha	  tillgång	  till	  för	  att	  återkoppla	  till	  
tidigare	  steg	  och	  beslut	  i	  projektet	  när	  problem	  har	  uppstått.	  Holmdahl,	  L.	  (2010)	  

3.7.8	  Ekonomiska	  kalkyler	  
För	  att	  få	  en	  tydlig	  bild	  över	  produktens	  lönsamhet	  gjordes	  beräkningar	  på	  bland	  annat	  
försäljningspris,	  täckningsbidrag,	  investeringskostnader,	  break	  even	  och	  verksamhet.	  
Holmström,	  N.	  (2007).	  
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4. Teoretisk	  utgångspunkt	  
En	   grundläggande	   teori	   genom	   utvecklingsarbetet	   har	   varit	   hur	   den	   ergonomiska	   faktorn	  
spelar	  in	  i	  en	  produkts	  utseende.	  Detta	  är	  något	  projektgruppen	  har	  ansett	  viktigt	  att	  arbeta	  
med	  för	  att	  uppnå	  ett	  lyckat	  resultat.	  

4.1	  Kognitiv	  ergonomi	  
Kognitiv	  ergonomi	  har	  att	  göra	  med	  hur	  människor	  uppfattar	  information	  och	  utefter	  det,	  fattar	  
beslut.	  Under	  en	  produktutveckling,	  kan	  en	  grundläggande	  förståelse	  för	  kognitiv	  ergonomi	  
hjälpa	  till	  med	  utformningen	  av	  produkten	  och	  på	  så	  sätt	  bidra	  till	  att	  minska	  risken	  för	  misstag	  i	  
allmänhet	  och	  förbättra	  säkerheten.	  	  

Fel	  och	  misstag	  som	  görs	  vid	  användandet	  av	  en	  produkt	  beror	  ofta	  på	  dålig	  design.	  Detta	  kan	  
beskrivas	  med	  ett	  väldigt	  enkelt	  exempel;	  om	  en	  strömbrytare	  monteras	  vertikalt,	  
överensstämmer	  den	  med	  våra	  förväntningar	  om	  att	  slå	  på	  ljuset,	  monteras	  istället	  brytaren	  i	  
sidled,	  vilket	  händer	  ibland,	  vet	  inte	  användaren	  vilken	  riktning	  knappen	  skall	  föras	  för	  att	  ljuset	  
skall	  tändas.	  Det	  bryter	  mot	  våra	  förväntningar	  och	  det	  blir	  lätt	  att	  göra	  misstag.	  För	  att	  
förhindra	  misstag,	  är	  en	  allmän	  regel	  att	  säkerställa	  att	  liknande	  produkter	  eller	  procedurer	  
fungerar	  på	  samma	  sätt.	  En	  standard	  förebygger	  fel,	  en	  bra	  standard	  följer	  ofta	  en	  stereotyp	  
och	  omvänt	  kan	  en	  standard	  som	  har	  blivit	  accepterad	  med	  omfattande	  
användning	  bli	  en	  stereotyp.	  Exempel	  på	  stereotyper	  inkluderar	  användning	  av	  rött	  för	  stopp	  
eller	  att	  en	  ratt	  skall	  vridas	  åt	  höger	  för	  att	  öka	  hastigheten.	  Användningsmönster	  är	  också	  
viktigt.	  Det	  mänskliga	  ögat	  har	  lätt	  för	  att	  uppfatta	  mönster.	  Information	  som	  presenteras	  såsom	  
ett	  mönster	  kan	  ofta	  förstås	  mycket	  snabbare	  och	  mer	  exakt.	  	  

Vad	  som	  ofta	  betraktas	  som	  mänskliga	  fel	  kan	  i	  själva	  verket	  vara	  dålig	  kognitiv	  
ergonomi.	  Många	  misstag	  och	  fel	  som	  folk	  gör	  kan	  helt	  enkelt	  bero	  på	  dålig	  design,	  
såsom	  förvirrande	  kontroller	  som	  inte	  fungerar	  som	  förväntat.	  Dessa	  frågor	  förbises	  ofta	  vilket	  
har	  stora	  konsekvenser	  på	  process-‐	  och	  produktförbättring.	  	  

Med	  noggrann	  undersökning	  av	  felen	  folk	  gör,	  är	  det	  möjligt	  att	  förutsäga	  mänskliga	  
reaktioner.	  Med	  bra	  ergonomi,	  kan	  fel	  minskas	  i	  produkter	  och	  processer,	  allt	  från	  enkla	  
hushållsapparater,	  till	  exempel	  en	  spis,	  till	  komplexa	  kontrollpaneler,	  exempelvis	  
för	  flygplan	  eller	  i	  kärnkraftverk.	  	  

Ovanstående	  teori;	  MacLeod,	  D.	  (03/2004).	  
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5. Utvecklingsprocessen	  
Nedan	  beskrivs	  vad	  projektgruppen	  har	  gjort	   för	  att	  uppnå	  projektets	  syfte	  och	  mål.	  Det	  som	  
tas	  upp	  är	  de	  mest	  relevanta	  delarna	  som	  haft	  inverkan	  på	  resultatet.	  

5.1	  Inledande	  idégenerering	  
Utifrån	  idén	  om	  att	  ta	  fram	  en	  cykelhållare	  som	  alltid	  sitter	  fast	  på	  
cykeln,	  började	  projektgruppen	  med	  BAD	  och	  PAD,	  dessa	  metoder	  
användes	  sedan	  flitigt	  genom	  olika	  perioder	  i	  projektet.	  	  Till	  en	  
början	  låg	  fokus	  på	  att	  hitta	  en	  lämplig	  plats,	  var	  på	  ramen	  
cykelhållaren	  skulle	  monteras	  och	  var	  den	  skulle	  gömmas	  undan	  på	  
cykeln.	  Alternativen	  som	  ansågs	  lämpliga	  var	  på	  ramen	  mellan	  
pedalhuset	  och	  styret,	  mellan	  pedalhuset	  och	  sadeln	  samt	  en	  lösning	  
med	  tre	  ställbara	  fästpunkter	  med	  ett	  centrum	  i	  ramstommen	  som	  
en	  cykel	  är	  uppbyggd	  av,	  figur	  1.	  Pedalhuset	  är	  den	  del	  av	  cykeln	  där	  de	  båda	  pedalerna	  är	  
monterade.	  	  

För	  att	  uppnå	  kravet	  om	  att	  hållaren	  skall	  passa	  80	  procent	  av	  alla	  standardcyklar,	  sattes	  bilder	  
upp	  på	  olika	  cykelmodeller	  runt	  projektplatsen.	  Detta	  för	  att	  hela	  tiden	  bli	  påminda	  om	  
variationerna	  mellan	  olika	  modeller	  och	  på	  så	  sätt	  hjälpa	  till	  i	  kreativiteten	  att	  ta	  fram	  en	  lösning	  
som	  passar	  ett	  stort	  antal	  olika	  cykelmodeller.	  

Det	  skissades	  flitigt	  över	  var	  själva	  kullåsningen	  skulle	  placeras	  på	  cykeln	  när	  den	  inte	  används.	  
De	  första	  alternativen	  byggde	  på	  att	  den	  skulle	  fällas	  upp	  och	  då	  vara	  dold	  innanför	  den	  trekant	  
som	  utgör	  ramen	  på	  en	  herrcykel.	  Problemet	  med	  detta	  är	  skillnaden	  mellan	  herr-‐	  och	  
damcyklar.	  På	  en	  damcykel	  bildas	  inget	  utrymme	  innanför	  ramen	  på	  samma	  sätt	  som	  på	  en	  
herrcykel	  och	  målgruppen	  skulle	  därmed	  begränsas.	  Att	  vinkla	  kullåsningen	  snett	  uppåt,	  precis	  
under	  ramen	  mellan	  pedalhus	  och	  styre	  skulle	  även	  det	  endast	  fungera	  på	  herrcyklar.	  

Sekretess	  

5.2	  Förstudie	  
För	  att	  säkerställa	  att	  idén	  var	  unik,	  kontrollera	  vad	  som	  krävdes	  för	  att	  tillverka	  och	  sälja	  
produkten	  samt	  att	  göra	  kontrollmätningar	  på	  cyklar	  gjordes	  en	  förstudie.	  

5.2.1	  Nyhetsgranskning	  
En	  nyhetsgranskning	  gjordes	  för	  att	  se	  om	  idén	  är	  unik.	  Den	  gjordes	  genom	  flertalet	  sökningar	  
på	  PRV,	  Espacenet	  och	  Google.	  Det	  visade	  sig	  inte	  finnas	  någon	  liknande	  produkt	  ute	  på	  
marknaden	  där	  cykelhållaren	  sitter	  fast	  på	  cykeln.	  Däremot	  hittades	  två	  patent	  på	  denna	  idé.	  
Båda	  svenska	  och	  i	  bruk.	  Dessa	  patent	  hindrar	  dock	  inte	  utvecklingen	  av	  produkten	  då	  dessa	  
patent	  syftar	  till	  montering	  på	  ett	  annat	  ställe	  på	  cykeln.	  Vidare	  kan	  inget	  av	  de	  patenterade	  
lösningarna	  vridas	  ut	  från	  cykeln	  samt	  att	  det	  ena	  patentet	  endast	  berör	  en	  teknik	  för	  att	  låsa	  
runt	  kulan.	  För	  utförligare	  beskrivning	  av	  nyhetsgranskningen	  samt	  dessa	  två	  patent,	  se	  bilaga	  5.	  	  

5.2.2	  Lagar	  och	  standarder	  
För	  att	  ta	  reda	  på	  vad	  som	  krävs	  för	  att	  få	  sälja	  en	  cykelhållare	  granskades	  Trafikförordningen.	  
Nedan	  har	  den	  mest	  väsentliga	  delen	  angående	  detta	  plockats	  ut;	  Lagen	  om	  fordons	  last,	  
paragraf	  80.	  Denna	  säger:	  

	   	  

Fig.	  1	  
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80	  §	  Last	  får	  inte	  medföras	  på	  eller	  i	  ett	  fordon	  på	  sådant	  sätt	  att	  den	  kan	  
1.	  utgöra	  fara	  för	  person,	  
2.	  orsaka	  skador	  på	  egendom,	  
3.	  släpa	  efter	  eller	  falla	  av	  fordonet,	  
4.	  orsaka	  störande	  dammbildning	  eller	  liknande,	  
5.	  försvåra	  körningen	  av	  fordonet,	  eller	  
6.	  framkalla	  onödigt	  buller.	  

Lagen	  säger	  samtidigt	  att	  det	  yttersta	  ansvaret	  ligger	  hos	  användaren.	  Webb	  3,	  (2011-‐10-‐20).	  	  

Resultatet	  av	  granskningen	  visade	  att	  det	  inte	  finns	  något	  speciellt	  krav	  på	  tillverkaren.	  	  

Det	  kommer	  också	  att	  komma	  en	  standard	  för	  cykelhållare,	  denna	  är	  dock	  fortfarande	  under	  
utformning.	  Projektgruppen	  har	  tagit	  del	  av	  utkastet;	  Draft	  BS	  ISO	  15263-‐4	  Road	  vehicles	  –	  rear	  
load	  vehicles.	  Projektgruppen	  satte	  utefter	  denna	  upp	  som	  mål	  att	  produkten	  skall	  kunna	  möta	  
dessa	  krav.	  Standarden	  innehåller	  bland	  annat	  krav	  på	  hur	  hårt	  cykelhållaren	  måste	  sitta	  fast	  
runt	  dragkroken	  och	  vilka	  påfrestningar	  materialet	  skall	  klara	  av.	  För	  utförligare	  beskrivning	  av	  
standarden,	  se	  bilaga	  6.	  	  

5.2.3	  Marknadsundersökning	  
Projektgruppen	  valde	  att	  inte	  göra	  någon	  allmän	  marknadsundersökning.	  Det	  riskerade	  att	  
skada	  produktens	  nyhetsvärde	  vid	  för	  direkta	  frågor	  om	  produkten	  och	  med	  för	  allmänna	  frågor	  
skulle	  det	  i	  sin	  tur	  inte	  ge	  något.	  Istället	  tillfrågades	  personer	  i	  projektgruppens	  närhet	  om	  hur	  
de	  upplever	  dagens	  cykelhållare.	  Dessa	  personer	  var	  eniga	  om	  att	  de	  ville	  se	  en	  mer	  
användarvänlig	  och	  mer	  tillgänglig	  hållare.	  

5.2.4	  Mätningar	  
Flera	  mätningar	  har	  gjorts	  på	  olika	  typer	  av	  cyklar.	  Projektgruppen	  har	  mätt	  storlek	  på	  
pedalhus,	  avstånd	  från	  pedalhus	  till	  bakhjul,	  avstånd	  från	  ram	  till	  pedal	  och	  vinkel	  på	  ram	  mellan	  
pedalhus	  och	  sadel.	  Allt	  för	  att	  kunna	  optimera	  storleken	  på	  produkten	  så	  den	  passar	  de	  flesta	  
cykelmodeller	  utan	  att	  vara	  i	  vägen	  för	  användaren.	  Mätningarna	  utfördes	  på	  olika	  typer	  av	  
cyklar	  istället	  för	  att	  få	  tillverkningsmått	  från	  olika	  cykelmärken,	  då	  produkten	  även	  ska	  passa	  
äldre	  modeller.	  För	  mätningar,	  se	  bilaga	  7.	  

5.2.5	  Benchmarking	  
För	  att	  få	  en	  bild	  över	  konkurrenssituationen	  har	  projektgruppen	  studerat	  olika	  tillverkare	  på	  
marknaden.	  Benchmarking	  användes	  även	  för	  att	  se	  hur	  andra	  kullåsningar	  fungerar	  och	  
därmed	  generera	  nya	  idéer.	  Detta	  gjordes	  efter	  de	  första	  sessionerna	  av	  BAD,PAD	  och	  MAD,	  för	  
att	  inte	  hämma	  kreativiteten.	  	  	  

5.3	  Val	  av	  lösning	  
För	  att	  nå	  en	  bra	  lösning	  krävdes	  en	  lång	  utvecklingsfas,	  nedan	  följer	  en	  sammanfattande	  
beskrivning	  av	  denna.	  

5.3.1	  Inledande	  tester	  
Dragkrokens	  kula	  är	  byggd	  för	  att	  fungera	  som	  en	  led,	  vilket	  har	  gjort	  det	  komplicerat	  att	  hitta	  
en	  låsning	  som	  kan	  fixeras	  kring	  denna,	  samtidigt	  som	  den	  tar	  upp	  minimal	  plats	  på	  cykeln	  och	  
blir	  enkel	  att	  använda.	  Mått	  på	  kulan	  har	  kontrollerats	  enligt	  svensk	  standard;	  Vägfordon	  -‐	  
Dragkulor	  för	  husvagnar	  och	  lätta	  släpfordon	  -‐	  Dimensioner	  (ISO	  1103:2007,	  IDT).	  Även	  här	  har	  
BAD	  och	  PAD	  använts.	  	  
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Sekretess	  

5.3.2	  Halvtidsavstämning	  	  
Sekretess	  

5.3.2	  Testgrupp	  
För	  att	  få	  åsikter	  utifrån,	  användes	  en	  testgrupp	  bestående	  av	  studenter,	  som	  fick	  testa	  den	  ovan	  
nämnda	  funktionsprototypen.	  Testet	  gick	  ut	  på	  att	  montera	  cykeln	  på	  en	  bils	  dragkrok.	  
Framförallt	  söktes	  åsikter	  ifall	  det	  upplevdes	  jobbigt	  att	  skruva	  åt	  låsningen	  nere	  vid	  kulan.	  
Sammanfattningsvis	  resulterade	  testet	  i	  en	  positiv	  respons	  på	  produkten	  men	  det	  efterlystes	  
tydligare	  klick	  för	  att	  få	  en	  känsla	  av	  att	  produkten	  används	  på	  rätt	  sätt.	  Ingen	  i	  testgruppen	  
tyckte	  det	  var	  besvärligt	  att	  skruva	  och	  skulle	  det	  bara	  vara	  snygga	  fästen	  mot	  ramen	  skulle	  
ingen	  störa	  sig	  på	  hållarens	  montering	  på	  cykeln.	  För	  hela	  testgruppsresultatet,	  se	  bilaga	  9.	  

5.3.3	  Fortsatt	  utveckling	  
Då	  den	  fortsatta	  utvecklingen	  påbörjades	  var	  projektgruppen	  i	  det	  stadiet	  att	  finansiering	  var	  
nödvändig.	  Därmed	  ansöktes	  det	  om	  ett	  ekonomiskt	  bidrag	  från	  ALMI	  företagspartner	  Halland,	  
vilket	  beviljades	  på	  20	  000	  kronor.	  För	  ansökan	  och	  beslut,	  se	  bilaga	  10.	  

Sekretess	  

5.3.4	  Kompletterande	  detaljer	  	  

Sekretess	  

5.3.5	  Slutgiltig	  lösning	  
Sekretess	  

5.4	  Arbetsmetoder	  
Nedan	  följer	  några	  av	  de	  metoder	  som	  använts	  under	  produktutvecklingen	  samt	  vad	  de	  har	  
resulterat	  i.	  

5.4.1	  FMEA	  
För	  att	  utvärdera	  den	  valda	  lösningen,	  arbetades	  en	  konstruktions-‐FMEA,	  bilaga	  13,	  och	  en	  
funktions-‐FMEA,	  bilaga	  14,	  fram	  och	  gav	  projektgruppen	  nyttig	  information	  till	  
förbättringsarbetet	  med	  produkten.	  	  

Sekretess	  

5.4.2	  MET-‐matris	  
En	  MET–matris	  upprättades	  vilket	  gav	  en	  överskådlig	  bild	  över	  produktens	  miljöpåverkan	  under	  
hela	  dess	  livscykel,	  från	  råvaruframställning	  till	  återvinning.	  Utifrån	  denna	  blev	  det	  tydligt	  att	  
materialframställning	  och	  produktion	  var	  de	  områden	  som	  påverkar	  miljön	  mest.	  Det	  är	  då	  
viktigt	  att	  i	  framtiden	  välja	  leverantörer	  och	  tillverkare	  med	  omsorg	  för	  att	  veta	  att	  de	  driver	  en	  
miljöklassad	  verksamhet,	  speciellt	  då	  produkten	  troligtvis	  kommer	  att	  produceras	  utomlands.	  
Webb	  4,	  (2012-‐03-‐20).	  För	  fullständig	  MET-‐matris,	  se	  bilaga	  15.	  

5.4.3	  3D-‐modelering	  
Projektgruppen	  använde	  sig	  av	  CAD-‐programmet	  Catia	  V5	  för	  att	  rita	  upp	  alla	  komponenter	  och	  
för	  att	  anpassa	  storleken	  på	  produkten	  utefter	  de	  mätningarna	  på	  cyklar	  som	  genomförts.	  
Ritningarna	  kunde	  sedan	  användas	  för	  prototyptillverkning.	  	  
För	  kompletta	  ritningar,	  se	  bilaga	  16.	  	  
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5.4.4	  FEM-‐analys	  
I	  Catia	  gjordes	  också	  hållfasthetstester	  med	  statiska	  krafter	  för	  att	  analysera	  vilka	  påfrestningar	  
som	  sker	  på	  stålet	  vid	  belastning	  av	  cykelhållaren.	  Kullåsningen	  fixerades	  och	  sedan	  ansattes	  en	  
kraft	  på	  300	  Newton,	  vilket	  motsvarar	  cykelns	  vikt,	  i	  en	  lodrät	  riktning	  högst	  upp	  på	  röret	  som	  
sitter	  mot	  cykelns	  ram.	  Den	  största	  spänningen	  blev	  85	  MPa	  vilket	  visar	  att	  det	  inte	  är	  några	  
problem	  då	  stålröret	  vi	  använder	  oss	  av	  har	  en	  sträckgräns	  på	  355	  MPa	  och	  en	  brottgräns	  på	  
460	  MPa.	  Efter	  hållfasthetstestet	  kunde	  hållaren	  dimensionernas	  korrekt.	  I	  praktiken	  har	  den	  
dock	  överdimensionerats	  något	  för	  att	  få	  en	  säkerhetsmarginal	  och	  för	  att	  ge	  användaren	  en	  
bättre	  känsla	  av	  stabilitet.	  För	  hela	  analysen,	  se	  bilaga	  17.	  

5.4.5	  Slack	  
En	  Slack-‐modell	  upprättades	  för	  att	  jämföra	  produkten	  mot	  konkurrenter.	  Orderwinners	  visade	  
att	  produkten	  är	  stark	  då	  den	  är	  unik,	  skapar	  en	  ny	  marknad	  och	  att	  den	  alltid	  är	  tillgänglig.	  
Qualifiers	  visade	  att	  den	  måste	  vara	  liten	  på	  cykeln	  och	  smidig	  att	  använda.	  Den	  gav	  också	  att	  det	  
måste	  arbetas	  med	  marknadsföring	  och	  visa	  att	  produkten	  funkar.	  	  
För	  hela	  modellen,	  se	  bilaga	  18.	  

5.4.6	  Manual	  
En	  bruksanvisning	  skapades	  för	  att	  visa	  användaren	  hur	  produkten	  monteras	  samt	  används.	  
Denna	  togs	  fram	  i	  Adobe	  InDesign	  för	  att	  erhålla	  ett	  snyggt	  resultat.	  Med	  hjälp	  av	  CAD-‐ritningar,	  
pilar	  och	  förklarande	  texter	  framställdes	  bilderna	  på	  ett	  illustrerande	  vis.	  För	  hela	  manualen,	  se	  
bilaga	  19.	  

5.4.7	  Materialval	  
Efter	  diskussioner	  med	  kunniga	  personer	  inom	  området,	  Samtal	  1	  (2011-‐12-‐05)	  &	  Samtal	  2	  
(2012-‐04-‐13),	  fattades	  beslut	  om	  att	  produkten	  ska	  tillverkas	  i	  stål.	  Aluminium	  hade	  varit	  att	  
föredra	  för	  att	  hålla	  nere	  vikten	  på	  produkten	  men	  enligt	  de	  råd	  vi	  fick,	  skulle	  hållaren	  bli	  för	  
klen	  just	  runt	  kullåsningen.	  	  

5.4.8	  Avstämning	  under	  projektet	  
Under	  projektets	  gång	  har	  veckorapporter	  förts	  angående	  projektets	  framfart,	  till	  exempel	  vad	  
som	  har	  gjorts,	  vad	  som	  ska	  göras,	  idéer	  och	  beslut	  som	  fattats.	  Dessa	  rapporter	  har	  varit	  bra	  att	  
ha	  tillgång	  till	  för	  att	  återkoppla	  till	  tidigare	  steg	  och	  beslut	  i	  projektet	  då	  problem	  har	  uppstått.	  
Dessa	  har	  också	  skickats	  till	  handledare	  för	  projektet,	  Leif	  Nordin,	  för	  att	  få	  respons	  och	  kunna	  
diskutera	  kring	  problem	  under	  de	  veckovis	  inplanerade	  mötena.	  

5.5	  Prototyptillverkning	  
För	  att	  kunna	  presentera	  en	  produktnära	  prototyp	  tillverkades	  denna	  av	  Bendex	  AB	  i	  Hyltebruk.	  
I	  samråd	  med	  företaget	  diskuterades	  det	  fram	  hur	  komponenterna	  skulle	  utformas	  enligt	  DFMA,	  
Design	  for	  Manufacturing	  and	  Assembly.	  Genom	  att	  låta	  Bendex	  AB	  tillverka	  prototypen	  
skapades	  också	  en	  kontakt	  med	  en	  potentiell	  framtida	  tillverkare.	  
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5.6	  Tester	  
Projektgruppen	  har	  utfört	  tester	  på	  den	  framtagna	  prototypen	  
för	  att	  försäkra	  sig	  om	  att	  den	  fungerar.	  Dessa	  tester	  har	  utförts	  
genom	  väjningstest	  på	  konbana,	  figur	  8,	  i	  hastigheter	  upp	  till	  80	  
km/h,	  bromstest	  100	  km/h	  och	  farthinder	  50	  km/h.	  Cykel	  och	  
hållare	  satt	  utan	  problem	  kvar	  på	  dragkroken	  och	  testerna	  
gjorde	  inte	  heller	  någon	  åverkan	  på	  produkten.	  

5.7	  Sekretess	  och	  immaterialrättsligt	  skydd	  
Projektet	  har	  genomförts	  under	  sekretess	  för	  att	  inte	  förstöra	  nyhetsvärdet	  på	  produkten.	  Det	  
finns	  en	  möjlighet	  att	  söka	  patent	  på	  kullåsningen.	  Denna	  är	  uppbyggd	  med	  befintliga	  tekniker	  
men	  kombinationen	  av	  dessa	  skapar	  en	  ny	  teknik	  och	  ett	  helt	  nytt	  sätt	  att	  låsa	  runt	  en	  dragkrok.	  
Projektgruppen	  har	  därför	  för	  avsikt	  att	  söka	  patent	  på	  just	  kullåsningen	  i	  kombination	  med	  att	  
den	  kan	  vridas	  ut	  från	  cykeln.	  Det	  går	  dock	  inte	  att	  söka	  patent	  på	  hela	  idén	  i	  sig;	  cykelhållare	  
som	  sitter	  fast	  på	  cykeln.	  Detta	  då	  det	  redan	  finns	  två	  patent	  som	  framgår	  i	  nyhetsgranskningen.	  	  

Fram	  tills	  finansiering	  för	  patent	  är	  löst,	  fortsätter	  projektgruppen	  att	  hålla	  projektet	  under	  
sekretess.	  

	   	  

Fig.	  8	  
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6. Produkten	  
Nedan	   följer	  examensarbetets	   resultatdel,	   en	   ingående	  beskrivning	  med	  tillhörande	  bilder	  av	  
cykelhållaren	  Hang	  n’	  GO.	  

Cykelhållaren	  Hang	  n’	  GO	  är	  en	  ny	  och	  innovativ	  produkt,	  som	  alltid	  finns	  tillhands	  för	  dig	  som	  
användare	  då	  du	  behöver	  transportera	  din	  cykel.	  Hang	  n’	  GO	  är	  utvecklad	  med	  höga	  krav	  på	  
användarvänlighet	  och	  har	  det	  huvudsakliga	  syftet	  att	  underlätta	  vardagen	  för	  dig	  som	  ofta	  
transporterar	  din	  cykel.	  

Produkten	  har	  fått	  namnet	  Hang	  n’	  GO	  för	  att	  spegla	  dess	  egenskaper.	  Det	  ska	  gå	  smidigt	  och	  
snabbt	  att	  använda	  produkten,	  ’häng	  på	  och	  kör’	  har	  varit	  ledorden	  genom	  projektet.	  Logotypen	  
har	  tagits	  fram	  med	  samma	  utgångspunkt,	  därför	  är	  texten	  GO	  i	  grön	  nyans	  för	  att	  ytterligare	  
framhäva	  körklar.	  En	  cykel	  med	  texten	  GO	  som	  hjul	  är	  också	  inkluderad	  i	  logotypen	  för	  att	  
koppla	  till	  produkten.	  För	  namn-‐	  och	  logotypförslag,	  se	  bilaga	  20.	  	  

Projektets	  totala	  intäkter	  och	  kostnader	  har	  sammanställts,	  se	  bilaga	  24.	  

6.1	  Cykelhållaren	  
Hang	  n’	  GO	  är	  testad	  och	  klarar	  att	  transportera	  en	  cykel	  på	  bil,	  under	  normalt	  användande	  i	  
trafik	  samt	  under	  tuffare	  tester	  vilket	  beskrivs	  i	  utvecklingsprocessen.	  Figur	  9,	  10,	  11,	  nedan	  
visar	  bilder	  på	  produkten	  då	  den	  sitter	  monterad	  på	  dragkroken.	  

Sekretess	  

Hang	  n’	  GO	  består	  huvudsakligen	  av	  fyra	  olika	  delar	  som	  tillsammans	  utgör	  cykelhållaren.	  I	  
dessa	  delar	  finns	  även	  mindre	  komponenter	  som	  har	  stor	  betydelse	  för	  produktens	  funktion.	  
Nedan	  följer	  en	  mer	  ingående	  beskrivning	  av	  dessa	  delar	  och	  komponenter.	  För	  bilder	  på	  
produkten	  samt	  bilder	  på	  testkörning,	  se	  bilaga	  21.	  

6.1.1	  Hållare	  
Sekretess	  

6.1.2	  Kullåsning	  
Sekretess	  

6.1.3	  Fästen	  
Sekretess	  

6.1.4	  Rem	  
Sekretess	  

6.2	  Användning	  
Sekretess	  
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6.3	  Manual	  
För	  att	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  beskriva	  för	  användaren	  hur	  produkten	  används,	  monteras	  på	  cykeln	  
och	  vad	  som	  kan	  vara	  bra	  att	  tänka	  på,	  har	  en	  manual	  tagits	  fram.	  Användandet	  och	  montering	  
illustreras	  med	  lättförståeliga	  bilder	  och	  korta	  förklarande	  texter.	  Här	  visas	  också	  alla	  ingående	  
delar.	  Manualen	  kommer	  att	  följa	  med	  vid	  köp	  av	  produkten.	  För	  hela	  manualen,	  se	  bilaga	  19.	  

6.4	  Vidareutveckling	  
Enligt	  de	  mål	  som	  är	  uppsatta	  för	  produkten	  skall	  den	  kunna	  möta	  de	  krav	  som	  specificeras	  i	  den	  
kommande	  standarden.	  Den	  främsta	  vidareutvecklingen	  som	  bör	  göras	  är	  därmed	  att	  låta	  
Statens	  Provningsanstalt	  utföra	  tester	  på	  produkten	  för	  att	  bekräfta	  detta.	  	  

I	  dagens	  läge	  är	  det	  enbart	  möjligt	  att	  transportera	  en	  cykel	  med	  Hang	  n’	  GO.	  Detta	  är	  något	  som	  
skulle	  kunna	  vidareutvecklas.	  	  

Sekretess	  
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7. Affärsplan	  
Nedan	   följer	   en	   affärsplan	   för	   cykelhållaren	   Hang	   n’	   GO	   som	   beskriver	   hur	   produkten	   skall	  
föras	  ut	  på	  marknaden.	  För	  att	  kontrollera	  hur	  produkten	  står	  sig	  mot	  andra	  cykelhållare	  på	  
marknaden	  upprättades	  en	  SWOT-‐analys.	  För	  hela	  SWOT-‐analysen,	  se	  bilaga	  22.	  

7.1	  Affärsidé	  
Vår	  affärsidé	  att	  tillverka	  och	  sälja	  en	  cykelhållare	  som	  alltid	  sitter	  fast	  på	  cykeln.	  Det	  ändrar	  
ansvaret	  från	  bilisten	  till	  cyklisten	  när	  man	  ska	  transportera	  sin	  cykel	  med	  bil.	  Cykelhållaren	  blir	  
alltid	  tillgänglig	  vilket	  gör	  oss	  unika	  på	  marknaden.	  

7.2	  Marknad	  
Det	  finns	  en	  stor	  potentiell	  marknad	  för	  vår	  produkt	  jämfört	  med	  andra	  cykelhållare	  som	  finns	  
på	  marknaden	  idag.	  Istället	  för	  att	  enbart	  erbjuda	  en	  cykelhållare	  till	  kunder	  med	  tillgång	  till	  bil	  
som	  idag,	  så	  kan	  vi	  nu	  erbjuda	  en	  lösning	  för	  alla	  cyklister.	  

Det	  finns	  en	  mängd	  olika	  cykelhållare	  idag	  och	  en	  stor	  variation	  i	  olika	  modeller	  och	  utföranden,	  
cykelhållarna	  kan	  dock	  delas	  in	  i	  olika	  klasser	  beroende	  på	  användningsområde,	  bilmodell	  och	  
prisklass.	  De	  huvudklasser	  som	  finns	  är;	  takmonterade	  cykelhållare,	  cykelhållare	  monterade	  på	  
bagagelucka	  och	  cykelhållare	  monterade	  på	  dragkrok.	  Den	  sistnämna	  klassen	  kategoriserar	  vår	  
produkt	  och	  dessa	  modeller	  är	  de	  vi	  främst	  kommer	  att	  konkurrera	  med.	  Vår	  produkt	  skapar	  
dock	  ett	  eget	  segment	  inom	  denna	  klass	  då	  det	  i	  dagsläget	  inte	  finns	  några	  liknande	  produkter	  
på	  marknaden.	  

Förutom	  behovet	  av	  att	  alltid	  ha	  cykelhållaren	  tillgänglig	  så	  finns	  också	  ett	  behov	  av	  högre	  
kvalitet	  och	  framförallt	  bättre	  hållfasthet	  på	  dragkroken,	  specificerat	  av	  Statens	  
Provningsanstalt	  på	  uppdrag	  av	  testfakta	  (publicerat;	  25	  juli	  2009).	  Webb	  1,	  (2011-‐10-‐01).	  Detta	  
test	  gjordes	  på	  cykelhållare	  för	  dragkrok	  och	  man	  utgick	  från	  en	  ännu	  inte	  publicerad	  standard	  
ISO/DIS	  15236-‐4.	  Målsättningen	  är	  att	  vår	  produkt	  skall	  möta	  dessa	  krav	  och	  i	  dagsläget	  kan	  det	  
ge	  en	  stor	  fördel	  jämfört	  med	  konkurrenter.	  

Branschorganisationen	  Svensk	  Cykling	  uppskattar	  idag	  cykelförsäljningen	  till	  drygt	  500	  000	  
sålda	  cyklar	  per	  år	  i	  Sverige	  och	  denna	  siffra	  har	  hela	  tiden	  ökat,	  det	  senaste	  året	  med	  hela	  sex	  
procent.	  Webb	  5,	  (2012-‐02-‐26).	  

Enligt	  egna	  uppskattningar,	  baserat	  på	  årligen	  sålda	  cyklar,	  finns	  det	  totalt	  cirka	  fyra	  och	  en	  halv	  
miljoner	  cyklar	  i	  Sverige.	  Räknas	  då	  barnmodeller,	  tävlingscyklar	  och	  specialmodeller	  så	  som	  
tandemcyklar	  bort	  från	  detta	  så	  är	  resterande	  cykelägare	  med	  ett	  behov	  av	  transport	  vår	  
huvudsakliga	  målgrupp.	  Detta	  ett	  mycket	  brett	  spann	  av	  cyklister.	  För	  att	  specificera	  vår	  
produkt	  ytterligare	  mot	  de	  som	  är	  mest	  lämpade	  att	  köpa	  produkten,	  kan	  vi	  räkna	  bort	  de	  som	  
är	  ute	  efter	  att	  transportera	  cykeln	  längre	  sträckor,	  så	  som	  semester.	  Vi	  kan	  också	  räkna	  bort	  de	  
som	  har	  behovet	  att	  transportera	  flera	  cyklar	  samtidigt.	  Vi	  har	  således	  en	  specificerad	  målgrupp	  
på	  vardagscyklister	  i	  åldrarna	  12-‐70	  som	  ofta	  transporterar	  sin	  egen	  cykel.	  

7.3	  Konkurrensanalys	  
De	  cykelhållare	  som	  finns	  på	  marknaden	  idag	  är	  som	  sagt	  avsedda	  för	  att	  monteras	  på	  dragkrok,	  
bagagelucka	  eller	  takräcke.	  Det	  finns	  billiga	  modeller,	  pris	  runt	  tvåhundra	  kronor,	  som	  säljs	  på	  
bensinstationer	  eller	  hos	  varukedjor	  såsom	  Biltema	  och	  Jula.	  Vidare	  finns	  det	  dyrare	  och	  
exklusivare	  modeller	  från	  tillverkare	  såsom	  Thule	  och	  Mont	  Blanc	  där	  fokus	  ligger	  på	  kunder	  
som	  skall	  transportera	  cyklarna	  en	  längre	  sträcka	  eller	  i	  ett	  mer	  professionellt	  syfte.	  På	  
marknaden	  idag,	  finns	  det	  ingen	  variant	  av	  cykelhållare	  som	  kan	  monteras	  på	  cykeln	  och	  
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därmed	  är	  vi	  unika	  inom	  denna	  marknad.	  Detta	  är	  vår	  konkurrenskraft	  mot	  de	  produkter	  som	  
finns	  på	  marknaden	  idag	  i	  klassen;	  cykelhållare	  för	  montage	  på	  dragkrok.	  Vår	  tanke	  är	  inte	  att	  
konkurrera	  med	  de	  exklusivare	  modellerna	  utan	  istället	  ska	  produkten	  bli	  ett	  substitut	  till	  
dagens	  enklare	  cykelhållare	  men	  även	  täcka	  ett	  helt	  nytt	  användningsområde	  samt	  ett	  nytt	  
behov,	  det	  vill	  säga,	  förenkla	  vardagen	  för	  de	  som	  ofta	  transporterar	  sin	  cykel.	  Då	  produkten	  är	  
unik	  och	  skapar	  ett	  helt	  nytt	  segment	  inom	  sin	  klass,	  kommer	  den	  också	  att	  ha	  ett	  högre	  
försäljningspris	  gentemot	  de	  billigare	  varianterna.	  	  

7.4	  Marknadsaktiviteter	  
Produkten	  kommer,	  förutsatt	  att	  den	  är	  skyddad,	  lanseras	  via	  hemsida	  och	  visas	  upp	  på	  olika	  
mässor	  med	  start	  på	  UTEXPO	  i	  maj.	  Därifrån	  kommer	  vi	  arbeta	  med	  marknadsföring	  och	  inleda	  
samarbeten	  med	  återförsäljare	  av	  produkten.	  	  

7.5	  Distribution	  
Sekretess	  

7.6	  Produktionsprocess	  
Sekretess	  

7.8	  Ekonomi	  
Sekretess	  

7.9	  Tidsplan	  
Detta	  är	  en	  övergripande	  och	  uppskattad	  tidsplan	  för	  produktens	  framtid.	  

Sekretess	  

7.10	  Risker	  
Sekretess	  

	   	  



	  

	   16	  

8. Slutsatser	  och	  reflektioner	  
Projektgruppen	   har	   diskuterat	   och	   reflekterat	   över	   projektets	   utfall,	   både	   med	   avseende	   på	  
produkten	  och	  projektet	  i	  sig,	  nedan	  följer	  en	  sammanfattning	  av	  detta.	  

8.1	  Projektet	  
Projektet	  har	  varit	  otroligt	  roligt	  och	  givande.	  Det	  har	  knutit	  ihop	  alla	  de	  kurser	  vi	  läst	  under	  
utbildningen	  vilket	  har	  varit	  intressant	  att	  tillämpa	  i	  praktiken.	  Det	  har	  också	  gett	  en	  god	  
förståelse	  för	  hur	  mycket	  arbete	  och	  tid	  som	  ligger	  bakom	  en	  nyproducerad	  produkt.	  Idén	  till	  
projektet	  valdes	  ut	  bland	  en	  rad	  andra	  idéer,	  där	  valet	  grundar	  sig	  i	  att	  vi	  inte	  bara	  ska	  hitta	  en	  
lösning	  på	  problemet,	  utan	  vid	  projektet	  slut	  kunna	  presentera	  en	  produktionsfärdig	  produkt.	  Vi	  
är	  enormt	  stolta	  över	  att	  nu	  kunna	  visa	  detta,	  även	  om	  det	  är	  en	  bit	  kvar	  tills	  att	  produkten	  når	  
marknaden.	  	  

Projektmedlemmarnas	  olika	  egenskaper	  har	  gått	  ihop	  väldigt	  bra	  och	  resulterat	  i	  ett	  gott	  
samarbete.	  Diskussioner	  har	  förts	  genom	  hela	  projektet	  och	  över	  var	  detalj,	  speciellt	  i	  
konstruktionsfrågor	  och	  det	  har	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  drivit	  produktutvecklingen	  framåt.	  	  

Under	  projektets	  gång	  har	  det	  visat	  sig	  vara	  väldigt	  viktigt	  med	  god	  kommunikation	  mellan	  
inblandade	  parter	  för	  att	  uppnå	  önskvärda	  resultat.	  Till	  exempel	  då	  produkten	  bygger	  mycket	  på	  
exakta	  mått	  och	  behöver	  därmed	  tillverkas	  med	  noggrannhet	  så	  har	  vi	  fått	  diskutera	  
tillverkningsfrågor	  med	  leverantören	  vid	  flera	  tillfällen.	  

8.1.1	  DPD	  
Vi	  har	  arbetat	  utefter	  olika	  metoder	  inom	  DPD,	  vilket	  beskrivs	  i	  metodavsnittet.	  Detta	  arbetssätt	  
har	  lämpat	  sig	  bra	  för	  projektgruppen	  då	  det	  inte	  funnits	  någon	  förutbestämd	  väg	  att	  ta.	  Istället	  
har	  den	  för	  stunden	  viktigaste	  uppgiften	  genomförts	  och	  detta	  har	  i	  de	  allra	  flesta	  fall	  
effektiviserat	  produktutvecklingen.	  

8.1.2	  Kognitiv	  ergonomi	  
I	  teoriavsnittet	  beskrivs	  vikten	  av	  kognitiv	  ergonomi	  i	  en	  produkt.	  Detta	  har	  vi	  haft	  i	  åtanke	  
under	  produktutvecklingsarbetet.	  Då	  det	  tidigt	  i	  projektet	  stod	  klart	  att	  produkten	  kommer	  
innefatta	  flera	  moment	  under	  användning,	  studerades	  olika	  möjligheter	  för	  att	  göra	  produkten	  
självinstruerande.	  Kognitiv	  ergonomi	  kändes	  lämpligt	  att	  tillämpa	  på	  produkten,	  vilket	  också	  har	  
resulterat	  i	  en	  användarvänlig	  produkt.	  Då	  hållaren	  vinklas	  ut	  respektive	  in,	  hörs	  tydliga	  
klickljud	  för	  att	  användaren	  skall	  veta	  att	  den	  sitter	  säkert	  på	  plats.	  Stödet	  som	  skjuts	  in	  under	  
kulan	  har	  också	  tydliga	  fasta	  lägen	  för	  att	  inge	  en	  känsla	  av	  säkerhet.	  Vidare	  är	  det	  enkelt	  att	  
uppfatta	  i	  vilken	  ordning	  de	  olika	  stegen	  skall	  utföras.	  För	  att	  ytterligare	  försäkra	  att	  produkten	  
blir	  enkel	  att	  använda,	  sammanställdes	  instruktionerna	  i	  en	  strukturerad	  och	  illustrerande	  
bruksanvisning.	  

Ergonomi	  har	  också	  varit	  viktigt	  vid	  själva	  monteringen,	  stången	  under	  kullåsningen	  är	  
utformad	  för	  att	  ge	  ett	  stöd	  under	  kulan	  och	  därmed	  hålla	  cykelns	  vikt.	  I	  och	  med	  detta	  kan	  
användaren	  släppa	  cykeln	  på	  dragkroken	  och	  i	  lugn	  och	  ro	  skruva	  fast	  kullåsningen.	  Detta	  gör	  
alltså	  att	  användaren	  inte	  behöver	  balansera	  cykeln	  samtidigt	  som	  kullåsningen	  skruvas	  fast.	  
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8.1.3	  Hållbar	  utveckling	  
Vid	  en	  framtida	  tillverkning	  och	  försäljning	  av	  produkten	  är	  det	  viktigt	  för	  projektgruppen	  att	  
med	  omsorg	  välja	  rätt	  leverantörer	  och	  tillverkare,	  vilket	  tas	  upp	  kort	  under	  
utvecklingsprocessen.	  Detta	  för	  att	  med	  säkerhet	  kunna	  veta	  att	  en	  verksamhet	  bedrivs,	  med	  
miljötänk	  och	  med	  rättvisa	  arbetsförhållanden	  för	  personal.	  Produkten	  kommer	  att	  tillverkas	  i	  
Kina	  och	  då	  är	  detta	  extra	  viktigt	  att	  kontrollera	  eftersom	  det	  ibland	  kan	  råda	  dåliga	  
arbetsförhållanden	  där	  vilket	  vi	  vill	  undvika.	  Hang	  n’	  GO	  skall	  förknippas	  med	  ett	  noggrant	  
genomtänkt	  produktframställande	  vilket	  kommer	  gynna	  både	  oss	  själva	  som	  försäljare,	  vårt	  
varumärke	  och	  framförallt	  de	  som	  tillverkar	  produkten.	  

Vid	  uppstart	  av	  ett	  företag	  kring	  produkten	  Hang	  n’	  GO	  är	  etik	  en	  grundläggande	  uppgift	  att	  ta	  
hänsyn	  till.	  Det	  är	  för	  oss	  är	  viktigt	  att	  företaget	  bryr	  sig	  om	  och	  tar	  ansvar	  för	  den	  omvärld	  vi	  
kommer	  verka	  i.	  Detta	  kan	  tyckas	  vara	  en	  självklarhet	  men	  är	  samtidigt	  något	  som	  förbises	  
alldeles	  för	  lätt	  då	  fokus	  ofta	  ligger	  på	  effektivisering	  och	  vinstmaximering	  i	  ett	  företagande.	  Kan	  
vi	  redan	  från	  uppstarten	  av	  ett	  företag	  ha	  ett	  etiskt	  korrekt	  tänk	  kring	  frågor	  om	  miljö	  och	  
arbetsförhållanden,	  så	  kommer	  vi	  också	  att	  långsiktigt	  kunna	  tjäna	  på	  detta.	  Företaget	  kan	  
drivas	  framåt	  och	  vi	  kan	  bidra	  till	  ett	  bättre	  samhälle.	  

8.2	  Prototypen	  
Prototypen	  som	  tillverkats	  delvis	  av	  projektgruppen	  men	  till	  största	  del	  av	  Bendex	  AB	  har	  visat	  
sig	  fungera	  mycket	  bra	  och	  visade	  sig	  dessutom	  bli	  mycket	  snyggare	  än	  förväntat.	  En	  del	  mått	  
behöver	  dock	  finjusteras	  för	  att	  den	  skall	  fungera	  optimalt,	  de	  framtagna	  ritningarna	  behöver	  
också	  specificeras	  med	  toleranser	  för	  att	  produkten	  skall	  kunna	  monteras	  ihop	  på	  korrekt	  sätt.	  

Den	  främsta	  orsaken	  till	  att	  måtten	  inte	  är	  optimala	  är	  att	  produkten	  har	  ytbehandlats	  med	  lack	  
vilket	  ledde	  till	  att	  hålen	  blev	  lite	  för	  små	  och	  att	  rören	  inte	  kunde	  föras	  ihop	  tillräckligt	  enkelt.	  	  

Fästena	  som	  fixerar	  hållaren	  på	  ramen	  fungerar	  bra	  och	  fyller	  sin	  funktion,	  de	  kan	  dock	  göras	  en	  
aning	  mindre	  av	  estetiska	  skäl	  och	  eventuellt	  skall	  dessa	  också	  ytbehandlas	  i	  samma	  färg	  som	  
produkten.	  

8.3	  Hang	  n’	  GO	  
Hang	  n’	  GO	  har	  än	  så	  länge	  bara	  visats	  upp	  under	  sekretess	  men	  de	  som	  fått	  se	  produkten	  har	  
gett	  oss	  mycket	  god	  respons	  och	  förhoppningen	  är	  att	  marknaden	  tar	  emot	  produkten	  på	  samma	  
sätt.	  	  

Hang	  n’	  GO	  är	  resultatet	  av	  en	  kreativ	  utvecklingsprocess	  där	  fokus	  har	  legat	  på	  
användarvänlighet.	  Produkten	  underlättar	  vardagen	  för	  de	  som	  ofta	  transporterar	  sin	  cykel	  och	  
skapar	  därigenom	  ett	  nytt	  behov	  på	  marknaden.	  Produkten	  försäkrar	  också	  att	  användaren	  
aldrig	  mer	  behöver	  befinna	  sig	  i	  situationen	  då	  cykelhållaren	  ligger	  kvar	  hemma	  i	  garaget	  eller	  i	  
fel	  bil	  då	  cykeln	  behöver	  transporteras.	  

Innan	  produkten	  kan	  nå	  marknaden	  krävs	  en	  del	  jobb	  för	  att	  säkra	  ett	  skydd	  för	  produkten	  och	  
för	  att	  kunna	  finansiera	  uppstarten	  av	  en	  tillverkning.	  Detta	  ser	  vi	  inte	  som	  ett	  hinder,	  att	  hålla	  
resultatet	  av	  ett	  nio	  månaders	  långt	  produktutvecklingsarbete	  i	  sin	  hand	  ger	  istället	  en	  oerhörd	  
energi	  att	  fortsätta	  arbetet	  och	  att	  i	  framtiden	  få	  se	  vår	  produkt	  ute	  på	  vägarna!	  
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Bilaga 1 - Testfaktas test av cykelhållare 
 

Fem av åtta cykelhållare klarar inte kraven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av:  Adolfo Diaz  

Publicerat: 25 juli 2009  

Fem av åtta cykelhållare för bil klarar inte kraven som branschen själv satt. Och två av 

modellerna är så veka att en normalstark person kan böja dem bara han eller hon tar i lite. 

Testfaktas laboratorietest visar också att dyrast är bäst. 

Ska du ta med dig cykeln ut på landet? Har du inget släp, utan bara en dragkrok? Då kan en 

cykelhållare som sätts fast på dragkroken vara en bra lösning.  

 

Men se upp med vad du köper. Det är nämligen inte många av cykelhållarna i Testfaktas 

laboratorietest som håller måttet.  

 

Enligt en kommande, ännu inte officiell, standard får cykelhållare maximalt böjas tre grader 

under belastning. Den minsta belastning som cykelhållaren ska klara utan att deformeras är 

1104 Newton framåt eller bakåt och 794 Newton i sidled. 

 

– 1104 Newton motsvarar en belastning på ungefär 100 kilo, vilket är vad man kan förvänta 
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sig att cykelhållarna utsätts för vid vanlig körning, säger Åsa Lindström, projektledare vid SP 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som genomfört testet. 

 

– Det är inga extrema krafter det handlar om, lägger hon till. 700 Newton kan man nästan 

dra själv. En någorlunda stark person kan själv dra en kraft motsvarande 500 Newton utan 

problem. 

 

Dragtestet på Julas och Sportex cykelhållare avbröts långt innan det hunnit nå 794 Newton. 

Anledningen var att cykelhållarna börjat lossna från dragkroken.  

 

– Om en cykelhållare har så bristfällig infästning vid kulan att påtagligt glapp uppstår efter 

relativt måttlig påverkan, bör den enligt min mening inte användas. Det är föraren, och inte 

den som tillverkat eller sålt cykelstället, som ställs till svars om cykelhållaren kollapsar och 

cyklarna far ut på vägen och ställer till en olycka, kommenterar Bo Göingberg, utredare vid 

Transportstyrelsen. 

 

På Lidab, som tillverkar Sportex cykelhållare, näst sämst i test, förklarar man att det handlar 

om en utgående produkt. När Testfakta frågar produktchefen Katrin Larsson hur det kan 

komma sig att deras cykelhållare börjar glappa vid fästet redan vid knappt halva kraften (se 

tabell) hänvisar hon till bruksanvisningen. 

 

– Det står tydligt i bruksanvisningen att maxlast är 30 kg och två cyklar. För övrigt har det 

inte funnits någon standard att gå efter när vi har tagit fram produkten, säger hon. 

 

Men Åsa Lindström på SP påpekar att cyklarnas tyngd på hållaren är inkluderad i standarden. 

Om cyklarna väger 30 kg, motsvarande omkring 300 Newton, behövs det alltså inte någon 

större ytterligare kraft för att nå upp till de 420 Newton som Sportex cykelhållare hann med 

innan fästet började lossna. 

 

Den som funderar på att köpa en cykelhållare bör dock tänka ett steg längre än bara på hur 

tålig den är. Det är olagligt att köra bil med last som skymmer registreringsskylt eller bakljus. 

Det är inte något högprioriterat brott men Bo Göingberg, utredare vid Transportstyrelsen, 

manar ändå till eftertanke. 

 

Anledningen till att lagstiftningen inte gjorts tydligare är enligt Bo Göingberg att slippa 

krångla till det för medborgaren. Han nämner brevbärare som cyklar på trottoaren som ett 

annat exempel på lagbrott som samhället väljer att blunda för, allt för att förenkla vardagen. 

 

– Det finns också ett folkhälsointresse i att folk tar med sina cyklar och använder dem. Men 

vill man vara på den säkra sidan råder jag folk att köpa cykelhållare på ramp med extra 

registreringsskylt och bakljus, säger han. 
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Fakta om testet 

Publicerat: 25 juli 2009  

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har på Testfaktas uppdrag testat åtta cykelhållare. 

Testet omfattar stabilitet/hållfasthet, hanterbarhet samt korrosionsbeständighet.   

 

Följande cykelhållare har testats: 

- Jula 

- Lidab (Sportex) 

- OKQ8 

- Mont Blanc 

- Biltema 

- Mekonomen 

- Clas Ohlson 

- Thule  

 

Samtliga cykelhållare i urvalet är för montering på dragkrok och transport av två cyklar.   

 

Cykelhållarna har testats enligt utvalda delar ur kommande standard ISO/DIS 15263-4. Tre 

cykelhållare av varje fabrikat har testats. I säkerhetstestet har man fokuserat på 

cykelhållarnas stabilitet och hållfasthet. Cykelhållarna har utsatts för belastning i tre olika 

riktningar – framåt, bakåt och i sidled. Belastningen simulerar den påfrestning som 

cykelhållarna kan utsättas vid körning i olika situationer som t ex skarpa inbromsningar, 

tvära svängar, vägbulor eller kraftig acceleration.  

 

För att klara säkerhetsstandardens krav skall cykelhållarna klara dessa påfrestningar utan att 

deformeras, lossna eller vridas ur sin ursprungliga position på dragkroken. Kravet för 

vridning är maximalt tre graders förändring efter belastning.  

 

I korrosionstestet har cykelhållarna exponerats för saltdimma i sammanlagt 192 timmar. 

Efter exponering har rostangreppen bedömts och cykelhållarnas funktion kontrollerats.  

 

Avslutningsvis har hanterbarheten bedömts, dvs. hur enkla de är att montera.  

 

Resultaten från de olika delmomenten har betygsatts på en skala från 1 till 5 där 5 är bäst. I 

totalbetyget har störst vikt (80 procent) lagts vid cykelhållarens stabilitet och hållfasthet. 

Korrosionsbeständigheten har viktats in med 20 procent. 
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Bilaga 2 - Kravspecifikation 
 

Kravspecifikation - cykelhållare som alltid sitter fast på cykeln 

 
  

 

1 Teknisk funktion   K/Ö 

1.1 Produkten skall alltid kunna sitta fast på cykeln   K 

1.2 
Produkten skall passa 80% av alla cyklar. (Barn, special och sportcyklar ej 
medräknade) 

  K 

1.3 Produkten skall klara av att transportera 1 cykel.   K 

1.4 Produkten skall klara av att transportera 2 cyklar.   Ö 

1.5 Produkt ska klara av en last upp till 25kg   K 

1.6 Produkten skall monteras på bil genom fastspänning kring dragkrok   K 

1.7 
Produktens montering ska följa ISO-standard Vägfordon - Dragkulor för 
husvagnar och lätta släpfordon - Dimensioner (ISO 1103:2007, IDT) 

  K 

1.8 
Produkten ska medge att varken produkt, cykel eller bil skadas vid 
montering och transport. 

  K 

1.9 Produkten ska ha en livslängd > 5 år   Ö 

1.10 Produkten ska väga mindre än 1 kg   Ö 

1.11 Produkten ska vara låsbar   Ö 

1.12 Hållaren får inte vara i vägen när man cyklar   K 

        

2 Hantering     

2.1 
Produkt skall möjliggöra fullgod och säker hantering av en brukare på 
egen hand, i vuxen ålder. 

  K 

2.2 Produkten skall vara självinstruerande   Ö 

2.3 Det ska ta under en minut att fäst på dragkroken.   Ö 

2.4 Det ska ta under en minut att plocka av från dragkroken.   Ö 
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2.5 
Produkten ska kunna monteras på cykeln första gången på under 10 
minuter. 

  Ö 

        

3 Material     

3.1 
Material ska tålas att utsättas för saltspray med 5% natriumklorid under 
192 timmar (Neutral salt Spray, NSS test) utan att korrodera 

  K 

3.2 
Material skall tillåta att produkten uppfyller krav gällande kraftpåverkan i 
ett temperaturintervall på -20 till 60 grader Celsius. 

  K 

3.3 
Material skall tåla luftfuktighet på 90 % under en livslängd på minst 5 
år utan att tappa karaktäristiska egenskaper. 

  Ö 

3.4 
Material skall tåla UV‐strålning under en livslängd på minst 5 år utan 
att tappa karaktäristiska egenskaper. 

  Ö 

        

4 Uttryck och gestaltning     

4.1 
Produkten skalla ge utryck och känsla av att vara säker, funktionell, 
professionell och användarvänlig. 

  K 

        

5 Tillverkning     

5.1 Produkten ska kunna massproduceras   K 

        

6 Marknad och ekonomi     

6.1 Kosta under 300 kronor till slutkund/användare   Ö 

6.2 Kosta under 700 kronor till slutkund/användare   K 
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Bilaga 3 - Ganttschema 
 

Ganttschema 

Aktivitet 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Idegenerering

Brainstorming

Skisser

Benchmarking

Nyhetsgranskning

Affärsidé Venture Cup

Första prototyp

Tester

CAD

Julledig

Övrig ledighet

Rapport

Testgrupp

Veckorapporter

Slutgiltig prototyp

Affärsplan

Utexpo

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Bilaga 4 – Skisser 
Sekretess  
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Bilaga 5 - Nyhetsgranskning och patent 
Patentsökning har gjorts i de databaser som följer nedan, på varje sökning har alla 

sökresultat setts över och de patent som varit intressanta har noggrant gåtts igenom.  

Sökord PRV:s patentdatabas: 

Allmän sökning och sökning med IPC-klass(Sektion B, Förfaranden & transporter. Klass B62 

Motorfordon, cyklar, cykeltillbehör, handkärror): 

Cykel 

+hållare – Två stycken patent på cykelhållare monterade på cykeln i klass B62 

+tillbehör 

+ställ 

+häng 

+transport 

+portabel 

+extern 

Montering på cykel 

Dragkrok 

Dragkroksinfästning 

Sökning i espacenet:s patentdatabas, worldwidesökning: 

Bicycle 

Bike 

+Rack 

+Carrier 

+Holder 

+portable 

+transport 

Tow bar 

Hitch hook 

Thule(’Sökande’ på patentet) 

Mont Blanc (Sökande) 

Ovanstående ord har också använts för sökningar på Google och Google patents. Nedan 

följer de patent som har varit mest intressanta för just vår produkt. 
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Bilaga 6 - Sammanfattning av krav i standarden ISO/DIS 15263-4 
Nedan har vi sammanfattat de viktigaste kraven som finns i den kommande standarden för 

cykelhållare ISO/DIS 15263-4. 

Uppgifterna är hämtade från:  

Titel: Draft BS ISO 15263-4 Road vehicles – Rear load carrier devices – Part 4: Bicycle carriers 

För att klara säkerhetsstandardens krav skall cykelhållarna klara påfrestningar utan att deformeras, 

lossna eller vridas ur sin ursprungliga position på dragkroken. Det här enligt krafterna i 7.6.2 som 

beskrivs nedan. Det finns flera specifika krav på hur mycket hållaren får töjas, förlyttas eller vridas. 

Till exempel är kravet för vridning maximalt tre graders förändring efter belastning. 

“7.6.2 Nominal value of the forces 

Nominal value of the lifting Force Fa 

Thenominal value of the lifting force is given by the following formula: 

Fa = 3,75 x mtb x Nc x g 

Nominal value of the lifting force is given by the following formula: 

Fl = 3,75 x mtb x Nc x g 

Nominal value of the lateral force Flat 

The nominal value of the lateral force is given by the following formula: 

Flat = 2,7 x mtb x Nc x g 

With: 

2,7 and 3,75 = safety factor 

Mtb = Mass of test bicycles 

Nc = Mass capacity of rear bicycle cariier 

G = gravity acceleration (9,81m/s2)” 

Framåt och bakåt innebär det alltså att vår cykelhållare måste klara 

 Fl =Fa = 3,75 x 15 kg x 1cykel x 9,81 = 552 Newton 

och i sidled  

Flat = 2,7 x 15kg x 1 cykel x 9,81 = 397 Newton 

Vi har ändå försökt att utgå från att klara det dubbla då vi har utvecklingsplaner på ett tillbehör som 

fäster i ramen istället och medger transport av två cyklar. 
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Cykelhållaren måsta klara 192 timmar av exponering med saltdimma utan att någon rost skall synas 

på funktionella delar. 

Materialet ska kunna användas mellan -20 till + 60 grader 

4.3 Resistance to corrosion 

“When tested in accordance with 7.8, no active corrosion of functional parts shall appear during the 

test.” 

7.8 Resistance to corrosion 

”Expose the complete rear load carrier device assembly to the neutral salt spray test (NSS) with 5% 

sodium chloride for 192 h. Expose the functional parts (i.e. no cosmetic parts) for 192 h to this salt 

spray. These tests will be performed in accordance with ISO 9227. The functional parts must be 

assembled when tested” 

4.4 Resistance of materials 

”The materials used shall allow the rear bicycle carrier device to fulfil the requirements of 4.6 to 4.8 

stated in a range of exterior temperature between -20oC to +60oC” 
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Storlek pedalhus 

(mm)

Avstånd från framkant på 

pedalhus till bakhjul (mm)

Avstånd från ram till 

ytters på pedal (mm)

Grader på ram till 

sadel

52 14 18 112

44 14,5 17,5 110

54 13 18 106

46 13 17 109

50 13,5 16 109

51 21 17,5 112

41 15,5 18 108

41 18 18 110

52 12 17 113

51 17 18 114

40 15 17,5 108

44 14,5 16 109

44 15 18 110

44 12,5 18 109

43 16,5 17,5 109

43 11,5 18 109

45 15 16 108

41 12,5 18 107

41 13 18 109

41 17 18 112

41 13,5 18 112

44 15 17,5 108

51 18 17 109

51 12,5 17 108

40 14 18 109

50 13 18 109

51 15,5 17,5 110

41 13 16 112

51 13 17,5 109

51 14,5 17,5 112

44 14,5 18 110

44 17 18 108

51 16 18 109

50 12,5 18 108

43 14 18 109

43 16,5 17,5 110

52 18 17,5 107

41 13 16 108

41 13 16 108

41 14,5 16,5 110

44 15,5 18 114

43 15 18 110

51 15 18 109

51 16 17,5 106

41 18 16 107

50 14 16,5 107

44 16,5 18 109

51 14,5 17,5 108

44 15 17,5 109

44 17 18 109

Mätningar på cyklar

Bilaga 7 - Mätningstabell  
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Bilaga 8 – Prototypbilder 
Sekretess 

  



34 
 

Bilaga 9 - Testgrupp 
Sekretess 
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Bilaga 10 - Finansiering 
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Bilaga 11 - Parvis jämförelse 
Som hjälp för att utvärdera vilken typ av kullåsning som ska användas gjorde projektgruppen en 

parvis jämförelse över egenskaperna. Egenskaperna diskuteras fram och lades in i tabellen nedan. 

Varje egenskap jämförs sedan meden en annan egenskap. Man utgår från raderna och jämför med 

kolumnerna. Är raden den viktigaste egenskapen blir det plus och är kolumnen den viktigaste blir det 

minus. Tecknen summeras sedan för att få reda på vilken egenskap vi värderar högst. 

Förklaring av egenskaperna 
Ge stöd direkt när man lyfter på cykeln betyder att direkt eller snabbt ska cykeln få stöd mot 

dragkroken så att man inte behöver hålla i cykeln samtidigt som man skruvar åt skruven för låsningen 

runt kulan.  

Med Storlek på låsning menar vi den totala storleken på låsningsmekanismen. Desto mindre desto 

bättre för att den ska bli enklare att dölja och på så vis synas mindre på cykeln. 

Inte repa dragkrok avser om hållaren riskerar repa dragkroken på en icke önskvärd plats. Att det 

repas runt kulan eller precis under kulan där naturligt slitage sker ger alltså ingen inverkan på 

resultatet. 

Med Användarvänlig menar vi är hur enkelt det blir för användaren att sätta fast och ta av hållaren 

från dragkroken.  

Design är utseendet just på själva kullåsningen. Det har inget att göra med hela produktens 

utseende. 

Snabbhet är hur lång tid montering och avmontering av cykeln på dragkroken tar. 

Med Enkel att tillverka menar vi hur mycket nya komponenter som behöver tas fram samt hur 

tillverkningskostnaden påverkas. 

Klara belastning betyder hur hårt låsningen sitter när den belastas av cykelns vikt, både horisontellt, 

vertikalt och i sidled. 

Passa samtliga dragkorkar, dragkrokens kula ser alltid likadan ut enligt svensk standard men stången 

upp till kulan kan variera. Det kan skapa problem för till exempel lösningen med fast stöd därför att 

bredden då blir för tjock på staget till kulan och vårt stöd går därför inte på. 
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Ge stöd direkt när man 

lyfter på cykeln + + - + + - - 4 4

Storlek på låsningen + - + + + - - 4 0 4
Inte repa dragkrok (ej 

kula) - + + + - - 3 0 3

Användarvänlig + + - + 3 3 6
Design - - - - 0 0 0
Snabbhet + - - 1 1 2
Tillverkningsbarhet - - 0 1 1
Klara belastning + 1 7 8
Passa samtliga 

dragkrokar 6 6

Antal - 0 0 3 0 1 1 7 6

Resultat av jämförelsen 
Den med högst summa av antal plus och minus är den viktigaste egenskapen. Vi ger egenskaperna 

sen ett nytt värde efter placeringen för att kunna använda i en utvärderingsmatris.  

 

 

 

 

Not: Då två egenskaper har ansetts ha samma värde har den rutan lämnats tom. 

Placering Egenskap   Värde till utvärderingsmatris 

1.  Klara belastning  9 

2. Användarvänlig  8 

3. Passa samtliga dragkrokar  8 

4. Storlek på låsningen  6 

4. Ge stöd direkt när man lyfter på cykeln 6 

6. Inte repa dragkrok (ej kula)  4 

7. Snabbhet   3 

8. Tillverkningsbarhet (enkel att tillverka) 2 

9. Design   1 

Kommentar: 

Storlek på låsningen och ge stöd direkt när man lyfter på cykeln fick samma värde i den parvisa 

jämförelsen och ges därför samma värde till utvärderingsmatrisen. Samma sak gäller användarvänlig 

och passa samtliga dragkrokar. Designen får ett lågt värde här för att funktion måste gå före. Det 

spelar ingen roll hur snygg en cykelhållare är om den inte fungerar. 
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Bilaga 12 - Utvärderingsmatris 
Som ett hjälpmedel har en utvärderingsmatris använts för att välja ut vilken kullåsningsteknik som 

ska användas på den slutgiltiga produkten. De olika koncept som har utvärderats är de 7 nedan.  

Sekretess. 
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Egenskap Vikt Värde Summa Värde Summa Värde Summa Värde Summa Värde Summa Värde Summa Värde Summa

Ge stöd direkt när man 

lyfter på cykeln
6 9 54 8 48 8 48 7 42 1 6 5 30 4 24

Storlek på låsningen
6 5 30 4 24 3 18 7 42 5 30 8 48 8 48

Inte repa dragkrok (ej 

kula)
4 1 4 3 12 3 12 8 32 8 32 3 12 8 32

Användarvänlig
8 8 64 4 32 7 56 8 64 2 16 5 40 6 48

Design
1 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 7 7 8 8

Snabbhet
3 9 27 3 9 7 21 8 24 2 6 4 12 5 15

Tillverkningsbarhet
2 7 14 6 12 4 8 5 10 5 10 6 12 3 6

Klara belastning
9 7 63 9 81 8 72 8 72 8 72 3 27 7 63

Passa samtliga 

dragkrokar
8 4 32 7 56 7 56 9 72 9 72 4 32 9 72

316

Koncept

Klass
Låsa under kulan 

med skruv

291 277 295 363 249 220

Flexibelt stålfäste 

med fast stöd

Flexiblet stålfäste 

skruvar upp stöd

Flexibelt stålfäste 

sparkar upp stöd

Flexibelt stålfäste 

sparkar in stöd Öppningsbart lås

Klämma underifrån 

med skruv
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Bilaga 13- 

Konstruktion- 

FMEA 
  

Plats för

logga FMEA - FELEFFEKTANALYS 2009-12-14 GF

           Risktal 1 - 100 Felmöjlighet är motsatsen till önskad funktion

101 - 300 Felorsak  måste elimineras för att felet inte ska kunna uppstå

 © Frost Konsult 301 - 1000 Feleffekt är hur felet uppfattas av slutanvändaren/kunden

Verksamhet/produkt Utförd av och deltagare Detaljnamn Detaljnummer

Hang n' GO Dick Lindqvist & Per Lunnebjer Cykelhållare 1

 

Projektledare Datum Uppföljningsdataum Anmärkning

Projektgruppen 2012-04-24 Konstruktions-FM EA

Komponent/ Felkarakteristik Nuvarande tillstånd An- Ut- Efter åtgärd

Nr operation/ Funktion Risk- Rekommenderade sva- fört Fels Allv Uppt Risk-

huvud-  Felmöjlighet Feleffekt Felorsak Kontroll Fels Allv Uppt tal åtgärder rig tal

funktion

1 Rör mot ram
Skapa fäste i 

ram
Böjning

Cykeln kommer 

hamna snett

Underdimensione

ring
2 7 3 42

Kontrollera 

hållfasthetskrav

Projekt

gruppe

n

1 7 3 21

2 Rör mot ram
Skapa fäste i 

ram
Brott Hållare ramlar av

Underdimensione

ring/dålig svets
2 10 4 80 Kontrollera svetskrav

Projekt

gruppe

n

1 10 4 40

3 Ramfästen
Hålla ihop 

cykel & hållare
Brott Hållare ramlar av

Underdimensione

ring av skruvar
2 10 3 60

Kontrollera 

dimensionering

Projekt

gruppe

n

1 10 3 30

4 Knappspärr
Låsa i två olika 

lägen
Glapp

Cykel blir ostadig vid 

körning

Feldimensionerin

g av hål
3 5 2 30 Kontrollera toleranser

Projekt

gruppe

n

2 5 2 20

5 Led till hållare

Skapa avstånd 

mellan cykel & 

bil

Brott Hållare ramlar av
Underdimensione

ring/dålig svets
2 10 4 80 Kontrollera svetskrav

Projekt

gruppe

n

1 10 4 40

6 Kullåsning Låsa runt kula Brott
Cykel ramlar av 

dragkrok

Underdimensione

ring/dålig svets
2 10 4 80 Kontrollera svetskrav

Projekt

gruppe

n

1 10 4 40

7 Snabbskruv Spänna kullås Brott
Cykel ramlar av 

dragkrok

Underdimensione

ring av skruv
2 10 3 60

Kontrollera 

dimensionering

Projekt

gruppe

n

1 10 3 30

8 Fäste för stöd
Styra 

spärrstång

Spärrstång går 

trögt
Spärrstång kärvar Ocentrerade hål 3 8 1 24 Kontrollera toleranser

Projekt

gruppe

n

1 8 1 8

9 Spärrstång
Ge stöd under 

kulan
Brott

Hållaren får inget 

stöd

Underdimensione

ring
2 9 4 72

Kontrollera 

hållfasthetskrav

Projekt

gruppe

n

1 9 4 36

10 Spärr

Låsa 

spärrstång i 

sitt läge

Dålig friktion mot 

spärrstång

Stödet lossnar vid 

körning

Underdimensione

ring av f jäder
3 9 7 189

Kontrollera 

hållfasthetskrav

Projekt

gruppe

n

1 9 7 63

11 Fjäder

Skjuta tillbaka 

spärrstång 

från låst läge

Klarar inte skjuta 

tillbaka

Spärrstång måste 

föras tillbaka 

manuellt

Underdimensione

ring av f jäder
2 3 1 6

Kontrollera 

dimensionering

Projekt

gruppe

n

1 3 1 3

12
Svetsmutter på 

kullås

Fästa 

snabbskruv
Brott

Muttern lossnar från 

kullås
Dålig svets 2 3 1 6 Kontrollera svetskrav

Projekt

gruppe

n

1 3 1 3

13
Olivklämma 

med rem

Positionera 

framhjul vid 

körning

Rem går av
Framhjul svajar vid 

körning

Underdimensione

ring av rem
2 4 2 16

Kontrollera 

dimensionering

Projekt

gruppe

n

1 4 2 8
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Bilaga 14 -  

Funktions-FMEA  

Plats för

logga FMEA - FELEFFEKTANALYS 2009-12-14 GF

           Risktal 1 - 80 Felmöjlighet är motsatsen till önskad funktion

81 - 300 Felorsak  måste elimineras för att felet inte ska kunna uppstå

 © Frost Konsult 301 - 1000 Feleffekt är hur felet uppfattas av slutanvändaren/kunden

Verksamhet/produkt Utförd av och deltagare Detaljnamn Detaljnummer

Hang n' GO Dick Lindqvist & Per Lunnebjer Cykelhållare 1

 

Projektledare Datum Uppföljningsdataum Anmärkning

Projekgruppen Funktions - FM EA

Komponent/ Felkarakteristik Nuvarande tillstånd An- Ut- Efter åtgärd

Nr operation/ Funktion Risk- Rekommenderade sva- fört Fels Allv Uppt Risk-

huvud-  Felmöjlighet Feleffekt Felorsak Kontroll Fels Allv Uppt tal åtgärder rig tal

funktion

1 Ramfäste

Hålla fast 

cykelhållaren 

på cykeln

Fästen lossnar
Cyklehållaren trillar 

av cykeln

Ej tillräckligt 

åtskruvade 

skruvar

4 10 4 160

Kontrollera att fästet 

sitter fast före 

använding

Använ

daren
2 10 2 40

2
Montera 

ramfäste

Hålla fast 

cykelhållaren 

på cykeln

Svårt att skruva 

fast fästet

Fästet sitter inte 

tillräckligt hårt

En cykel med 

saker i vägen på 

ramen

5 5 2 50

Kontrollera att fästet 

sitter fast före 

använding

Använ

daren
2 5 2 20

3

Skjuta in 

spärrstång mot 

dragkrok

Ge stöd för 

cykeln under 

kulan

Inte helt inskjuten Cykeln lutar utåt
Inte tryckt 

tillräckligt hårt
5 5 4 100

Kontrollera hur cykeln 

lutar innan körning

Använ

daren
2 5 4 40

4

Skjuta in 

spärrstång mot 

dragkrok

Ge stöd för 

cykeln under 

kulan

Svår att komma åt 

spärrstången med 

foten

Cykeln får inte stöd
Monterat för högt 

på cykel
2 4 2 16

Kontrollera höjd på 

kullåsning vid montering 

mot ram.

Använ

daren
1 4 2 8

5

Släppa 

spärrstång vid 

avlastning

Skjuta ut 

stödet för att 

kunna lyfta av 

cykeln

Klämrisk om man 

gör det med 

handen

Det gör ont på 

f ingrar

Man använder 

handen istället 

för foten.

Skriva 

varning i 

manual

5 7 7 245
Designa ett skydd över 

spärrstången

Projekt

gruppe

n

1 7 5 35

6

Släppa 

spärrstång vid 

avlastning

Skjuta ut 

stödet för att 

kunna lyfta av 

cykeln

Svår att komma åt 

spärr med foten

Man får inte av 

cykeln

Monterat för högt 

på cykel
2 4 2 16

Kontrollera höjd på 

kullåsning vid montering 

mot ram.

Använ

daren
1 4 2 8

7
Vrida ut 

hållaren

Skapa avstånd 

mellan bil och 

cykel

Fäster inte Cykeln kan vrida sig

Knappspärren 

hoppar inte i sitt 

läge

Skriva 

varning i 

manual

4 6 2 48

Lyssna efter klickljud 

och kontrollera att 

tryckspärren träffat 

hålet.

Använ

daren
2 6 2 24

8
Vrida ut 

hållaren

Skapa avstånd 

mellan bil och 

cykel

Fäster inte Cykeln kan åka av

Knappspärren 

hoppar inte i sitt 

läge

Skriva 

varning i 

manual

4 10 2 80

Lyssna efter klickljud 

och kontrollera att 

tryckspärren träffat 

hålet.

Använ

daren
2 10 2 40

9
Vrida in 

hållaren

Att den inte är i 

vägen när man 

cyklar

fäster inte
Cykelhållaren 

lossnar från cykeln

Knappspärren 

hoppar inte i sitt 

läge

Skriva 

varning i 

manual

3 6 2 36

Lyssna efter klickljud 

och kontrollera att 

tryckspärren träffat 

hålet.

Använ

daren
2 6 2 24

10

Skruva åt 

snabbskruv 

runt kulan

Låsa kullåset 

runt dragkulan
Lossnar

Cykel lossnar från 

kulan

Ej tillräckligt hårt 

åtskruvat
4 10 2 80

Ryck i cykel före 

körning
3 10 2 60

11

Skruva åt 

snabbskruv 

runt kulan

Låsa kullåset 

runt dragkulan
Lossnar

Cykel vrider sig på 

kulan

Ej tillräckligt hårt 

åtskruvat
4 6 2 48

Ryck i cykel före 

körning
3 6 2 36

12
Fästa rem runt 

framhjul

Hålla fast hjulet 

vid körning

Sitter inte tillräckligt 

hårt

Hjulet vrider sig och 

repar bil

Ej tillräckligt hårt 

spänt
7 6 3 126

Känn på hjulet hur lätt 

det vrider sig
4 6 3 72
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Bilaga 15 - MET-matris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hang n’ GO cykelhållare Material Energianvändning Toxiska utsläpp 

Materialframställning  Stål 
 
 
 
 

 Termoplast 

 Kol 

 Oljeprodukter 

 Gas 

 El 
 

 Råolja och naturgas 

Koldioxid 
Kväveoxid 
Svaveldioxid 
Stoft 

Produktion  Svetsning 

 Lackering 

 Plastgjutning 

 Gas 

 El 
 

Luftföroreningar 
Organiska 
föroreningar 

Användning  Rengöring av 
dragkrokskula 

 Smörjning 

 Bensin/lösningsmedel 
 

Spill 

Resthantering  Återvinning av 
stål och plast 

 El  

Distribution  Transport med 
lastbil 

 Bensinförbrukning etc.  Växthusgaser 
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Bilaga 16 - Ritningar  
Sekretess  
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Bilaga 17 - FEM-analys 
Vi har gjort en FEM-analys i Catia. I det här testet har vi utgått från att kullåsningen sitter fast och 

sedan testat hur materialet påverkas vid belastning. En kraft på 300N, vilket motsvarar cykelns vikt, 

har satts i lodrätt riktning högst upp på röret som går till ramen och hamnar därför så långt ut från 

kullåsningen som möjligt vilket skapar störst möjliga hävarm och således det som påverkar mest. (Se 

pil nedan)   

Sekretess 

 

 



47 
 

Produkt Hang n' GO Thule xpress 970 Mont Blanc Quickball OKQ8 Click on Jula Mekonomen Biltema cykelhållare

Antal cyklar 1 2 2 2 2 2 1

Kunder Transporterar cykeln ofta, 

vil l  alltid vara förberedda

ha med cyklen på 

bilsemester, 

tävlingscyklister

ha med cyklen på 

bilsemester, 

tävlingscyklister

Familjer, vardag och 

kortare semestrar

Familjer Familjer Familjer

Produktbredd liten Mycket stor stor liten liten liten medel

Designförändringar Medel Medel Låg Låg Låg Låg

Distrubition

Kvalitet Hög Mycket hög Mycket hög Hög Låg Låg medel

Efterfrågan ingen uppgift Mycket hög hög medel låg låg Mycket hög

Särsklijning Mycket hög hög medel låg låg låg låg

Säkerhet Medel Hög Hög Hög Låg Medel Medel

ca Försäljningspris 300:- 600:- 475:- 319:- 99:- 255:- 99:-

Användarvänlighet Hög Hög Hög medel

Monteringshastighet Mycket hög Hög Hög medel medel medel medel

Livslängd medel Mycket lång Lång Lång medel Medel medel

Volym per 

produktionstyp

Medel Medel Medel Medel Medel Mycket hög

Vinstmarginal per 

enhet

Medel Hög Medel Medel Låg Låg Låg

Orderwinners Unikhet, Ny marknad, 

Til lgängligheten

Kvalitet, Säkerhet, Rykte Kvalitete, säkerhet Prisvärd, kvalitet Pris Pris, Trovärdighet Pris

Qualifiers Liten på cykeln, enkel att 

använda , säker

Design, teknik, enkel 

användnnig

Enkel användning Enkel användning Enkel användning Enkel användning Enkel användning

Less important Pris Pris Pris Design Särskiljning, design Särskiljning, design Särskiljning, design

Internal performance 

obejctives

Marknadsföring, visa att 

det funkar, Låga 

til lverkningskostnader

Utveckling, marknadföring Marknadsföring, Kvalitet och hålla nere 

til lverkningskostnaderna

Hålla nere 

til lverkningskostnaderna

Hålla nere 

til lverkningskostnaderna

Hålla nere 

til lverkningskostnaderna

Bilaga 18 - Slack  
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Bilaga 19 - Bruksanvisning  
Sekretess 
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Bilaga 20 - Namn och logga 
 

Ord med rätt känsla: 

Hang Easy 

Rack Smart 

Transport On 

Carry Simple 

Bike Quick 

Pac Click 

Ride Prepared 

Lock Smooth 

Fasten Always 

Bicycle Ready 

Tow bar Slim 

Häng Lätt 

Hållare Smart 

Transportera Snabbt 

Cykel På 

Hoj Alltid 

 

Namnförslag: 

Rack-it 

Easyrack 

RackOn 

Slimrack 

Carride 

Hojon 

Hangsson 
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Hangson 

Lock n’ GO 

HangOn 

Hang & GO 

Hang and GO 

Hang n’ GO 

 

Logotyp: 
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Bilaga 21 – Produkten 
Sekretess 
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Användning 
Sekretess 

Bilder från testkörning   
Sekretess  

Figur 15: Lyfter på cykeln på dragkroken 

Figur 17: Efter man skjutit in 

stödet kan man släppa cykeln. 

Figur 19: Närbild på cykel fastsatt på 

dragkrok. 
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Bilaga 22 - SWOT-analys 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strengths 

Hang n’ GO skapar en helt ny kategori av cykelhållare och det är produktens största styrka. Ansvaret 

att ha en cykelhållare ändras också från bilisten till cyklisten vilket skapar en större marknad jämfört 

med andra cykelhållare. Med detta kommer fler fördelar vilket syns ovan. 

Weaknesses 

Att hållaren alltid finns tillgänglig medför också vissa svagheter, såsom stöldrisken. Även om den är 

omständlig att ta av då verktyg behövs så finns idag inget lås integrerat. Hållaren passar heller inte 

alla cyklar, det är dock något vi kan ha överseende med när en så pass universell produkt skall tas 

fram. 

Opportunities 

Då det finns en ännu icke publicerad standard för cykelhållare skulle detta kunna ge en 

marknadsfördel förutsatt att hållaren klara dessa uppsatta krav. Enligt testfaktas undersökning håller 

dagens cykelhållare inte dessa krav. 

Threats 

Det största hotet för produkten är de stora konkurrenter som finns på marknaden idag. Kan inte 

produkten skyddas tillräckligt riskerar den att snabbt bli kopierad av konkurrenter.

Strengths Weaknesses 

 
Alltid tillgänglig 
Snabb 
Liten 
Unik 
Bred målgrupp 
Passar många olika typer av cyklar 
Sälja fler per familj 
Rem integrerad 
Mindre risk för att repa bilen 
Reg-plåt syns tydligare 
Ansvaret på cyklisten – större marknad 
Användningsområde – lifta med andra 
Klarar oplanerade situationer 

 

 
Stöldrisk 
Förändrar utseendet på cykeln 
Passar inte barncyklar 
Inte specificerad målgrupp 
Svår att få självinstruerande 
Endast en cykel vid transport 
Passar inte amerikanska dragkrokar 
Helt ny typ av cykelställ – litar man på att 
den är säker 

 

Opportunities Threats 

 
ISO-standard – Om den håller för kraven 
Tillbehör för att transportera fler cyklar 
Europa – marknad 
Utveckla till barncyklar 

 

 
Kopiering av produkten 
Svår att skydda 
ISO-standard – om den inte håller kraven 
Lagändringar/transportregler 
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Bilaga 23 – Ekonomi 
Sekretess 
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Bilaga 24 – Totala intäkter och kostnader för projektet 
Sekretess 

 

 


