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Sammanfattning 
Cykeln är en fantastisk uppfinning som miljoner människor världen över använder sig av 

varje dag. Bara i Sverige säljs det årligen över en halv miljon cyklar, och beräkningar visar att 

tre miljoner svenskar använder cykeln dagligen. Att ta cykeln till jobbet eller skolan har sina 

uppenbara fördelar för både hälsa och miljö. Dessvärre finns det en rad nackdelar, sett till 

stöldskydd och lastmöjligheter. 

Cykelutvecklingen går stadigt framåt och idag är det den personligt stylade cykeln med 

funktionella tillbehör som står högt i kurs. Sverige är ett av de länder i Europa som har flest 

anmälda cykelstölder per år, men utvecklingen av stöldskydd går framåt. Människor blir mer 

medvetna om riskerna för stöld samt hur dessa skall motverkas.  

Syftet med projektet blev att förbättra både lastningsmöjligheterna och stöldsäkerheten för 

cyklar, och det som drev projektet framåt var viljan till att skapa en lastbärare som är 

tilltalande, användbar och funktionell. 

Detta resulterade i ROADMATE Carrier, produkten som skyddar din cykel och dess externa 

tillbehör. Samtidigt erbjuder den bättre förvaringsmöjligheter som lätt kan anpassas efter dina 

personliga behov. Det låsbara utrymmet är perfekt för att förvara de saker som du vill ha med 

dig på resan, men som du inte vill bära med sig när cykeln är parkerad. Med en ROADMATE 

på din cykel är du alltid redo för äventyr. 

ROADMATE – It´s got your back. 

 

  



   
 

II 

 

Abstract 
The bike is an amazing invention that millions of people around the world use every day. In 

Sweden alone, over half a million bicycles are sold every year, and calculations show that 

three million Swedes use their bike on a daily basis. Taking the bike to work or school has its 

obvious advantages for both people’s health and the environment. Unfortunately, there are a 

number of disadvantages, in terms of anti-theft and loading facilities. 

 

The development of bikes is progressing steadily, and today the personally styled bike with 

functional accessories is the most highly valued. Sweden is one of the countries in Europe 

with the highest reports of bicycle thefts every year, but the development of anti-theft devices 

is moving forward. People are also becoming more aware of the risks of theft and how theft 

can be prevented. 

 

The aim of this project was to improve both the loading possibilities and theft safety of bikes, 

and what drove the project forward was the desire to create a load carrier that is appealing, 

useful and functional. 

 

The result is ROADMATE Carrier, a product which protects your bike and its external 

accessories. At the same time, it offers better storage options that can be easily customized to 

suit your personal needs. The lockable compartment is perfect for storing the things that you 

want to have with you on the trip, but don’t want to carry around when the bike is parked. 

With a ROADMATE on your bike, you are always ready for adventure. 

 

ROADMATE – It´s got your back.  
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Förord 
Följande rapport är en del utav det examensarbete som gjordes under tredje och sista året på 

Utvecklingsingenjörsprogrammet, på Högskolan i Halmstad. Examensarbetet tillhör kursen 

Examensarbete inom produktutveckling och innovationsledning 22,5hp, och har bedrivits av 

de båda projektledarna Madeleine Winqvist och Johannes Andersson. Projektet är ett 

produktutvecklingsprojekt med syfte att utveckla kunskaperna om processen från idé till 

färdig produkt.  

Vi vill tacka  

Hans-Erik Eldemark, Handledare 

Roger Lindahl, Cycleurope 

Roger Petterson, Atran Velo  

Martin Franzén, OC Off Course  

U12, vår fina klass 

 

 

 

Madeleine Winqvist   Johannes Andersson  
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1  Inledning  
I detta kapitel ges en grund för hela projektets utformning, vad projektet har tagit hänsyn till 

och vilka avgränsningar som fanns i utvecklingsprocessen. Det som kapitlet behandlar är 

bakgrund, problem, syfte och mål för projektet.   

1.1  Bakgrund 
I Sverige idag säljs det över en halv miljon cyklar årligen och försäljningen fortsätter att peka 

uppåt. En stor anledning till detta är att människor har blivit mer miljömedvetna, kommunerna 

satsar på att bygga ut cykelvägar och över lag är människor mer medvetna om de positiva 

hälsoeffekter som cykeln medför. Uppskattningsvis är 70% av de cyklar som säljs idag dam- 

och herrcyklar som levereras med någon typ av lastbärare, vanligast pakethållare baktill 

(Svensk cykling, 2014).  

Pakethållaren och lastflaken har under de senaste åren utvecklats ytterst lite och vi tror att 

dessa komponenter har stor utvecklingspotential. Väljer man att montera ett tillbehör, 

exempelvis en packväska eller cykelkorg, så fyller dessa några behov men inte alla. De är 

även stöldbegärliga. Om människor ska fortsätta att välja cykeln framför bilen måste cykeln 

bli effektivare, säkrare och mer funktionell. Lösningen på detta tror vi är ett flexibelt 

lastbärarsystem där man lättare ska kunna transportera de saker man behöver få med sig.  

1.2  Komplikation 
De utmaningar som projektgruppen såg i början var att få fram en tillräckligt bra prototyp till 

slutredovisningen och utexpo. För att detta skulle gå krävdes det mycket arbete från 

gruppmedlemmarna att skaffa så mycket fakta som möjligt om cykelindustrin och de 

befintliga lösningarna på marknaden. Det skulle krävas ett gediget förarbete så att designen av 

produkten skulle bli enklare. Även tiden var en utmaning i sig. De risker som projektet såg i 

början sammanställdes i en riskanalys och den går att se i bilaga 5- Riskanalys. 

1.3  Behov och problembeskrivning 
Det finns en rad olika orsaker till varför många människor tycker att det är bekvämare och 

smidigare att använda sig av bilen istället för cykeln. Långa sträckor, dåliga cykelvägar, 

väderberoendet, samt att det är svårt att få med sig sina saker på cykeln.  

 

I början av projektet fokuserades arbetet på problemet med att få med sig packning på cykeln. 

Men efter långt sökande insåg vi i projektgruppen att det är viktigare att först lösa cykelns 

stöldproblem. Problemet är att människor idag inte känner sig tillräckligt trygga med att 

parkera cykeln var som helst. Oftast tar man med sig sina cykeltillbehör när cykeln står 

parkerad, och det är många som använder ett extralås eller en vajer för att säkra cykeln 

ytterligare. Det är ofta cykelkorgar, sadlar, packväskor, cykellampor och andra lösa tillbehör 

som frekvent blir stulna, för att inte tala om hela cyklar. Varje år anmäls det ca 70.000 

cykelstölder (Brottsrummet, 2014). 

Vi ser också ett problem med dagens pakethållare. Deras användningsområde är väldigt 

begränsat, och väljer man att montera ett tillbehör, som exempelvis en packväska eller 

cykelkorg, så fyller dessa några behov men inte alla. De är bra när man behöver få med sig 
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mycket saker på cykeln, men problem uppstår när de blir stöldbegärliga. Ofta löser man detta 

problem genom att låsa fast väskan eller korgen med antingen ett hänglås eller ett extra 

cykellås. Men då kommer problemet att lastsystemet blir ineffektivt vilket kan resultera i att 

man undviker att byta tillbehör.  

Vi ser att många vill ta med sig utrustning för att cykla, men det händer ofta att man glömmer 

något. Många utav cykeltillbehören är viktiga att använda för att synas i trafiken. Efter egna 

erfarenheter händer det lätt att man glömmer de viktiga cykeltillbehören inomhus, vilket 

resulterar i att de inte finns där när man behöver dem. Om man då ska cykla i mörker blir det 

svårare för bilförare att se cyklisten, och man känner sig genast osäker. 

Även processen för att låsa upp cykeln uppfattas som krånglig och tidskrävande. Oftast står 

man där med väskan på armen och letar efter ljuslyktorna och sadelskyddet, som naturligtvis 

ligger längst ner i väskan. Detta samtidigt som man vill låsa upp cykeln snabbt då det 

antagligen regnar ute. Det ska vara enkelt och självklart att använda cykeln.    

1.4  Syfte 
Syftet med produkten är att fler människor ska välja cykeln framför bilen, och projektet har 

arbetat med att göra steget mellan cykel och bil mindre. För att det ska lyckas behöver man 

eliminera de problem som är förknippade med cykeln. Vädret eller sträckan är svårt att 

påverka och cykelbanorna är kommunernas ansvar. Därför fokuserade vi i detta projektet på 

det som kan påverkas, nämligen lastmöjligheterna och stöldsäkerheten. Detta skall göras 

genom att utveckla en ny sorts pakethållare där det enkelt går att låsa fast de tillbehör som 

önskas på cykeln. Det kommer även att finnas möjlighet till att skydda mindre lösa föremål 

inuti lådan, och tryggheten med att lämna cykeln på offentlig plats kommer att öka då det 

kommer att finnas en extra vajer inuti lådan som ytterligare en säkerhetsåtgärd, men för hela 

cykeln.  

1.5  Mål 
De mål som sattes upp i början för projektet har delats in i två kategorier, mål för projektet 

samt mål för produkten. Målen för produkten, som här kallas för effektmål, har ändrats under 

projektets gång eftersom förutsättningarna har förändrats. 

Projektmål 

Huvudmålet var en flexibel lastbärare med målet att främja användandet av cykeln. Detta 

gjordes genom att erbjuda en rad funktioner som eliminerade de problem som upplevdes med 

förvaring och stöldsäkerhet.  

Lastbäraren skulle vara liten och smidig, och vara enkel att använda när man vill utnyttja dess 

funktioner. I produkten skulle det ingå ett låsbart utrymme som ska användas till att förvara 

personliga tillhörigheter. Tillhörigheterna kan vara tillbehör till cykeln, exempelvis en 

cykelpump, ett lagnings-kit eller en reflexväst.  

Den skulle först och främst anpassas till dam- och herrcyklar, men i framtiden skall produkten 

kunna monteras på alla olika cykeltyper. Det som skulle skilja vår lastbärare från befintliga 

substitut var det låsbara utrymmet, den integrerade vajern och den enkla lösningen för att låsa 
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fast externa tillbehör så som, cykelkorgar, packväskor med mera. Med lastbäraren ville vi 

effektivisera och underlätta användandet av cyklar.  

Effektmål 

Målen med projektetarbetet är att lära sig grunderna i ett produktutvecklingsprojekt, hur man 

går från idé till färdig produkt. Kunskap som inkluderas i processen är exempelvis 

idégenerering, nyhetsgranskning, konstruktion, tillverkning och affärsplansuppbyggnad. Det 

kommer även att handla om hur man kan gå till väga för att bygga upp ett företag och ett 

varumärke. Alla stegen i utvecklingsprocessen är viktiga att förstå, därför sökte 

projektgruppen information om processen kontinuerligt under projektets gång. Ytterliggare 

kunskap av stor betydelse var förståelsen av hur en verksamhet är uppbyggd och vilka 

resurser som finns att utnyttja.  

1.6  Avgränsningar 
Projektet inriktades mot dam- och herrcyklar. Detta val gjordes eftersom fästena för en 

pakethållare ser olika ut beroende på vilken cykelmodell det är. Projektgruppen utvecklade 

inte några egna tillbehör utan istället låg fokus på att göra lastbäraren kompatibel med 

befintliga tillbehör på dagens marknad. Från början var tanken att inrikta projektet mot 

lastkapaciteten, vilket går att läsa i konceptrapporten se bilaga 20 - Konceptrapport. Men efter 

många diskussioner togs beslutet om att först och främst fokusera på utvecklingen av en mer 

stöldsäker cykel. Vi avgränsade därför oss och prioriterar bort en del av lastkapaciteten. Det 

blir ett senare projekt att utveckla möjligheterna till att transportera större last på cykeln.  

 

1.7  Användaren 
Användaren är en person som pendlar dagligen, till arbetet, skolan eller aktiviteterna. 

Pendlaren ser fördelar med att inte behöva tänka på vad som behövs tas med för att kunna 

använda cykeln under hela dagen. Det är svårt att förutse vädret, och inte heller så enkelt att 

komma ihåg reflexvästen vid avfärd om det är ljust ute. Pendlaren vill enkelt kunna växla 

mellan olika förvaringsmöjligheter, och ser en fördel med att smidigt kunna ta med väskan 

eller korgen vid handling.  

Användaren tror vi lägger ner en del pengar på en bra cykel som ska hålla länge, och som då 

också tycker det är viktigt att skaffa ett ordentligt extralås för att öka stöldsäkerheten. Då tror 

vi att användaren ser stora fördelar med ett lättillgängligt extralås och som har en fast plats på 

cykeln.   
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2 Projektbeskrivning 
Kapitlet beskriver projektets uppbyggnad. Vilka intressenter som fanns kring projektet, 

kraven som formade projektet samt tidplaner och avgränsningar.  

2.1  Projektorganisation 
Projektet har bedrivits av projektledarna Madeleine Winqvist och Johannes Andersson. 

Tillsammans har vi utformat projektet med den kunskap vi haft och erhållit under projektets 

gång. Projektets handledare, Hans-Erik Eldermark, har haft stor inblick i projektets olika faser 

och har hjälpt till genom handledning och kontakter. Projektets examinator är Leif Nordin. Se 

bilaga 2 – Projektorganisation.  

2.2  Intressenter 
En intressentanalys är av stor vikt i ett projekt då den visar vilka som kommer att påverka och 

påverkas av projektet. Intressentanalysen tillsammans med en SWOT-analys visar hur nuläget 

ser ut, vilket är viktigt att känna till som projektledare. För en bättre förståelse för 

intressenterna se bilaga 3 – Intressenter. 

Det finns många intressenter till ett projekt, exempelvis finns det projektmedlemmar, ägare, 

kunder, leverantörer, media, bank och andra projekt. Därför är det viktigt att kategorisera 

intressenterna i den grad de kommer att påverka och påverkas av projektet (Tonnquist, 2012).  

Kärnintressenter 

Kärnintressenterna är de som har haft en beslutande och drivande roll i projektet, och det är 

projektledarna Madeleine Winqvist och Johannes Andersson. 

Primärintressenter  

Primärintressenter är de som har påverkat projektet med kunskap och önskan. Den person 

som har haft mest inflytande är Hans-Erik Eldemark, projektgruppens handledare. Andra som 

har påverkat projektet är; Martin Franzén på OC Offcourse, Roger Lindahl på Cycleurope och 

Roger Pettersson på Atran Velo. De tre sistnämnda personerna har bidragit till projektet 

genom deras expertis inom området cyklar och cykeltillbehör.    

Sekundärintressenter 

Sekundärintressenterna är de som kommer att komma i kontakt med projektet eller produkten 

på något sätt. En utav de intressenterna är Almi företagspartner som är ett finansiellt stöd för 

prototypframtagningen i projektet. Ett annat finansiellt stöd för projektet var Lektor Sten 

Fåhrés minnesfond, som bidrog med 2000kr. Andra som kommer på sikt att komma i kontakt 

med projektet eller produkten är diverse återförsäljare, cykeltillverkare och inte minst 

användarna.  

2.3  Krav 
Efter marknadsundersökningen gjordes en kravspecifikation som skulle ligga till grund för 

projektet. Men den har efterhand justerats då olika moment har påverkat projektet. 

Kravspecifikationen har delats in i fyra olika kategorier. Funktionerna har delats in i 

kategorierna beroende på hur viktiga vi ansåg att de var, utifrån den information vi fick från 
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marknadsundersökningen. De funktionella kraven ansåg vi vara viktigast, och det är dessa vi 

har fokuserat på att lösa.  

Funktionella krav 

- Lastbäraren skall kunna bära tyngre saker 

- Plattformen skall kunna ändra utformning beroende på ändamål 

- Ett låsbart utrymme för värdesaker skall finnas 

- Utrymmet skall inte understiga 0.5 liter 

- Utrymmet bör vara säkert mot väta 

- Fästen skall vara anpassade för dam/herrcyklar 

- Funktion för att låsa hela cykeln skall finnas 

 

För att se hela kravspecifikationen se bilaga 4 – Kravspecifikation. 

2.4  Budget och finansiering 
När idén om produkten hade förfinats gick vi till Conny Nilsson på Almi företagspartner och 

presenterade vårt koncept. Presentationen resulterade i att Almi företagspartner går in som 

finansiellt stöd i projektet med 15 000kr för prototypframtagningen. Projektet fick även 

finansiellt stöd om 2000kr från Lektor Sten Fåhrés minnesfond. 

För enklare översikt har budgeten sammanställts och avrundats till hela hundratal. 

Intäkter 

Lektor Sten Fåhrés minnesfond + 2 000kr 

Almi företagspartner  + 15 000kr 

Total   + 17 000kr 

Utgifter 

Prototypframtagning inkl.moms -14 400kr 

Komponenter  -500kr 

Övriga kostnader  -600kr 

Resor 

Varberg  x3   - 1 200kr 

Falkenberg   - 300kr 

Total   - 17 000kr 

2.5  Tidsplan 
Planering och avstämningar har varit av stor vikt under projektets gång. Detta har hjälpt 

projektet i rätt riktning, och hållit oss inom ramarna för produktutvecklingsprojektet. De olika 

typer av planeringar som använts i projektet är detaljerade ”att göra-listor” för varje vecka, ett 

GANTT-schema över hela året samt ett över endast våren. Tidsaxlarna där vi placerat ut olika 

delmål som skulle uppnås har varit otroligt viktigt då saknaden av struktur i arbetssättet har 

påverkat projektet. Den visuella planeringen har även den varit till stor hjälp under projektet, 

då det har gett oss en bättre överblick på uppgifter som skulle göras av varje person. Det vi 
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gjorde var detaljerade veckoplaneringar på exempelvis en griffeltavla, och i dokument som 

båda hade tillgång till, där var det enkelt att bocka av och uppdatera uppgifterna. För en 

komplett bild över tidsplaneringen se bilagorna 14 – GANTT,hela året och 15 – GANTT, vår. 

För extra förklaring av de tidsplanerings-metoder som använts se kapitel 4.2.2 Planering. 

2.6  Risker 
De risker som projektgruppen ansåg fanns i början av projektet samlades ihop till en 

riskanalys. I riskanalysen går det även att hitta rekommenderade åtgärder för riskerna. Se 

bilaga 5 - Riskanalys. Tillsammans med riskanalysen gjordes även en WBS, se bilaga 13 - 

WBS. För information om hur de båda metoderna fungerar se kapitel 4.2.2 Planering. 

Ytterligare en metod som använts i riskanalysen av projektet är SWOT-analysen. Hur 

metoden fungerar finns beskrivet i kapitel 4.2.7 Affärsplan, och se bilaga 11 – SWOT projekt 

för att se projektets SWOT-analys.     

2.7  Sekretess 
För att det skulle vara möjligt att öppet diskutera de olika projekten i projektrummen skrevs 

ett sekretessavtal mellan projektgrupperna. Det gjordes även ett sekretessavtal för mötet på 

Atran Velo vilken går att se i bilaga 9.  



TEORI   

7 

 

3  Teori 
Detta kapitel behandlar den teori som ligger till grund för detta projekt. Teorin är forskning 

utifrån, och den forskning som finns behandlar människors inställning till cykeln. Det som 

påverkar människor är bland annat stöldsäkerheten på offentliga platser, olycksriskerna och 

möjligheterna till att få med sig sina tillhörigheter. 

3.1  Människan och cykeln - Barriärer 
Det finns forskning på människors inställning till cykelanvändandet. Undersökningarna har 

gjorts då förståelsen för hur människor tänker kring cykling ska öka. När förståelsen ökar så 

förstår man även vad som kan åtgärdas i samhället för att fler personer ska välja att cykla. I 

rapporterna beskrivs människors inställning till cykling.  Varför väljer man att cykla, eller 

varför väljer man bort cykeln, oftast då framför bilen. Anledningarna beror främst på 

sträckan, bekvämligheten samt säkerheten både på cykeln och då den parkeras.  

 

Det är redan väl känt av den största delen av befolkningen att hälsan påverkas positivt av 

vardaglig motion, men ändå väljer vissa att ta bilen trots att de har möjligheten att cykla. 

Varför det är så har analyserats. Det har lagts stor vikt vid att människor befinner sig i olika 

faser och därför kräver de också olika sorters motivering till att börja cykla. Det är fem olika 

stadier en människa kan befinna sig i, och det är den första och femte gruppen som är svårast 

att ändra attityden hos då de gör valet per automatik och tänker inte efter. Femte guppen 

omfattar de som väljer cykeln, medan den första gruppen är de som väljer bilen. De tre 

grupperna mellan den första och femte gruppen är de som tänker efter om de ska ta bilen eller 

cykeln, och det är de grupper som enklast kan påverkas av yttre faktorer (Forward. S, 2014).  

 

Yttre faktorer som kan påverka människors val till att cykla beror mycket på de personer som 

finns runt omkring eller hur bra möjligheterna är till att cykla. Rekommenderade åtgärder har 

rapporterats och man föreslår att utöka cykelvägarna och göra cykelparkeringarna säkrare så 

att det inte sker några stölder. Analyser på hur man kan få även den ofrivillige cyklisten till att 

börja cykla var att öka cykelns status för att det ska bli socialt accepterat att cykla. (Forward. 

S, 2014)  

 

I en annan rapport som gjorts ligger fokus mycket på de barriärer som finns med cykling och 

vilka åtgärder som kan göras för att få fler att börja cykla. Eftersom miljön och hälsan positivt 

påverkas så pass mycket av cykling finns det ett stort intresse av att se om det går att ändra 

människors syn till cykling genom att genomföra de olika åtgärderna (Eriksson. L, 2014).  

Varför man väljer bort cykeln varierar. Olika orsaker kan vara att det beror på vilken situation 

personen befinner sig i, hur långt avståndet är, hur vädret är och att det inte är tillräcklig 

trafiksäkert. Ytterliggare orsaker som tas upp är höjdskillnader, tidsbrist, bekvämligheter eller 

behovet av att ta med sig packning. Människor påverkas också av rädslan av att få cykeln 

stulen eller avsaknaden av faciliteter dit man ska, oftast påverkas man då av att inte kunna 

byta om eller duscha (Eriksson. L, 2014).  
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De olika orsakerna varierar hur viktiga de är mellan olika undersökningar. Därför är det också 

svårt att veta vilken av orsakerna som påverkar människor mest. Utifrån olika rapporter 

uppkommer det också olika förslag på hur man kan jobba med att få människor till att cykla. I 

en utav de förslagen tas push and pull-metoden upp. Push and pull används vid 

produktutveckling, och hur man använder metoden där beskrivs i kapitel 4. Förklaringen till 

hur man ska använda push and pull för att ändra inställningen till cykling används på samma 

sätt men med vissa skillnader. Med pull vill man förbättra de delar som upplevs som hinder 

för cykling. Där ska man förbättra trafiksäkerheten för cyklister, bygga säkra cykelparkeringar 

och förbättra möjligheterna till att kunna duscha eller byta om på destionationen. Med push 

vill man göra de andra alternativen, som finns till cykling, oattraktiva. Det kan vara att man 

höjer skatten på drivmedel, eller ökar kostnaderna för parkeringar. (Eriksson. L, 2014)  

3.2  Olycksrisker 
På forskning rörande cykelolyckor har det visat sig att de vanligaste cykelolyckorna är 

singelolyckor. Det bör även tilläggas att olyckor oftast har fler än en orsak, men de går att 

koppla till olika åtgärder för ökad säkerhet.   

 

En av orsakerna till olyckor sker vid transport av varor eller andra föremål på cykeln. Det har 

visat sig att sex procent av singelolyckorna beror på att något som transporteras har fastnat i 

hjulet. Oftast är transporten inte särskilt genomtänkt och varor har lätt för att hamna i hjulen. 

När varorna fastnar i hjulen gör cykeln en tvärbromsning och en olycka har uppstått. Även vid 

på- och avstigning sker det olyckor då lastningen påverkar balansen och det blir lättare att 

trilla. För att motverka olyckor bör en utveckling av tillbehör göras för att öka säkerheten av 

transporten av varor. Att inte bli sedd i trafiken är även det en faktor till att olyckor uppstår, 

eller underlaget vid högre hastigheter (Niska, A. Gustafsson, S. Nyberg, J. Eriksson, J. 2013).  

 

Det finns stor potential för att cykeltillbehör ska öka cyklisters säkerhet i trafiken. Därför är 

det också viktigt att lägga mer resurser på det (Niska, A. Gustafsson, S. Nyberg, J. Eriksson, 

J. 2013).  

3.3  Stölder 
Cykelstölder varierar mycket från stad till stad, och oftast sker det fler cykelstölder i 

studentstäder eftersom där är cykeln en större del i vardagen för fler. Cykelstölder påverkas 

även mycket av vilken tid det är på året. Det sker fler stölder under vår- och 

sommarmånaderna eftersom det är då cyklandet ökar och andelen cyklar ökar på gator och 

torg. Statistik visar också på att det sker fler cykelstölder i storstäder och på allmänna platser 

snarare än i mindre städer eller i glesbygden (Brottsrummet, 2014). 

 

Det är inte alla cykelstölder som anmäls, trots det var det hela 70 900 cykelstölder som 

anmäldes år 2014. Detta förklaras vara en ökning på sju procent från året innan. Tyvärr är det 

inte många utav de anmälda cykelstölderna som klaras upp och en misstänkt kan knytas till 

brottet. Statistik visar på att det endast är en procent av alla anmälningar som klaras upp 

(Brottsrummet, 2014). 
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Enligt en internationell undersökning har antalet cykelstölder jämförts. I undersökningen 

hamnade Sverige i toppen bland länderna med högst antal anmälda cykelstölder 

(Brottsrummet, 2014). 

 
Bild nr. 1 (Brottsrummet, 2014)  

 

Enligt svensk cyklings trendrapport minskar cykelstölderna om man slår ut det över en längre 

tidsperiod, exempelvis ett 20-årsspann. Varför stölderna minskar är för att cykeln numera är 

ett transportmedel och inte enbart ett fritidsintresse. Kunskapen om hur en cykel bör låsas 

ökar, och kommunerna satsar allt mer på att öka säkerheten på allmänna cykelparkeringar. 

Trots detta krävs det en del till för att öka säkerheten ytterligare. (Svensk cykling, 2014)   

3.4  Trendrapporter 
Trendspaningar som gjorts visar att året 2014 köpte och använde människor cykeln som 

problemlösare. Människorna som valde att pendla dagligen gjorde det för att både spara tid 

och pengar, och inte minst för motionen som kommer på köpet. Som bonus till detta bidrar 

man även till ett hållbart samhälle.  

Rapproten tar upp att 45 % av alla bilresor som sker är kortare än fem kilometer, vilket tar 15 

minuter att cykla. Detta vill man ändra på eftersom här finns stora vinster att göra.  

Det finns en del hushåll som har en andrabil, och nu visar trendrapporten att fenomenet även 

har hamnat hos cyklar. Det blir allt vanligare idag att ha en andarcykel. Oftast handlar det då 

om en vardagscykel och en motionscykel.     

Ytterliggare trendspaning som gjorts är att det blir vanligare idag att personligt styla sin cykel. 

Det är inte heller enbart cykelfantasterna som väljer att personifiera cykeln, utan det är hela 

cykelindustrin som måste rätta sig efter detta. Man kan se i butikerna idag att alla 

cykeltillbehör varierar mellan en uppsjö av olika designer och färger. Det har även blivit 

vanligare hos cykeltillverkare att de låter sina kunder plocka ihop sin egen cykel, oftast är det 

färgen på delarna som skiljer. (Svensk cykling, 2014)   

3.5  Egna reflektioner  
Orsaker till varför människor väljer bilen framför cykeln kan vara att man inte har den 

kontrollen som man gärna vill ha, att man inte känner tillräcklig säkerhet på cykeln. Det som 

påverkar detta kan vara att ljusen och reflexerna på cykeln inte gör användaren tillräckligt 

synlig. Men det kan även vara att man hänger väskor och matkassar på cykeln och att cykeln 
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på så vis blir ostabil. Säkerhet med cykeln är också att den inte ska bli stulen. Utifrån de 

undersökningarna som gjorts kan man dra paralleller mellan ökad säkerhet på 

cykelparkeringar och en ökad cykling. Sträckan är en stor del till varför människor inte väljer 

att cykla. Men detta är en orsak som inte kan påverkas, därför har det också bara nämnts.  
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4  Metoder 
Detta kapitel beskriver de metoder som använts under projektet. Den första delen behandlar 

metoder för projektets utveckling, medan den andra delen är metoder för utvecklingen av 

produkten. 

4.1  Produktutveckling 
Det blir idag svårare att arbeta efter traditionell produktutveckling eftersom marknaden växer 

och blir mer konkurrenskraftig. Det går inte längre att arbeta efter detaljstyrd planering då det 

hämmar flexibiliteten och kreativiteten (Ottosson. S, 1999). Idag är det vanligare att arbeta 

efter agila metoder som förespråkar större frihet och inga detaljerade tidsplaner. Dock är det 

svårt att uppnå resultat om det inte finns några riktlinjer eller ett någorlunda schema att följa, 

men de kraven och förutsättningarna kommer troligtvis att ändras under projektets gång. 

4.1.1  Dynamisk produktutveckling 
Dynamisk produktutveckling används främst vid produktutveckling(PD) och 

nyproduktsutveckling(NPD), vilket menas med want- och wish-produkter. Det som man vill 

uppnå med dynamisk produktutveckling är att beslutsfattandet sker under hela projektets 

gång. Vilket resulterar i ökad flexibilitet, och som då kan ge bättre resultat (Ottosson. S, 

1999). 

4.1.2  Lean produktutveckling 
Lean produktutveckling riktas främst mot need-produkter, då man vill eliminera resursslöseri 

med hjälp av resurshantering (Holmdahl, 2010). Lean produktutveckling lägger fokus på ett 

långsiktigt perspektiv där förbättringar av metoder ska skapa nytta för kunden (Tonnquist. B, 

2012). 

4.1.3  Action research 
Action research, eller aktionsforskning på svenska, är en viktig del då man arbetar med 

produktutveckling. Det är viktigt eftersom projekten oftast är komplexa processer som 

förändras under tiden, och den ena processen är inte den andra lik. Utvecklingsprojekt 

förändras under projektetens gång då man erhåller mer kunskap, och förutsättningar 

förändras. Därför är det svårt att följa en viss plan eller avgöra vilka metoder som lämpar sig 

bäst för ett projekt. Action research går ut på att observera ett projekts process, för att sedan 

utvärdera med olika verktyg hur processen fungerade för just det projektet. Meningen med att 

jobba på det sättet är att man vill lösa ett problem genom att skapa en ny produkt, samtidigt 

som det ska ge ett vetenskapligt bidrag för produktutveckling (Ottosson, S. Björk, 

E.Holmdahl, L. Vajna, S. 2006). 
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Bild nr. 2. Information tagen ifrån: (Göteborgs Universitet, 2014) 

4.1.4  Insider action research 
Insider action research fungerar som action research, men skillnaden är att även 

projektledaren och projektmedlemmarna agerar observatörer och analyserar projektet. Det 

innebär att man i ett projekt både ska agera forskare och uppfinnare. Bild nr 2 ger en tydlig 

bild om hur både action research och insider action research fungerar. Det läggs upp en plan 

för hur man ska arbeta med projektet, och sen ska man analysera och reflektera över hur den 

planen fungerar för just det projektet ( Ottosson, S. Björk, E. Holmdahl, L. Vajna, S. 2006). 

 

Bild nr. 3. ( Ottosson, S. Björk, E. Holmdahl, L. Vajna, S. 2006) 

4.2  Projektprodukten 
I denna del av kapitlet går det läsa mer specifikt om de metoder som använts i projektet, och 

hur de har använts. 

4.2.1  Förstudie och marknadsundersökning 
Det är denna del som har varit den absolut viktigaste delen för projektet. Det var här vi 

byggde grunden för hela projektet, och som vi gick tillbaka till då vi fastnade. Utifrån våra 

första observationer byggde vi en enkätundersökning. Enkätundersökningen tillsammans med 

en gedigen nyhetsgranskning kunde vi sedan utveckla en kravspecifikation. 

Kravspecifikationen har fått justeras efterhand projektet har erhållit nya kunskaper. Under 

kapitel 5 Utvecklingsprocessen finns mer information om hur metoderna användes i projektet. 

Nyhetsgranskning 

Nyhetsgranskningen är viktigt att göra i början av ett projekt för att se om idén är en nyhet, 

eller om den redan finns. Det är onödigt att lägga både tid och resurser på att uppfinna hjulet 
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på nytt, därför är en bra nyhetsgranskning av stor vikt. Vid en första nyhetsgranskning finns 

det en del kostnadsfria patentdatabaser som det går att söka i, men det finns en risk att man 

missar patent. För att få ett bättre underlag för produkten finns det möjlighet att få hjälp från 

en patentbyrå eller PRV i Sverige. De undersöker möjligheterna och ger ett utlåtande om vilka 

möjligheter det finns för produkten, och hur den kan skyddas (PUMA innovation, 2015).    

Observationer 

Egna observationer är bra då personer har svårt för att uttrycka sig under intervjuer. Men det 

går inte att observera känslor, motiv och attityder, därför kan man inte enbart använda 

observation som en metod. (Kotler. P, 2010) 

Enkätundersökning och intervjuer 

Att göra enkätundersökningar är bra eftersom man då kan samla in beskrivande data till ett 

projekt. Detta kan antingen göras på ett strukturerat eller ostrukturerat sätt. På det 

strukturerade sättet ställs alla frågorna i samma följd till de personer som intervjuas, och på 

det ostrukturerade sättet ställs frågorna utefter de svaren som ges. Detta är ett flexibelt sätt att 

få in information. Dock kan det bli fel då den personen som blir intervjuad kanske är stressad, 

och då inte ger ett korrekt svar. Det kan även vara svårt att få ett statistiskt säkert urval 

(Kotler. P, 2010). 

Kravspecifikation 

För att ett projekt ska vara tydligt och strukturerat, behöver man tidigt sätta upp en 

kravspecifikation. Att sätta upp en kravspecifikation görs oftast i samband med förstudien, 

och det rekommenderas att det sätts upp mål och krav för både produkten och projektet 

(Tonnquist. B, 2012). 

4.2.2  Planering 
Det finns flera orsaker till varför man väljer att lägga upp en plan för ett projekt. De används 

för att skapa förväntningar, styra och koordinera samt detektera avvikelser. För att få en 

enklare överblick över planen bryter man ner den i tre olika delar, handlingsplan, tidplan och 

budget. Handlingsplanen bryts ner till en så kallad ”att göra”-lista, med tidsplaneringen 

verkställs handlingsplanen, och i budgeten gör man en tidsplanering på resursförbrukningen 

mätt i pengar (Holmdahl. L, 2010).  

Planering har varit a och o under projektets gång, och inte minst avstämningarna. Både en 

riskanalys och WBS gjordes tillsammans med projektplanen vilket har varit till hjälp då vi 

redan från början visste vad vi skulle göra ifall komplikationer uppstod. GANTT-schema för 

hela året samt endast för våren har upprättats, och det sattes upp mer detaljerade planeringar 

veckovis. Mer om planeringen går att läsa i kapitel 2.5 tidsplan. 

GANTT-schema 

Ett GANTT-schema lägger fokus på handlingsplanen, och de olika aktiviteterna fördelas inom 

den tidsram som är bestämd. Med schemat vill man optimera processen med avseende på 

sluttidpunkten, och detta är en dynamisk grovplanering som ändras under projektets gång. 

Men den ger en bra översikt för projekttiden och vilka aktiviteter som måste avklaras under de 

olika perioderna. Men då detta schema har ett stort fokus på tidsplaneringen av aktiviteterna 
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hamnar resurserna utanför, och därför kan projektet bli svårt att styra och det kan lätt uppstå 

flaskhalsar (Holmdahl. L, 2010). 

Visuell planering 

I visuell planering fokuserar man istället på resurserna. Här fördelar man de olika 

aktiviteterna på resurserna, och med resurser menas projektmedlemmarna. Med denna 

planering ansvarar varje resurs för sina delar i arbetet, vilket medför bättre styrning, ökad 

flexibilitet och färre förseningar (Holmdahl. L, 2010). 

Riskanalys 

En riskanalys används för att kunna förebygga problem som kan uppstå i projektet. Det som 

görs är en riskidentifiering, riskvärdering och en riskåtgärdsplanering. Riskidentifiering 

innebär att skriva upp alla moment och vilka risker det kan finnas i de olika momenten. 

Därefter värderas de olika riskerna så att man enklare kan se vilka moment som innebär störst 

risker, och efter det tar man reda på vad som kan förhindra riskerna från att uppstå 

(Tonnquist. B, 2012). 

WBS 

För att tydligare få en bild över projektets olika aktiviteter kan man göra en WBS. Detta står 

för Work Breakdown Structure och går ut på att man skall identifiera alla projektets 

aktiviteter samt hur de förhåller sig till varandra. Det är viktigt att man i detta skede fokuserar 

på projektet och vad som ingår. Allt som inte rör projektet skall lämnas utanför (Tonnquist. B, 

2012). 

4.2.3  Arbetsmetoder 
För att arbetet skulle flyta på bra och inte uppstå några dispyter mellan gruppmedlemmarna så 

såg vi uppmuntran som en viktig del av arbetet. Vi har även sett feedback som en bra del då vi 

fick chans att dela med oss om vad vi tyckte var bra eller dåligt med arbetet, och så sätt 

utvecklades både projektet och projektmedlemmarna till det bättre. På så sätt växte även 

känslan om delaktighet i projektet.   

Set-based design 

Denna metod används då det inte går att följa traditionell produktutveckling. Under hela 

utvecklingsprocessen bygger man upp kunskap om produktens alla delar. För att inte missa 

den bästa lösningen väljer man att fatta beslut så sent som möjligt, men inte heller för sent. 

Den kunskap som erhålls ligger till grunden för hur man senare definierar delarna med olika 

parameterspann. Det är viktigt att lösningarna avgränsas till olika områden, och inte punkter. 

Vilket gör det enklare att hitta den bästa lösningen för hela produkten (Holmdahl. L, 2010). 

Push and pull 

Push och pull är två olika sätt arbeta efter. Push arbetar efter detaljerade tidsplaner, medan 

pull har en vision att sträva mot. Push skäller på arbetarna då de gör ett snedsteg, och pull 

lägger fokus på att ge beröm då arbetarna har gjort ett bra jobb. I produktutvecklingsprojekt är 

det svårt att exakt veta vad som ska bli gjort, därför är det också svårt att följa specificerade 

tidsplaner. Det är även bättre att ge beröm istället för att skälla för att projektmedlemmarna 

ska utvecklas och fortsätta att driva projektet framåt (Tonnquist. B, 2012). 
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Feedback 

För att en projektgrupp ska utvecklas under projektets gång kan det vara bra att då och då ge 

varandra feedback. Att ge feedback innebär att man både ger beröm och kritik. Ofta kopplas 

ordet kritik till något negativt, men kritik är neutralt och innefattar både positiva och negativa 

händelser (Tonnquist. B, 2012). 

4.2.4  Idégenerering 
Dessa idégenereringsmetoder har använts kontinuerligt under projektets gång då det har varit 

svårt att få fram en produkt som kändes rimlig att tillverka och sälja. I början av projektet 

gjordes både en theme board och en mood board, vilket har varit till nytta i 

produktframtagningen. Mer om hur modellerna har använts går att läsa i kapitel 5.1.3 

Idegenerering - koncept 1. Se bilaga 26 – skisser för att se några utav de skisser som gjordes 

under projektets gång. 

BAD, PAD, MAD och CAD 

De fyra metoderna brain aided design (BAD), pencil aided design (PAD), model aided design 

(MAD) och computer aided design (CAD) används för att öka kreativiteten i ett 

produktutvecklingsprojekt. Det första steget, BAD, är att bolla idéer mellan 

projektmedlemmarna och prova olika lösningar i huvudet. För att inte glömma de idéer som 

kommer fram är det viktigt att skissa idéerna som kommer upp, PAD. Skisserna som går 

vidare kan sedan modelleras för att få en större förståelse för dem, annars går det att hoppa 

över det steget och rita upp idéerna i CAD (Holmdahl. L, 2010). 

Brainstorming 

Brainstorming är en av de större delarna i ett nyproduktutvecklingsprojekt då man vill åt så 

många olika tankar och idéer på lösningar som möjligt. Ett sätt att jobba med brainstorming är 

att man i projektgruppen sitter och skriver ner så många idéer som möjligt på exempelvis 

post-it lappar, för att sedan gå igenom idéerna tillsammans och diskutera dem (Tonnquist. B, 

2012). 

Mood board 

Denna görs för att förtydliga vilken känsla produkten skall förmedla och förknippas med. 

Detta är ett effektivt verktyg för att få projektgruppen samt projektets intressenter att 

visualisera produkten i ett tidigt stadium (Österlin. K, 2012). 

Theme board 

Används på samma sätt som en mood board men har som främsta uppgift att illustrera de 

material som är tänkta att användas till produkten (Österlin. K, 2012). 

4.2.5  Informationsdelning 
Informationsdelning tillsammans med arbetsmetoderna, som är beskrivna i kapitel 4.2.3, har 

varit viktiga då projektmedlemmarna värnade om projektets utveckling för slutligen nå de mål 

som satts upp i början av projektet. Att vid slutredovisningen kunna visa upp en produkt. 

Kontinuerlig dokumentation har varit viktig då det går att se vilka beslut som togs och hur 

tankarna gick kring projektet då. Varje vecka hölls det ett möte med handledaren där det 

återberättades vad som hänt med projektet under den gångna veckan, och handledaren fick 

även chans till att komma med synpunkter och frågeställningar till projektet. Lägesrapporter 
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har skickats in kontinuerligt, och för en enkle överblick se bilaga 6 Sammanställning av 

veckorapporter.   

Dokumentation 

Att kontinuerligt föra dokumentation på allt arbete som görs är en viktig del i 

produktutvecklingsprojekt. Då är det enkelt att gå tillbaka i utvecklingsprocessen för att se 

vilka val som gjordes som har påverkat projektet i olika riktningar. Ifall ett beslut har påverkat 

projektet negativt är det enklare att tänka om och prova andra alternativ om man har fört en 

bra dokumentation. Det kan till och med vara avgörande med dokumentation vid patenttvister 

(Ottosson. S, 1999).   

Projektmöten 

Det är viktigt att projektmöten hålls regelbundet, och lämpligast är en vecka mellan varje 

möte. För att projektmöten ska ge resultat är det även viktigt att det finns en dagordning och 

att man har ett tydligt syfte med mötet. Om man inte har tagit hänsyn till detta finns det en 

stor risk att mötet blir ostrukturerat. Då kan man sitta och prata i timmar utan att det kommer 

ut något användbart. Det är även viktigt att föra dokumentation under mötets gång för att 

inget senare ska glömmas (Tonnquist. B, 2012). 

4.2.6  Utvärdering och analys 
Utvärderingar av idéerna har analyserats under projektets gång, och ofta har idéerna 

diskuterats mellan projektmedlemmarna. Objektiva parter utifrån har hjälpt till i processerna 

och detta går att läsa om i kapitel 5 Utvecklingsprocessen.   

FMEA-analys 

Denna analys används som ett hjälpmedel vid konstruktion, tillverkning och utveckling av en 

produkt. Det man vill uppnå med analysen är att hitta de fel som kan uppstå i processen eller 

vid användningen, och då eliminera dem i förväg (Tonnquist. B, 2012). 

Se bilaga 16 – FMEA där projektets analys finns. 

MET-matris 

Material, Energi och Toxiska utsläpp är det som analyseras i en MET-matris. Det man vill 

uppnå med metoden är att se produktens miljöpåverkan under hela livscykeln, och matrisen är 

ett bra internt beslutsunderlag vid produktutveckling ifall valet står mellan två produkter. 

Dock är det viktigt att diskutera de olika delarna i matrisen med en miljökunnig så att det inte 

uppstår fel i beräkningarna. De tre kolumnerna i matrisen är material, energi och toxiska 

utsläpp. Raderna är de olika stadierna en produkt befinner sig i, vilka är materialframställning, 

produktion, användning och resthantering (Bergendahl. C.G, 2002).  

Se bilaga 21 – MET-matris polypropen.  

4.2.7  Affärsplan 
Här går det att läsa om de metoder som använts till affärsplanen. För vidare information om 

hur de har använts i detta projekt går att läsa om i kapitel 8 Affärsplan.  

SWOT 

SWOT-analysen är ett kraftfullt verktyg som väger produktens styrkor och svagheter, mot de 

externa möjligheterna och hoten som man finner på marknaden. Med hjälp av denna metod 
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får man en överblick över de interna och externa faktorerna som påverkar projektet, och med 

hjälp av detta kan man ta beslut om vart man behöver lägga fokus (Kotler. P, 2010).  

Intressentanalys 

För att enklare se och förstå vilka intressenter som finns i ett projekt görs det en 

intressentanalys. Där delas intressenterna in i tre olika kategorier efter hur mycket de betyder 

för och kan påverka projektet. Kategorierna är kärnintressenter, primärintressenter och 

sekundärintressenter (Tonnquist. B, 2012). 

Konkurrentanalys 

Konkurrentanalys är ett verktyg som är bra att använda för att få företaget att växa. Vid en 

konkurrentanalys analyseras varje konkurerande företag var för sig, och jämför det med sitt 

eget företag. Det man kollar på är bland annat kundservice, priser, produkter, broschyrer och 

sajter. Genom att fylla i frågeställningarna, om de olika delarna hos företagen, kan nya idéer 

om det egna företaget komma upp. Det kan vara idéer om hur man kan förbättra 

marknadsföringsstrategin genom att utnyttja svagheterna hos konkurrenterna 

(Ekberg.S,2013).  

Benchmarking 

Benchmarking är en metod för att förbättra processer och rutiner genom att jämföra den egna 

verksamheten med konkurrenters (Tonnquist. B, 2012).  

Meningen med benchmarking är att man ska lära från skickliga förebilder. Det kan vara att 

samla in information om exempelvis en organisations policys, produkter eller affärsstrategi. 

Sedan används den informationen till att effektivt göra förbättringar i den egna verksamheten.  

 

Bild nr. 4. Information tagen ifrån: (Tonnquist, 2012) 

Business model canvas 

För att ta sig fram på marknaden idag räcker det inte att vara ett innovativt företag, utan det 

kan vara avgörande att ha en väl utformad affärsplan. Metoden business model canvas är ett 

verktyg för att kreativt utforma den bästa affärsplanen för ett företag. Det går att jobba på 

många olika sätt med verktyget, och ett tips är att sätta upp de olika idéerna på postit-lappar i 

de olika delarna för att öka kreativiteten. För att få en enklare bild över hur en Business model 

canvas fungerar, se bilaga 12 – Business model canvas (Effect management, 2015).    

Kartlägga vilka förbättringar som efterlyses 

Analysera hur andra verksamheter 
uppnår sina resultat 

Ta till sig informationen för att förbättra 
den egna verksamheten 
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5  Utvecklingsprocessen 
Projektet har arbetat och influerats av en dynamisk produktutvecklingsprocess. Detta eftersom 

det var en want/wish-produkt som skulle utvecklas, och därför av stor vikt att behålla 

kreativitet och flexibilitet i projektet. Kunskap samlades in och användes under projektets 

gång. Detta bidrog till att flera små beslut kunde tas för att skapa den bästa lösningen på 

problemet. Olika lösningar analyserades genom diskussion, och i vissa fall skapades 

detaljerade ritningar i CAD för en tydligare bild som bidrog till bättre synpunkter från 

utomstående aktörer.  

 

Utifrån set-based design utvecklades olika lösningar för de olika delarna, där de som passade 

bäst ihop och som utgjorde den ultimata lösningen tillsammans sedan valdes. För att själva 

projektet skulle förbättras har projektmedlemmarna följt Insider action research och agerat 

både forskare och uppfinnare. Projektmedlemmarna fördjupade förståelsen för 

produktutvecklingsprocessen genom analyser av det som hänt i praktiken kopplat till den teori 

som fanns att tillgå. Observationer utifrån har även det påverkat projektet, och det gjordes 

genom veckomöten med projektets handledare. 

 

För en positiv stämning och höjd kreativitet har projektet fokuserat på pull-metoden. Istället 

för detaljerade tidsplaner följde projektet den vision som fastställdes i början av projektet, och 

som går att läsa i bilaga 1. 

För bättre förståelse om metoderna se kapitel 4 Metoder.  

 

5.1  Milstolpar i projektet 
Under projektets gång har projektgruppen influerats av möten, kundundersökningar och 

intervjuer vilket har påverkat valen och riktningarna i projektet. Den ursprungliga idén var ett 

system där det enkelt skulle gå att klicka-i-klicka-ur olika tillbehör utefter behov och 

ändamål.  

5.1.1  Förstudie 
För att försäkra oss om att det fanns en marknad för vår produkt, inledde vi en förstudie med 

målet att förbättra våra kunskaper samt få en förståelse för vilka befintliga substitut som redan 

fanns. Sökningarna gjordes till största del med hjälp av internet men vi utförde även 

personliga intervjuer med användare. Detta resulterade i att vi fann ett antal lösningar som 

byggde på samma idé men som inte uppfyllde våra krav. En mer ingående beskrivning av de 

metoder som har använts under förstudien, finns i kapitel 4 Metoder. 

Nyhetsgranskning 

Detta var en av de viktigaste metoderna i hela projektet. Här undersöktes huruvida den 

produkt som var tänkt att utvecklas, redan fanns eller om några närliggande substitut redan 

nått marknaden. För dessa sökningar användes bland annat google, Svensk Patentdatabas och 

Espacenet (EPO).  Dessa sökmotorer visade att det inte fanns några produkter som liknar den 

typ av lastbärare som skulle utvecklas. 

Förutom patentdatabaserna gjordes även vanliga sökningar på nätet för att hitta liknande 

produkter. Detta var mycket bra för att få en bild över den rådande marknaden. 
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Sammanfattningsvis finns det en rad olika lösningar på lastbärare, men inte någon som liknar 

den flexibla plattform som var tänkt att utvecklas. 

 

Mål och syfte med undersökningen 

För att få en bättre förståelse om målgruppen, och den tänka användaren, gjordes en 

enkätundersökning. Denna bestod av 10 stycken frågor som fokuserade på människors 

användning av cykeln i vardagen, samt inställningen till olika komponenter på cykeln. Det var 

denna enkät som ligger till grund för våra val i projektet, då målet med undersökningen var att 

kartlägga människors användning av cykeln samt behov av nya produkter. 

Intervjuer 

Frågorna i enkäten ligger till grund för intervjuerna som gjordes under en eftermiddag på 

torget i Halmstad. Frågorna ställdes både på ett strukturerat och ostrukturerat sätt. Det 

ostrukturerade gav personligare svar och möjlighet till diskussion.  

Enkät 

Enkäten gjordes via tjänsten Survey Monkey, och länken till den skickades ut via den sociala 

tjänsten Facebook. Frågorna med svaren går att se i bilaga 7.  

Sammanfattning 

Enkäten tillsammans med de personliga intervjuerna gav sammanlagt 150 svar från människor 

i åldrarna 18 – 75år. Detta visade att 76% av de tillfrågade, cyklar på antingen en dam- eller 

herrcykel, 90 % cyklar någon gång i veckan och hela 50 % använder cykeln dagligen. Cykeln 

används främst för att pendla till jobb eller utbildning, tätt följt av ärenden. De tillfrågade 

tyckte att det var viktigt att få med sig sin packning på cykeln, men 25 % använder aldrig 

pakethållaren. Se bilaga 8 för komplett sammanställning. Utifrån svaren kunde en 

kravspecifikation sammanställas, se bilaga 4.  

Kritisk granskning av undersökningen 

För ett bättre resultat av enkätundersökningen och intervjuerna hade frågorna kunnat skickas 

ut till fler personer, och för intervjuerna hade de kunnat breddas genom fler intervjuer i 

antingen andra delar av Halmstad eller i andra städer. Svaren från enkäten är främst från 

studenter, så för ett bättre underlag borde undersökningen riktas mot fler användare i 

varierande åldrar på olika platser i landet. En annan sak som kanske påverkade svaren är 

frågorna. Hade vi tillräckligt med frågor, och var frågorna rätt ställda?   

Vid intervjuerna var försiktighet av största vikt då det är lätt hänt att följdfrågorna blir 

vinklade, vilket i sin tur kunde gett vinklad data som kanske inte alls stämmer.   

5.1.2  Planering 
Detaljstyrd planering har inte kunnat användas i projektet. Men då det fanns ett slutdatum för 

projektet, och att viss planering av ett projekt är viktigt, har det upprättats större scheman som 

inte har varit särskilt detaljerade. För vidare förklaring se kapitel 2.5 Tidsplan.  

5.1.3  Idégenerering – koncept 1 
Idéprocessen påbörjades med en idégenereringssession för att projektgruppen skulle bilda sig 

en uppfattning om vilken typ av produkt det var som skulle utvecklas. Genom att använda 
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brain storming tillsammans med BAD och PAD utvecklades flera koncept där de dagliga 

cykelanvändarna stod i fokus. Det första konceptet byggde på en lastbärare som skulle kunna 

anpassas efter den situation användaren befann sig i. Störst fokus låg vid olika typer av 

tillbehör som enkelt skulle gå att klicka-i-klicka-ur beroende på ändamål. Ett fortsatt 

skissande på tänkbara koncept resulterade i flera olika lösningsförslag som sedan 

utvärderades, och utifrån diskussionerna valdes ett antal alternativ ut. Dessa koncept byggde 

på möjligheten att byta samt låsa fast de tillbehör som används. Vi ville även integrera 

belysning i produkten då det var en viktig del som uppmärksammades i enkätundersökningen.  

Diskussion tillsammans med OC-Offcourse 

En bit in i projektet kontaktades Martin Franzén, VD och grundare av cykelmärket Off Course 

som är en tillverkare av el-cyklar. Projektets första idé presenterades och därefter diskuterades 

för- och nackdelar med den tänkta produkten samt potentiella målgrupper. Mötet med Martin 

Franzén var väldigt givande, och efteråt ändrade projektet riktning. Det första systemet skulle 

innebära försäljning av en stor mängd tillbehör vilket inte skulle vara realistiskt med tanke på 

rådande marknad och befintliga konkurrenter. Istället växte idén om en multifunktionell 

plattform som skulle kunna anpassas efter kundens aktuella behov. Under mötet med Martin 

Franzén diskuterades även ett potentiellt samarbete, något som då ansågs vara ett bra 

alternativ.  

5.1.4  Koncept 2 

Efter detta började utvecklingen av ett system där flexibiliteten och lastkapaciteten stod i 

fokus. Detta resulterade också i en rad olika lösningskoncept. Den lösning som valdes innebar 

en plattform utrustad med lastarmar som skulle kunna fylla olika funktioner beroende på 

inställd vinkel. Kroppen var tänkt att tillverkas i aluminium för att hålla nere vikten, och 

samtidigt behålla styrka och vridstyvhet. Detta tillsammans med integrerad LED-belysning 

och ett låsbart utrymme för småsaker/batteri, låg till grund för den produkt som presenterades 

under konceptredovisningen och i konceptrapporten. Se bilaga 20 – Konceptrapport. För fler 

bilder av koncept 2, se bilaga 22 – Koncept 2.  

 

Bild nr. 5. Koncept 2. 

Efter årsskiftet studeras den data som samlats in från marknadsundersökningen igen. 

Samtidigt granskades det andra konceptet kritiskt och slutsatsen blev att den lösningen inte 

var konkurrenskraftig nog. Lösningen skulle inte gå att kombinera med de befintliga 
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produkterna som finns på marknaden, och att ta hänsyn till batteriet OC Offcourse använder, 

kändes begränsande. Därför togs beslutet att inrikta projektet mot vanliga dam- och 

herrcyklar.  

Dessa två faktorer låg till grund för det tredje alternativet, där både lastmöjligheterna och 

stöldsäkerheten låg i fokus. Att utveckla en universal plattform som fungerar tillsammans med 

de tillbehör som finns på marknaden och som samtidigt förhindrar stöld, ansågs vara ett 

konkurrenskraftigt alternativ.  

5.1.5  Koncept 3 

Återigen skissades det på olika lösningar, slutligen valdes ett koncept som bygger på att 

behålla det låsbara utrymmet och istället för lastarmarna, använda två räcken på båda sidor 

där universella tillbehör kan hängas. Dessa skulle i sin tur fästas på en ram i aluminium. Till 

detta utformades ett lock som sträcker sig över räckena och på så vis låses både låda och 

externa tillbehör fast. Det var på detta koncept som idén om ett extra lås till cykeln som kan 

användas tillsammans med ramlåset, dök upp.  Se bilaga 23 – Koncept 3. 

 

Bild nr. 6. Koncept 3. 

Presentation av koncept 3 

När det tredje konceptet var klart kontaktades Cycleurope, ägare av de svenska cykelmärkena 

Crescent och Monark. Produktchefen Roger Lindahl kontaktades och projektgruppen 

välkomnades upp till Varberg för konceptpresentation och diskussion. Efter presentationen 

hölls en väldigt givande diskussion kring målgrupp, konstruktion samt tillverkning. Mötet 

mynnade ut i att kontakt skulle upprätthållas resterande del av projektet. Roger Lindahl såg att 

produkten hade potential att nå en bred marknad. 

Vid diskussion kring tillverkningen av prototyp, ansåg Roger Lindahl att det absolut 

lämpligaste skulle vara utveckla CAD-modellen och sedan skicka denna till en 

prototypverkstad som jobbar med 3D-modeller. Detta skulle resultera i en prototyp, lik 

slutprodukten, redan i prototypstadiet. Detta skulle även kosta betydligt mindre än att tillverka 

med hjälp av andra metoder.  

Det diskuterades även kring rådande standarder för pakethållare och cykelbelysning. Planerna 

var att utveckla en integrerad belysning till produkten. Detta skulle dock visa sig bli svårt då 
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denna typ av belysning var tvungna att uppfylla en rad krav. Dessa krav innefattar reflektorer, 

ljusstyrka samt spridningsvinkel. Ett bättre alternativ var att anpassa produkten till de 

befintliga och godkända lyktor som finns på marknaden. Detta görs genom att inkludera en 

hålbild enligt standard. Se bilaga 24 – Koncept 4. 

 

Bild nr. 7. Koncept 3. 

För att produkten ska klassas som pakethållare, krävs det att den uppfyller olika tester. Därför 

blev vi hänvisade till Atran Velo i Falkenberg som jobbar med att utveckla och testa olika 

komponenter, framför allt cykelstöd och pakethållare. 

Atran Velo 

Detta stycke har tagits bort då det innehåller information av känslig karaktär. 

Efter mycket fundering och många diskussioner i projektgruppen, utvecklades lösningen. 

Denna innebar att den tidigare ramen integrerades i en enda stabil konstruktion tillsammans 

med lådan och hängarna för de externa tillbehören integrerades. Locket fick en extra 

förstärkning vilket skulle resultera i en solid och vridstyv plattform. Utöver detta fyllde locket 

samma funktion som tidigare. För att produktionspriserna skulle hållas låga valdes plast som 

huvudmaterialet.  
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Bild nr. 8. Koncept 4. 

GT Prototyper / Prototech 

Efter det att en ny konstruktion och ett nytt CAD underlag var framtaget, kontaktades GT 

Protoyper i Ystad för en offert. Tyvärr resulterade produktens storlek och konstruktion i hög 

material åtgång, vilket i sin tur resulterade i ett extremt högt tillverkningspris. Efter en lång 

diskussion med Mattias Nilsson på GT Prototyper, beslutades det att ändringar var tvungna att 

göra för att materialåtgången skulle minskas. På så vis skulle pris och vikt på produkten gå 

ner, samtidigt som deformationer och inre spänningar i materialet skulle undvikas. 

För att anpassa konstruktionen efter de nya riktlinjerna var vi tvungna att läsa på om 

konstruktion och tillverkning i plast. Detta skiljer sig väsentligt mot konstruktioner i andra 

material så inför det slutgiltiga konceptet applicerades den här kunskapen   

5.1.6  Koncept 5 

Till den slutgiltiga prototypen låg fokus vid att förenkla produktionen samt öka styrkan i 

konstruktionen. Den nyckelfaktor som påverkade mest var godstjockleken. De tidigare 

prototyperna hade varierande godstjocklek vilket skulle medföra spänningar och 

deformationer i hela konstruktionen. För att sänka produktionskostnaderna och ta hänsyn till 

de begränsningar som formsprutning innebar, valdes en godstjockleken om 4mm. För att 

kompensera detta adderades förstärkningar i form av ribbor i konstruktionen, och på så vis 

kunde material tas bort utan någon åverkan på hållbarheten.  

Förstärkningarna applicerades även på locket. Istället för att göra hängarna integrerade i lådan 

gjordes separata beslag som fyllde två funktioner. Den första var att hålla räcket på plats så 

tillbehör kunde hängas, och den andra var att förena stagen från ramen med produkten. 

Beslagen fästes med tre skruvar och vinkeln på lastbäraren kunde justeras genom att ändra 

längden på de främre stagen. Det externa låset var också inräknat och hålbild för 

standardbelysning inkluderades. 
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Bild nr. 9. Koncept 5. 

En FMEA-analys gjordes för att se vilka risker det finns med användnigen av den slutgiltiga 

produkten. Denna analys är bra att ta tillvara på då användare får testa och utvärdera 

produkten, samt vid utveckling av produkten. För att se FMEA-analysen, se bilaga 16 – 

FMEA. För att förstå varför metoden används se kapitel 4.2.6 Utvärdering och analys. 

5.2  Utvärdering och analys av koncepten 
I början av projektet fanns en lösning som skulle innebära flera olika tillbehör som man 

klickar-i och klickar-ur pakethållaren. Klick-i och klick-ur funktionen skulle innebära en 

pakethållare med ett speciellt fäste som används tillsammans med cykelkorgar, boxar, eller 

barnstolar. Problemet var att tillbehören hade behövt vara specialiserade för just det specifika 

systemet. Detta skulle innebära produktion av en rad olika tillbehör vilket inte skulle vara 

konkurrenskraftigt nog. Se bilaga 26 – skisser för att se några utav de skisser som gjordes 

under projektets gång. 

Det andra konceptet hade kunnat ha potential, funktionerna innebar dock väldigt många 

ingående delar. Detta tillsammans med begränsade funktioner skulle inte vara ett konkurrens 

kraftigt alternativ. Användaren skulle inte kunna använda sina tidigare inköpta tillbehör vilket 

också var negativt. Det tredje konceptet var väldigt lovande, dock skulle det bli dyrt att 

tillverka ramen som lådan och locket skulle fästas i. Låset som används tillsammans med 

ramlåset var en bra idé som gick vidare till slutprodukten. Hade man kunnat finna en bra 

lösning på hur man skulle tillverka ramen så hade det kunnat resultera i en tänkbar produkt. 

Det fanns idéer på att integrera ett bygellås i konstruktionen, något som man borde ta tillvara 

på till nästa prototyp. Det fjärde alternativet var väldigt likt det sista, bortsett från den kraftigt 

överdimensionerade designen. Vad som kan tas med där ifrån var att hängarna var integrerade 

i den stora konstruktionen. Detta hade betytt mindre lösa delar till monteringen vilket på sikt 

hade kunnat vara ett bra alternativ att titta närmare på vid vidareutveckling av koncept 5.  
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6  Produkten 
Projektet resulterade i en multifunktionell lastbärare anpassad för människor som använder 

cykeln i det dagliga livet. Produkten erbjuder möjlighet att förvara personliga saker i det 

låsbara utrymmet, samt möjligheten att låsa både cykel och tillbehör. Affärsidén är att 

erbjuda den aktiva cyklisten en produkt som kan anpassas efter vederbörandes aktuella 

behov.   

6.1  ROADMATE carrier 
Lådan som utgör grunden för ROADMATE Carrier är tillverkad i plasten polypropen och 

rymmer cirka 3 liter. Denna låda är i sin tur försedd med en upphöjning i mitten som kan 

trädas över cykelns fram- eller bakhjul.  

Lådan är sedan försedd med ett lock som fyller två funktioner. Det skall försluta lådan för att 

hindra väta och oönskade personer att bryta sig in, samt skydda de tillbehör som hängs på 

lastbärarens sidor. Genom att låta locket sträcka sig ut över hängarna, skyddar man de 

tillbehör som kunden vill använda, när locket är låst. Locket är i sin tur försett med en 

förstärkning för att i stängt läge göra konstruktionen mer solid och vridstyv. Lådan låses med 

hjälp av ett skåpslås av modellen ASSA 8450. 

Lastbäraren fästes i cykeln med hjälp av beslag som sitter fastskruvade på lådans långsidor. 

Dessa beslag håller också upp det räcke som tillbehören hänger på. De sex stag som fäster 

lastbäraren i cykeln är tillverkade i stål. Två av de sex stagen fästes i lådans framkant och kan 

justeras mellan två olika lägen. De övriga fyra integreras i beslagen och fästes i ramen parvis 

med hjälp av tre skruvar per beslag.  

ROADMATE carrier är även försedd med en låsvajer som skall användas tillsammans med 

det befintliga ramlåset som sitter på cykeln. Denna vajer dras ut från lådans främre kortsida 

och sitter förankrad inne i lådan.  

Längst bak finns fyra hål där cykelbelysningen skall fästas. Vi har valt att använda en lykta 

tillverkad av Spectra. Denna lykta är godkänd för bruk i Sverige och har reflektorer samt 

korrekt ljusstyrka/spridningsvinkel (Roger Lindahl, Personlig Kommunikation, 18/2-2015). 

6.2  Användningsområden och funktioner 
Vem kan använda produkten, vad skall man ha den till och vilka möjligheter finns? 

Alla som använder cykeln för att uträtta dagliga ärenden har mycket att vinna på att investera 

i en ROADMATE Carrier. Vår produkt ger användaren möjlighet att alltid vara förberedd på 

oförutsedda händelser. Det låsbara utrymmet ger användaren möjlighet att packa med sig de 

saker som kan tänkas komma till användning under dagen och med hjälp av den integrerade 

vajern och stöldskyddet för tillbehören, kan man parkera sin cykel vart man vill utan att vara 

orolig för cykelstöld.  
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Bild nr. 10. Prototypen som tillverkades på koncept 5. 

ROADMATE Carrier skall kunna vidareutvecklas av användarna, därför har vikten legat vid 

att behålla en stilren design, stor lastyta samt ordentligt utrymme i lådan. Den första 

prototypen är tillverkad för att användas på cykelramar med befintliga fästen. Dessa sitter 

framför allt på dam- och herrcyklar samt hybrider och vissa mountainbikes. 

De saker man väljer att frakta på lastytan, dvs. Ovanpå locket, säkrar man med hjälp av 

spännremmar alternativt ett elastiskt nät. Dessa fästs i produktens räcken.  

6.3  Tillverkning och prisförslag 
Vid tillverkning av ROADMATE Carrier kommer formsprutning att användas som 

tillverkningsmetod för de olika plastdetaljerna. Plasten vi har kommit fram till att använda är 

polypropen, eventuellt tillsammans med någon typ av fyllning. Detta kan vara exempelvis 

glasfiber och används för att öka hållfastheten i konstruktionen. Polypropen är den plast som 

de tillverkare vi varit i kontakt med har rekommenderat. De olika tillverkarna var Mälarplast, 

Prototal, GT Prototyper och Protech.  

Polypropen 

Materialet polypropen (PP) är det miljövänligaste alternativet att tillverka produkten i. Detta 

för att förbränningen av materialet inte påverkar miljön genom giftiga utsläpp, utan det enda 

som släpps ut vid förbränning är vatten och koldioxid. Det krävs inte heller extra bränsle vid 

förbränningen. Polypropen är termoplastisk polymer som tål hög värme, har hög 

draghållfasthet och det kan tillverkas i olika sorters färger (Glasfiber och plastprodukter AB, 

2014). Produkter som är tillverkade i polypropen behövs inte heller bytas ut lika ofta som 

produkter tillverkade i andra plaster (Stockholmregionens avfallsråd, 2007). Se bilaga 21 – 

MET-matris polypropen.  
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Priser 

För att ta fram produkten krävs det tre formverktyg, och de formverktygen kostar mellan 

450 000 - 500 000kr att ta fram. Utöver verktygskostnaderna tillkommer det ett 

tillverkningspris för de olika komponenterna.  Dessa kostnader tillsammans med de övriga 

komponenternas kostnader går att se i tabellen nedan. 

Låda 20kr/st 

Lock 12kr/st 

Beslag 7kr/st 

Räcken 2kr/st 

Lås 20kr/st 

Gångjärn 15kr/st 

Vajer 10kr/st 

Stag 10kr/st 

Lampa 20kr/st 

Paketering 80kr/st 

    

Hel ROADMATE 196kr/st 
 

Bild nr. 11. (Roger Lindahl, Personlig Kommunikation, 12/5-2015) samt (Dan Tommila på Mälarplast, Personlig 

Kommunikation, 7/5-2015) 

En total produktionskostnad med ett uppskattat paketeringspris hamnar på 196kr/enhet. Själva 

monteringsdelen får projektgruppen till en början stå för. Men om kvantiteten ökar kraftigt är 

det nödvändigt att anställa personal, vilket det också kommer att finnas likvida medel för. Vid 

större kvantiteter är det också enklare att förhandla ner priser ytterligare gällande 

produktionen av både ROADMATE carrier, samt de andra komponenterna som köps in 

utifrån. Vidare beskrivet samt priser ut till kund går att hitta under kapitel 8.6 Ekonomiska 

planer och kalkyler. 

6.3.1  Kompetensanalys 
Då projektgruppen inte innehar den kunskap som krävs för att tillverka produkten kommer ett 

samarbete att inledas med de företag som äger den kunskap. Alla komponenterna kommer att 

köpas in för att rätt standarder och säkerhet uppnås. För själva produkten ROADMATE 

carrier kommer ett sammarbete att inledas med ett företag som tillverkar produkter med 

formsprutning, exempelvis Mälarplast som projektet har varit i kontakt med.  
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7  Immaterialrätt 
Immaterialrätt är viktigt för företag då man inte vill att produkten enkelt ska kopieras av 

andra företag. Det kan vara produkter som har krävt mycket tid och pengar för ett företag att 

ta fram, då ska andra företag inte kunna tjäna pengar på något de inte har utvecklat.  

Patent 

Produkten som finns idag har inte tillräcklig uppfinningshöjd. Men vid vidare utveckling av 

produkten kommer patent att granskas. Projektgruppen vill uppnå uppfinningshöjd med att 

alla delar kombineras på ett smidigare sätt. Utvecklingen av låsfunktionerna måste förbättras, 

därefter går det att granska uppfinningshöjden. (PRV, 2015) 

Utility Models 

Ett immaterialrättsligt skydd som liknas med patent är utility models. Detta skydd är inte lika 

strikt gällande uppfinningshöjden, och det kostar inte lika mycket att införskaffa eller behålla. 

Utility models finns inte som skydd i Sverige än, men det finns i många andra delar av 

världen. Om produktionen av produkten flyttas utomlands bör detta skaffas, särskilt ifall 

produktionen förflyttas till Kina där det är viktigt att skydda produkterna från kopiering. 

(WIPO, 2015)  

Mönsterskydd 

Ett mönsterskydd är ett bra alternativ när produkten inte når patentets krav på 

uppfinningshöjd. Skillnaden mellan patent och mönsterskydd är att ett mönsterskydd endast 

skyddar designen och då inte funktionerna. Mönsterskyddet varar maximalt 25 år, och 

kostnaderna för ett mönsterskydd är 1 900kr för den första femårsperioden, därefter kostar 

varje femårsperiod 2 500kr. För att försäkra sig om att mönstret inte redan finns går det att 

göra nyhetsbevakningar, och då tillkommer det fler kostnader. (PRV, 2015) 

Designen för ROADMATE carrier är inte fullständig, därför bör ett mönsterskydd granskas 

efter vidare designutveckling.  

Varumärke 

Ett varumärkesskydd gäller i 10 år och kostnaden för att registrera ett varumärke i Sverige är 

1 800kr. Om man istället väljer ett internationellt skydd är kostnaderna 2 300kr, och även det 

gäller i 10 år. När det sedan är dags att uppdatera skydden gäller samma priser för respektive 

skydd. (PRV, 2015) 

En sökning för varumärket ROADMATE gjordes på PRV.se. Enligt PRV är varumärket 

registrerat av tre olika företag, men i andra kategorier. Kategorierna var bland annat produkter 

av metall och tekniska produkter, och den tekniska produkten var en GPS. Det fanns ett 

Svenskt företag som registrerat varumärket ROADMATE, men det företaget sålde tjänster 

och tillhörde därför inte någon av produktkategorierna.   

Vid en eventuell registrering av varumärket ROADMATE hamnar vi i kategori 28 – Spel, 

leksaker, sport- och gymnastikartiklar. Varumärket har särskiljningsförmåga då ordet 

ROADMATE inte syftar på varken cyklar eller lastbärare för cyklar.  Utan ROADMATE 

betyder en vän på vägen. 
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8  Affärsplan 
En affärsplan är viktig att göra då det är den som avgör om produkten är värd att satsa på 

eller om den behöver justeras. Affärsplanen används också för att intressera både finansiärer 

och potentiella sammarbetspartners. Den motiverar också projektmedlemmarna till att arbeta 

hårdare. Vilket är väsentligt för att en produkt ska överleva den hårt konkurrerande 

marknaden.  

8.1  Cykelbranschen 
Cykeltillverkare som finns på marknaden idag har redan väl etablerade varumärken. De 

populäraste cykelmärkena i Sverige är Monark, Crescent, Trek, Scott och Skeppshult.  

Undersökningar som gjorts visar att cykelhandlarna tror på ökad försäljning av cyklar, samt 

att fler och fler väljer att lägga pengar på en bra cykel. Efterfrågan på hållbara kvalitetscykeln 

kommer att öka, medan köpkraften för lågprisalternativen tros kommer minska (Sportfack, 

2015).   

Även trenden för cykling ökar markant och år 2014 såldes det hela 580 000 cyklar endast i 

Sverige. Idag använder människor cykeln inte enbart som träningsredskap utan även som 

transportmedel, cykeln har blivit en slags problemlösare i vardagen. Därför ser man också en 

ökning av en andra cykel i många hem (Svensk cykling, 2014). 

Att trenden ökar kan man kanske tacka Hälsotramparna för, en cykelorganisation som har 

som mål att öka cyklingen i Sverige. Detta görs genom olika tävlingar och evenemang där 

ofta sammarbeten med olika cykeltillverkare hålls. De samlar ihop en grupp människor och 

skapar en sorts tävling där deltagarna ska cykla ett visst antal dagar eller timmar i veckan. 

Ofta lånar de då ut cyklar till de medverkande, och låter dem sedan få in cyklingen som en 

rutin i vardagen med hjälp av tävlingen.     

Att visa personligheten genom personligt stylade cyklar blir allt mer populärt. Detta fenomen 

har flera cykeltillverkare anammat och de låter sina kunder välja cykelmodell och tillbehör, 

och även färg på de olika delarna av cykeln.  Ofta sker dessa beställningar över Internet, men 

det går även att gå till cykelbutiker för att beställa personligare cyklar (Bikeid, 2015).  

Internet är inte den enda försäljningskanal som cykelförsäljningen har ökat på, utan nu börjar 

även de stora sportkedjorna att köpa in fler cyklar för försäljning. De sportkedjorna som 

börjar satsa på cykelförsäljningen är bland annat Stadium, Team Sportia, Intersport och XXL. 

(Sportfack, 2015) 

Det är inte heller enbart sportkedjorna som har börjat sälja cyklar, utan det går att köpa cyklar 

i en rad olika butiker så som Biltema, Clas Ohlson och i diverse matvarubutiker.   

8.2  Affärsmöjligheter 
Projektgruppen ser att det finns tre olika alternativ på hur vi skulle kunna sälja produkten. De 

första två är givna då det bygger på B2B eller B2P. Det tredje alternativet bygger på ett 

koncept som riktar sig mot olika företag och går ut på att få dem till att aktivt satsa på sina 

medarbetare. Se bilaga 27 – Affärsmöjligheter.   
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8.2.1  Valt alternativ 
Det alternativ som projektgruppen tillslut valde att arbeta vidare med var att sälja produkten 

som en eftermarknadsprodukt. Detta för att det ska gå fortare att betala av 

tillverkningsverktygen och göra en vinst på försäljningen. Då återstår valet att välja mellan 

egen försäljning av produkten eller försäljning till cykelåterförsäljare. För att snabbt nå ut till 

marknaden utan några större marknadsföringskostnader hade det bästa alternativet varit att 

först sälja in produkten hos olika cykelåterförsäljare. Ifall ROADMATE börjar gå med vinst 

är det sen enklare att arbeta sig mot Internetförsäljning. Detta för att behaga kunderna genom 

att de själva ska kunna bestämma färg och mönster för sin ROADMATE carrier, och på så 

sätt styla sin egen cykel. 

8.3  Marknads-/kundundersökning 
Den svenska marknaden valdes eftersom det är i den observation och undersökningar har 

gjorts. Sverige är ett högutbildat land där miljömedvetenheten ökar (Statistiska centralbyrån, 

2014).. I och med all kunskap hos befolkningen finns också viljan till att vara med och 

påverka företagens hållbara utveckling. Vilket sker bland annat genom valet av regering som 

sedan sätter lagar och regler på utvecklingen. EU jobbar mycket med miljöfrågor, och är långt 

fram i arbetet vilket många länder utifrån ser upp till, och eftersom Sverige ligger långt fram i 

det arbetet så är det också en bra marknad att vinna förtroende för. Om en produkt lyckas slå 

igenom på en marknad där konkurrensen är hård skapas det en slags dominoeffekt och länder 

som vill följa de stora ländernas utveckling tar efter  

Egen kundundersökning har gjorts, vilken går att läsa i kapitel 5 Utvecklingsprocessen.  

För försäljning av ROADMATE carrier krävs det ytterligare en kundundersökning, där måste 

fokus ligga på att se hur mycket kunderna är beredda på att betala för produkten, samt om 

marknaden finner ett behov och ha-begär för den.  

8.4  Marknadsplan 
En första affärsplan har uträttats med hjälp av metoden Business model canvas. Denna modell 

kommer få justeras efter vidare utveckling av produkten, samt efter en närmare 

marknadsundersökning där målet är att se vad kunderna är villiga att betala för produkten. 

För att se marknadsplanen för ROADMATE, se bilaga 12 – Business Model Canvas, och för 

att bättre förstå hur en Business model canvas fungerar se kapitel 4.2.7. 

8.5  Produktionsprocessen 
Mycket av arbetet kan projektgruppen utföra själva till en början, för att inte belasta 

kostnaderna. Det som måste köpas in är de olika komponenter som fästs på ROADMATE 

carrier, exempelvis belysningen och låset.  

Det som krävs för produktionen av själva produkten är tre verktyg för formsprutning. Vid den 

tillverkningen krävs kunnig personal, men det är något som ingår i tillverkningspriset för en 

enhet. Alla priser går att läsa om i kapitel 6.3 Tillverkning och prisförslag. 

Till en början kommer projektgruppen att använda en inkubator för vidare utveckling och 

montering.    
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8.6  Ekonomiska planer/ kalkyler 
Kalkyler gjordes för att se om produkten kunde ge någon vinst vid framtida försäljning. Tre 

olika scenarion togs fram och följande resultat går att läsa. Det säljs över 500 000 cyklar 

årligen i Sverige (Svensk cykling, 2015). Men beräkningarna har utgått ifrån att det säljs 

500 000 cyklar årligen.    

Produkten ROADMATE carrier kommer att kosta cirka 196kr/enhet att tillverka. Med en 

vinstmarginal om 100 % kommer den att säljas till återförsäljare för 400kr/enhet. 

Återförsäljarna lägger på sin vinstmarginal och det beräknade priset ut till användaren hamnar 

på 800-900kr/enhet. 

Verktygen för tillverkning av produkten kostar 450 000 - 500 000kr att ta fram, och vid varje 

produktion tillkommer det en kostnad om 1000kr för installering av verktygen. Verktygen har 

en livslängd på 500 000 – 1 000 000 stycken tillverkade enheter, och efter detta krävs endast 

en upputsning av verktygen för att de ska hålla lika länge till. Men efter 500 000 tillverkade 

enheter kanske det är dags för en uppgradering. Därför valdes de kostnaderna bort i 

kalkylerna.   

Det bästa scenariot är om marknaden nappar direkt på produkten. En optimistisk kalkyl 

utvecklades, och beräkningar gjordes på om 0,5 % av 500 000 köper en ROADMATE carrier 

till sin nya cykel de två första åren, och att den procentsatsen sedan ökar successivt. Detta 

skulle inneburit ett drömscenario, och om det skulle inträffat hade företaget ROADMATE 

efter fem år haft intäkter på 4,5 miljoner kronor, se bilaga 17. 

En mer realistisk kalkyl skulle inneburit att under de första tre åren hade skulden ökat, men 

efter det fjärde året hade trenden vänt och vid det femte året hade företaget börjat gå med 

vinst. Detta scenario hade dock inneburit en lång väntan innan produkten hade kunnat ge en 

större intäkt. Företaget hade likviderats innan intäkterna börjat visa positiva siffror, se bilaga 

18.  

Det scenario som hade varit sämst för projektet hade varit om ingen är intresserad av 

produkten den första tiden, och att försäljningsstatistiken ökar ytterst lite de följande åren. 

Den pessimistiska kalkylen visar detta scenariot, och om det hade varit fallet hade företaget 

ROADMATE haft skulder på nästan en miljon kronor efter det femte året. Detta är inte 

hållbart och företaget måste likvideras, se bilaga 19. 

För att produkten ska vara mer hållbar på marknaden måste produktionskostnaderna minska. 

En mer realistisk kostnad för produkten på marknaden hade varit högst 500kr/enhet (Roger 

Lindahl, Personlig Kommunikation, 12/5-2015). Detta pris kan nås genom goda samarbeten 

och bra prisupphandlingar. Designen är viktig att justera då produkten måste bli mer 

tilltalande och följa cykelns former.  

För att få ner tillverkningskostnaderna kan upphandlingar av material och tillverkning göras 

då större kvantiteter tillverkas, eller vid inköp av komponenterna.  

Cykeltillverkarna som projektet har haft kontakt med har sin tillverkning, eller delar av sin 

tillverkning i Kina. Detta hade varit ett alternativ för att få ner kostnaderna, men då krävs det 
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också att kvantiteten är stor nog för att transportkostnaderna inte ska påverka 

försäljningskostnaderna.  

Ifall det inte går att få ner kostnaderna måste försäljningsalternativen granskas. Ett alternativ 

kan då vara att sälja produkten själva. Detta kan göras genom en butik eller över Internet, men 

de båda alternativen kräver stor insats i marknadsföringen. En butik är ett bra alternativ ifall 

den har ett bra läge och många människor kan se den, för då kan marknadsföringskostnaderna 

minskas något. Dock finns lokalhyran och personalkostnaden, om projektmedlemmarna inte 

har tid att ta det arbetet. Då är Internet ett bättre alternativ, och vid internetförsäljning går det 

även att ta priset 500kr/ enhet vilket ger en ökad vinstmarginal. Men för att lyckas nå ut till 

marknaden krävs en stor satsning på marknadsföringen, vilket kanske inte hade varit 

tillräckligt gynnsamt. Yterliggare en nackdel med försäljning via Internet är att det inte går att 

känna på produkten och därför inte heller få känslan om varför den är värd att investera i.  

Vidare kalkyler har inte gjorts då vinningen med produkten som den ser ut idag är ytterst 

liten, och det är inte hållbart att behålla varken konstruktionen eller designen så som den är. 

Därför bör det ske en utveckling innan affärsplanen går att fullständiggöras.   

8.7  Risker 
Det finns en del risker med att beträda en redan stor marknad. En utav de riskerna, som en 

stor marknad medför, är att det redan finns etablerade och välkända varumärken. Därför kan 

det vara svårt att slå sig in på cykelmarknaden som ett okänt varumärke. Det är svårt att nå de 

kunderna som vet vad de vill ha och därför inte väljer att testa en ny sorts produkt. Eftersom 

de varumärken som finns på marknaden tillverkar produkter av viss kvalitét vilket 

ROADMATE inte kan visa som nytt företag. Just att få ett grepp över kunderna i början 

innebär en stor risk.  

Riskerna för produkten på marknaden kan vara att produkten ROADMATE carrier saknar 

uppfinningshöjd, eller att den inte klarar av testerna och att produkten då inte tål tyngre last.  

Att en barnstol inte kan användas när produkten väl sitter på cykeln eller att produkten är för 

dyr att tillverka, är även de risker för produkten. Risker kan också vara att de substitut som 

redan finns på marknaden fyller användarens behov och därför väljer att inte köpa 

ROADMATE carrier.  

Yterliggare en risk för ROADMATE carrier kan vara att målgruppen är för liten och det blir 

ingen vinst med att starta upp företaget. För en bättre översikt på de risker, och även styrkor 

med ROADMATE carrier går att se i bilaga 10 SWOT-analys produkt. 

Benchmarking 

Under projektets gång har projektet varit i kontakt med flera stora aktörer på marknaden, 

främst för att få hjälp med att förstå marknaden och konstruktionen av produkten. Detta kan 

liknas med metoden benchmarking, då projektet hade som mål att lära av de stora 

väletablerade varumärkena. Se kapitel 4.2.7 Affärsplan för mer information kring 

benchmarking.  

Detta stycke har tagits bort då det innehåller information av känslig karaktär. 
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Vid en uppstart av företaget ROADMATE är det viktigt att även göra en konkurrentanalys 

med mål att utveckla företagets alla delar, från produktion till personal och marknadsföring. 

Som hjälp till det är metoderna Porters femkraftsmodell och PEST- analys bra verktyg för det. 

För mer information kring konkurrentanalyser se kapitel 4.2.7 Affärsplan.  

8.8  Positionera produkt 
Positionering av en produkt är viktigt för att kunderna direkt ska förstå vad det är för sorts av 

produkt, och vad varumärket står för på marknaden.     

ROADMATE har många konkurrenter på marknaden som alla har sina specifika målgrupper, 

och ROADMATE Carrier hade passat bäst in som en prisvärd produkt. I lyxsegmentet finns 

märken som Thule, Surly och PDW, dessa märken har en lång historia och starka varumärken 

som människor vill förknippa sig med. Samtliga lastbärare inom detta segment ligger på över 

tusen kronor. BBB, Aim och Topeak, är prisvärda alternativ som skulle kunna klassas som 

budget, dessa kostar runt 500kr och fyller de funktioner som kunderna väntar sig, dock inget 

mer än så. Lastbärare från företag som Biltema och Clas Ohlson håller bra standard men har 

ett rykte med sig om att vara av dålig kvalité. Även fast det är bra produkter som fyller sina 

funktioner, så är det produkter som säljs till ett lägre pris vilket gör att produkterna får en 

skräpstämpel. I det prisvärda segmentet är det framför allt AtranVelo som ligger bra till och 

det är i det segmentet som ROADMATE Carrier bör positionera sig.   

Dock är ROADMATE Carrier mer än en pakethållare då den har flera olika funktioner och 

framför allt förvaring och lås. Många av de tillverkare som är nämnda ovan tillverkar även 

utrustning kring sina produkter. Då framför allt cykelkorgar, väskor, flak med mera. Dock är 

det inget märke på marknaden som erbjuder allt i samma produkt. Thule har utvecklat ett 

system med produkter som endast är kompatibelt med varandra. De övriga tillverkarna 

använder sig av standardmått och dessa tillbehör kan användas tillsammans med vilken 

lastbärare man vill. Thule vinner på att varumärket är etablerat och verkar i flera andra 

branscher samt att de har gett sin lastbärare ett unikt utseende som också lockar köpare. De 

övriga tillbehören på marknaden kommer i alla olika prisklasser och marknaden är så enormt 

stor att det är svårt att finna en självklar konkurrent. Dock är det helt säkert att din inte finns 

någon liknande produkt på den svenska marknaden vilket gör att utgångsläge för 

marknadsföring och försäljning av denna produkt är mycket gynnsamt.  

Till en början hade en positionering för ROADMATE carrier inneburit ett högt pris till ett 

relativt lågt värde. Det är ingen bluffprodukt och inte heller en lyxmodell. Vid en vidare 

utveckling av produkten är målet att nå den prisvärda delen i diagrammet. Då ska design och 

konstruktion förbättrats så att produkten ökar i värde. Men för att nå ett lägre pris för 

produkten krävs det mycket arbete på konstruktion och vid större kvantiteter av produktionen 

kan kostnaderna pressas ytterligare, och det går att minska kostnaderna för produkten ut till 

återförsäljarna. Ett annat sätt för att få ner priserna är att sälja produkten själva, men då ökar 

marknadsföringskostnaderna markant.    

Ifall priset inte går att pressas kan ett alternativ vara att positionera produkten som en 

lyxprodukt. När designen och funktionerna i produkten förbättras är målet att nå ett större 

värde för produkten, och ifall produktionen inte är särskilt hög kan även känslan om att det 
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endast är få som har produkten att stärka värdet ytterligare. Om det endast finns ett fåtal 

ROADMATE carrier, då kan kunden vara beredd att lägga mer pengar på en produkt som får 

cykeln att sticka ut och som gör cykeln personligare.  

 

Bild nr. 12. Positioneringsdiagram (Östrelin, 2012). 

För vidare utveckling av både konstruktion och design ska priset kunna sänkas och produkten 

bli mer prisvärd, detta för att målgruppen ska växa. Detta kan medföra att känslan av en mer 

exklusiv produkt avtar, men produkten strävar inte heller för att vara en lyxprodukt. 

8.9  Diskussion av affärsplan 
För att produkten ska komma ut och stanna på marknaden måste tillverkningskostnaderna 

förändras. Produkten kan inte kosta mer än 500kr ut till användaren för att den större 

målgruppen ska köpa den (Roger Lindahl, Personlig Kommunikation, 12/5-2015). 

Genom en förbättring av konstruktion och design hade marknadsföringen av produkten 

förenklats då den förhoppningsvis fångar intresset direkt och produkten tas lättare emot på 

marknaden. På marknaden går det att se många avskalade cyklar, och om produkten ska 

kunna säljas så är en design som flyter med cykelns former att föredra.   

Men en förändring av konstruktion och design förbättrar möjligheterna för att produkten ska 

lyckas på marknaden, så för en förändring i pris krävs det goda sammarbeten och bra 

prisupphandlingar för att det ska lyckas. Om priset inte går att pressas måste produkten 

nischas och fokusera på segmentet för lyxmodeller. De som väljer att lägga mycket pengar på 

en ny cykel ser en vinning med att köpa produkten, annars inte. Om valet blir att sälja en 

dyrare variant måste även den personliga delen vägas in. Produkten måste gå att göra 

personlig för att kunderna ska välja att lägga mer pengar på den.  

Det viktigaste arbetet med marknadsföringen, och för att få ut produkten på marknaden är att 

synas. Det är viktigt att visa varför det lönar sig med att investera i en ROADMATE carrier. 
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Tillsammans med goda samarbetspartners, och tillsammans med större varumärken kan 

produkten enklare fånga marknaden.   

Projektgruppen tror att ROADMATE carrier är en push-produkt då det redan finns befintliga 

substitut på marknaden som fyller produktens alla krav. Därför blir det viktigt att jobba 

mycket med marknadsföringen och visa nyttan med produkten. Detta kan göras genom olika 

mässor och evenemang där produkten visas i sina rätta element. Det blir vanligare att delta i 

olika evenemang och cykellopp, de är alla bra forum för produkten att visas upp. 

För att komma ut på marknaden på ett trendigt sätt, och för att fånga den yngre delen i 

målgruppen, är att sammarbeta med förebilder exempelvis via Internet.  
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9  Hållbar utveckling 
Att ta hänsyn till en hållbar utveckling är viktigt i produktutvecklingsprojekt, då det är en stor 

del i det svenska samhället att produkter ska göra ett bra intryck i tre olika aspekter. Det är 

inte heller enbart produkten som kommer att påverka samhället, utan det är produktens hela 

livscykel. Hur påverkas samhället av utvecklingen, miljön av tillverkning och återanvändning, 

samt ekonomin av produkten.  

9.1  Sociala aspekter 
Det har varit viktigt för projektet att ta hänsyn till jämställdheten mellan kvinnor och män då 

produkten ska kunna användas av alla som cyklar. Lastbäraren ska vara praktisk och locka 

alla potentiella användare, därför har fokus legat på en könsneutral design av produkten. Även 

tankarna kring möjligheten till att själv välja färg vid beställning anser projektgruppen vara av 

stor vikt, både för jämställdhet och för möjligheten till att som person kunna stå ut och visa 

sin personlighet.  

Projektgruppen tror att en ökad användning av cykeln kommer främst att påverka 

cykelindustrin. Men i och med en ökning av användare så kommer de påverka kommunerna 

och hela Sverige ännu mer. Ifall det blir fler och fler påtryckningar om ökade och förbättrade 

cykelvägar så blir sannolikheten större att förbättringarna kommer ske.  

Hälsan har blivit en del i vardagen, därför har det inte legat i fokus utan det har bara naturligt 

följt med. En ökad cykling har i undersökningar visat att livskvaliteten ökar (Forward. S, 

2014). I och med att samhället gör ett aktivt val med att välja cykeln som transportmedel gör 

också att makt och inflytande över den egna livssituationen förbättras. 

Eftersom det svenska samhället är så pass hälsomedvetet som det är påverkas också alla 

organisationer av det. Om fler väljer cykeln går det att satsa på fler miljövänliga alternativ 

som gynnar cykling. Istället för bilgarage kan bostäder fokusera på säkrare och bättre 

cykelförvaring.  

Det är hög utbildningsnivå i Sverige, och miljö och hälsa introduceras tidigt i skolan. Detta 

bidrar till en ökad medvetenhet, vilket påverkar valen i livet. Eftersom kunskapen är hög om 

både växthuseffekten och klimatförändringarna blir tankesättet nästa automatiskt, och trenden 

om att tänka miljösmart ökar i de yngre generationerna. 

 

Något som projektet inte har tagit hänsyn till är religions- och yttrandefrihet. Detta har inte 

gjorts då produkten varken påverkar religionsfriheten eller yttrandefriheten. Det är i så fall om 

man anser att valet av färg visar vem man är som person och det i sin tur ses som en sorts 

yttrandefrihet. Produkten påverkar inte heller utövandet av kulturer.   

 

9.2  Ekonomiska aspekter 
Det svenska samhället har förvandlats till ett slit- och slängsamhälle i takt med att 

produktutvecklingen snabbt har ökat. För att ROADMATE carrier inte ska påverka eller 

påverkas av det tänket är det viktigt att utvecklingen av produkten tar hänsyn till det faktum 
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att produkten ska vara hållbar. Produkten ska få kunderna att känna att de investerar i något 

bra och hållbart för både miljön och deras ekonomi. Detta är även gynnsamt för förhållandet 

till kunderna, och de väljer att fortsätta köpa ROADMATE-produkter.  

Ekonomin för hela det svenska samhället gynnas av export, därför vore det bra om produkten 

kan nå de stora cykelnationerna Holland och Danmark. Detta hade gynnat inte enbart 

intäkterna för ROADMATE, utan höjda intäkter för företaget gynnar fabriker och personal 

runt om i Sverige genom ökade arbetstillfällen. Med en ökning av arbetstillfällen ökar även 

samhällets konsumtion, vilket öppnar upp ytterligare arbetstillfällen.  

Ifall ROADMATE carrier blir väl mottagen på en större marknad kan det påverka det större 

samhället genom utbyggnader av cykelvägar och kanske öppnanden av både butiker och 

fabriker, vilket även det skapar fler arbetstillfällen.      

9.3  Ekologiska aspekter 
Cykling är det mest miljövänliga valet av transportmedel då transporten endast drivs av 

biobränsle, alltså utsläpp från den mat som personen åt innan transporten. Användningen av 

produkten kommer att öka möjligheterna till att transportera mer och smartare, vilket medför 

fler transporter på cykeln. Därför kommer utsläppen av restprodukter till luft, mark och vatten 

att sjunka till en nivå som är hållbar för både natur och människor. 

I och med att transporten av saker på cykel blir bättre så kommer förhoppningsvis 

bilanvändandet avta, och när bilanvändandet avtar kommer bensininköpen bli färre och det 

blir enklare att hushålla med den delen bensin som finns kvar.  

Tillverkningen av produkten kommer först och främst vara i Sverige nära marknaden, och om 

försäljningen ökar så att produktionen måste öka är det viktigt för ROADMATE att tillverka 

produkten i länder där de har regleringar för produktion. Ifall det inte finns några regleringar 

är det inte bra för varken miljön eller försäljningen.  

Transportpåverkan av tillverkningen och försäljningen kommer till en början att vara låg då 

produktionen sker lokalt i Sverige. Ifall produktionen måste flyttas till andra länder måste 

ROADMATE samarbeta med transportbolag som arbetar för en hållbar framtid. Om det inte 

räcker bör företaget se efter om det går att skänka en del av intäkten till organisationer som 

arbetar för miljön som kompensation.  

9.4  Kommentarer kring aspekterna 
Alla de ovan nämnda delarna hänger ihop. Idag är det svenska samhället ett 

konsumtionssamhälle där slit- och slängmentaliteten är hög. Detta påverkar företagen som 

väljer att producera allt fler produkter och detta i sin tur påverkar miljön. Så som samhället 

idag utnyttjar jordens resurser bidrar det till mycket skräp och restprodukter från 

tillverkningen. För att någon förändring ska ske krävs det att det först sker ändringar i 

samhället. Därefter sätts det större press på företagen och miljön mår tillslut bättre. 

Om fler väljer att transportera sig med miljövänligare alternativ, så som cykeln, kommer 

jorden och människorna att må mycket bättre. Ett konsumtionssamhälle är inte realistiskt i 
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längden, därför bör det satsas på miljövänligare alternativ. 
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10  Framtiden 
I detta kapitel tar vi upp de tankar och idéer som finns kring projektet för framtiden. Ett år går 

fort och det finns många idéer till den kompletta lastbäraren ROADMATE som inte har 

hunnits med att göra. Detta kapitel tillsammans med kapitel 8 Affärsplan kan agera riktlinjer 

för oss om vi väljer att fortsätta med projektet, eller om vi väljer att låta andra fortsätta på vårt 

arbete.  

Konstruktion och design 

För en framtida försäljning kommer ROADMATE carrier behöva gå igenom yterliggare 

design och konstruktionsprocesser. Vilket även påpekades av Roger Lindahl, produktchefen 

på Cycleurope. De konstruktionsproblem som vi har sett är att gångjärnet mellan lock och 

låda inte fungerar optimalt och är därför vid stängt läge inte tillräckligt vattentät så som 

önskat, och för att lättare kunna sälja produkten krävs en mer tilltalande design. Även locket 

behöver yterliggare förstärkningar för att klara av eventuella påfrestningar vid användning.  

Designen behöver förbättras så att lastbäraren blir en attraktiv del av cykeln och att den kan 

motivera fler att vilja cykla.  

Varumärke 

Tanken var att ROADMATE skulle bli ett företag som utvecklar och levererar produkter som 

förenklar användningen av cykeln. Men utefter resultaten i affärsplanen blev det genast 

osäkert på om det går att leva på de beräknade inkomsterna.  

Vår vision är att om vår produkt blir väl mottagen på marknaden så kan ROADMATE växa 

till ett större företag med målet att ta fram produkter som skall förenkla användningen av 

cykeln. Vi har massor av olika idéer på förbättringar som skulle kunna appliceras på 

ROADMATE Carrier och vi ser en rad andra komponenter på cykeln som också har stor 

utvecklingspotential. 

Om ROADMATE skulle bli verklighet så kommer tillbehören att ligga i fokus efter 

förbättringen av ROADMATE carrier, och i framtiden skulle det kanske utvecklas till hela 

cyklar med funktionaliteten i fokus.    
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11  Reflektioner 
De reflektioner som fanns vid projektets slut finns beskrivet nedan. Det är uppdelat för 

produkten och projektet i sig. I reflektionerna kring produkten jämfördes resultatet med den 

kravspecifikation som sattes upp i början av projektet.  

11.1  Produkt 
För att reflektera över produkten tittade vi på de krav som sattes upp i början av projektet, se 

bilaga 4 – Kravspecifikation. Där låg fokus på att lösa de funktionella kraven, och att 

önskemålen, de icke-funktionella kraven samt icke-funktionella önskemålen skulle tas med 

beroende på hur mycket tid vi hade över. 

Utifrån kravspecifikationen fanns kravet att det skulle finnas krokar för att enkelt kunna hänga 

på extra tillbehör. Några krokar finns det inte på produkten, utan där sitter det istället räcken 

på båda sidorna. Detta gör det möjligt att hänga på extra tillbehör, exempelvis en cykelkorg 

eller packväska, vilket krokar inte skulle gett. Där har vi även uppnått något som inte har varit 

uppsatt som ett krav, men som har funnits med i bakhuvudet under projektets gång, och det är 

att cykeltillbehören blir stöldsäkra på ett smidigt sätt. Även det icke-funktionella kravet, om 

att tiden för ändrad utformning på lådan inte skulle överstiga 10 sek, har uppnåtts då det går 

snabbt och enkelt att öppna locket och byta, eller sätta dit, det tillbehör som önskas på sidan.  

Ett annat krav var att det skulle finnas ett låsbart utrymme integrerat i produkten som inte 

understiger 0,5 liter. Detta uppnåddes då ROADMATE carrier har ett låsbart utrymme som 

rymmer cirka 3 liter. Utrymmet skulle även vara säkert mot väta, vilket den är då locket går 

långt ut över kanten och med en list innanför lådan håller den bort väta ännu bättre.  

Det viktigaste kravet som produkten hade var att fästena skulle vara anpassade för dam- och 

herrcyklar, vilket dem också är. Detta för att de cyklar som det säljs mest av är herr- och 

damcyklar. (Svensk cykling, 2014)   

Det sista kravet som fanns med bland de funktionella kraven var att hela cykeln skulle kunna 

låsas med produkten. Detta har gjorts då det sitter integrerat i lådan en två meter lång låsvajer, 

och som fungerar tillsammans med ramlåset på cykeln.  

De önskemål som sattes upp kommer att hamna på framtida vidareutveckling. Dock har 

projektgruppen tagit hänsyn till många av dem. Exempelvis är upphöjningen i mitten av lådan 

utformad så det kan användas tillsammans med fästen för sadelstolpar. Användartesterna 

kommer i framtiden då prototypen blev klar så sent. Integrerad LED-belysning kunde inte 

användas som enda belysning, därför valde projektgruppen att använda standardmått för 

godkända lyckor. Vidare hade locket kunnat utvecklas mer och för att bli starkare och 

snyggare. 

En del av kraven som sattes upp i början av projektet kommer inte att bli uppfyllda eftersom 

att projektet bytte inriktning innan jul, men de flesta går att bockas av.  

Vid diskussioner kring material så finns det några alternativ som hade varit intressant att kolla 

på, men det ligger i framtiden.   
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11.2  Projekt 
För att reflektera över projektet har vi tagit hjälp av de veckorapporter och planeringar som 

tagits fram under projektets gång. Det som uppkommer när man går igenom arbetsgången är 

att besluten har tagits väldigt sent, vilket kan ha resulterat i att vi gått miste om viktig 

information.  

Vi har arbetat utefter de båda metoderna dynamisk produktutveckling och set-based design. 

Dessa metoder är dock något motsägelsefulla, och vi har valt att balansera mellan dem. 

Utifrån dynamisk produktutveckling ska flera små beslut tas genom projektets gång, och i set-

based design väntar man in i det sista för att då ta ett väl avvägt beslut. Detta har haft både 

för-och nackdelar. Den största fördelen var att projektet förblev flexibelt vilket resulterade i 

snabba förändringar. Nackdelen var att fler små beslut behövde tas för att processen inte 

skulle ta så lång tid. De stora besluten drogs ut, kanske lite väl sent, eftersom vi i 

projektgruppen inte känt att vi haft tillräcklig kunskap i tid nog. 

Hade kontakt med företag tagits tidigare hade bra synpunkter och funderingar på projektet och 

dess mål framkommit. Vi hade kontakt med OC redan under hösten men vi tog inte kontakt 

med Atran Velo och Cycleurope förens under våren. Hade alla kontakter etablerats under de 

två inledande månaderna så hade vi haft möjlighet att samla mycket information. Detta hade i 

sin tur kunnat leda till förändringar i kravspecifikationen, potentiella samarbeten och mer tid 

till efterarbete. Anledningen till att detta inte blev av kan bero på osäkerhet i gruppen och då 

framför allt kring vilken typ av produkt som skulle utvecklas. Detta är något som är värt att ta 

med till nästa projekt.  

Prototypen tog lång tid att färdigställa. Ifall vi hade gjort mock-ups och tydligare 

urvalsprocesser, hade prototypen kanske blivit bättre på kortare tid.  

Samarbetet i gruppen har fungerat bra och kommunikationen mellan handledare och andra 

intressenter lika så. De problem och utmaningar som har dykt upp på vägen har diskuterats 

och lösts enligt bästa förmåga. För att hålla kursen i projektet har vi arbetat med visuell 

planering i form av griffeltavla och post-it lappar. Vi har även gjort GANTT-scheman och 

haft regelbundna möten för att säkerställa att tidsplanen varit i fas och att båda varit 

informerade kring nyheter som dykt upp. Projektgruppen har arbetat utefter pull-metoden 

genom positiv inställning till projektet och berömt varandra istället för kritisera, vilket har 

förhöjt både stämningen i gruppen och utvecklingsprocessen. 

Även fast saker hade kunnat ske tidigare så har vi ändå nått de mål vi satte upp i början av 

projektet och vi är stolta över produkten som vi har utvecklat. Det har varit givande att få 

analysera en målgrupp och sedan utveckla en produkt utefter den information som kommit 

längs med vägen. Vi har utvecklat en produkt för en målgrupp som satsar på hälsa och miljö 

och vi har förhoppningsvis gjort deras vardag lite enklare. Något som var den inledande 

målsättningen i det här projektet. 
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Bilaga 24 – Koncept 4     2 Sidor 

Bilaga 25 – Koncept 5     2 Sidor 

Bilaga 26 – Skisser     5 Sidor 

Bilaga 27 – Affärsmöjligheter    2 Sidor 
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Bilaga 1 Sid 1(1) 

Bilaga 1 – Vision 
Vår idé är att ta fram en flexibel lastbärare som enkelt kan ändra utseende och funktion. Idén 

fick vi från 2014 års cykeltrend; cykeln som problemlösare. Det är meningen att man smidigt 

skall kunna ändra lastbärarens funktion till det önskade. Den skall underlätta vardagen och 

göra lastbäraren till en attraktiv del av cykeln. Samhället förändras allt mer mot det grönare 

och smartare, det vill vi ta vara på.  

Produktidé 

Robust, välarbetat, funktionell, lättanvänd, stilren, utstickande, toppklass. 

Målgrupp? 

- Veckopendlar 

- Dagligt bruk 

- De utan bil 

- Typ av cykel 

- (Student / Familj) 

 

Kundnyttan 

- Praktisk 

- Flexibel 

- Mer användbar 

- ”En smidigare vardag!” 

 

Idéer på tillbehör 

Lås, barnstol, packbox, endast platta, (standard råttfälla?), kylbox, infästning för 

vagn/barncykel, cykelkorg + extra cykelkorgar på sidan, cykellagnings-kit, belysning, öl-box 

med öppnare. 

Fräcka idéer:  

- Många ljus, den ska synas 

- Liten och smidig 

- Slimad och fräsch 

- Hundbur 

- Cylinderformad/triangulär 

- Om man ska kunna göra om sin vanliga cykel till en elcykel 

- Klickfunktion 

- Högtalare 

- Tak 

- Solceller 

- Stänkskydd 

- Sminkbox 

- Skohängare 

- Till sport 

- Badklädstork 
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Bilaga 2 – Projektorganisation 

 

 

 

Projektägare 

Madeleine Winqvist 

Johannes Andersson 

Handledare 

Hans-Erik Eldemark 

Leverantörer av 
prototyp 

GT Prototyper 

Kunskap utifrån 

Cycleurope 

OC Offcourse 

Atran Velo 

Finansiärer 

ALMI Företagspartner 

Sten Fåhrés Minnesfond 
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Bilaga 3 – Intressenter 

Typ av intressent Intressentens påverkan på 

projektet 

Intressentens påverkan av 

projektet 

Kärnintressent   

Projektgruppen Äger och styr projektet Stor kompetensutveckling 

och ett utökat kontaktnät. 

Primärintressenter   

Handledare Handledning av projektet. 

Bidrar med tips och idéer, 

samt ett brett kontaktnät. 

Utvecklade 

handledningskunskaper, samt 

kunskaper inom 

cykelbranschen. 

Cycleurope Expertis inom området 

cyklar, cykeltillbehör och 

cykelförsäljning. 

Framtida samarbetspartner 

eller konkurrent 

OC Off Course Expertis inom området 

cyklar, cykeltillbehör och 

cykelförsäljning. 

Framtida samarbetspartner 

eller konkurrent 

Atran Velo Expertis inom området 

cykeltillbehör, konstruktion 

och hållfasthet. 

Framtida samarbetspartner 

och konkurrent 

Sekundärintressenter   

Återförsäljare Försäljningskanal Utökat sortiment 

ALMI företagspartner Finansiellt stöd för 

framtagningen av prototypen 

Ökad företagsamhet 

Sten Fåhrés minnesfond Finansiellt stöd för projektet Möjlighet till att bidra som 

stöd för studenter som 

arbetar utifrån en egen idé 

Användarna Krav på produkter som 

kommer ut på marknaden 

Produkt som uppfyller de 

behov som användarna har 

Högskolan i Halmstad Bidrog med studier, lokaler, 

verkstad och rådgivning. 

Marknadsföring från 

projektet 

Science Park Rådgivning vid 

affärsutveckling 

Ökad företagsamhet 

 



BILAGOR   

 

Bilaga 4 Sid 1(1) 

Bilaga 4 – Kravspecifikation 

Funktionella krav 

- Krokar för att lätt kunna hänga extra tillbehör på plattformen 

- Ett låsbart utrymme för värdesaker skall finnas 

- Utrymmet skall inte understiga 0.5 liter 

- Utrymmet bör vara säkert mot väta 

- Fästen skall vara anpassade för dam/herrcyklar 

- Funktion för att låsa hela cykeln skall finnas 

Önskemål 

- Plattformen skall kunna ändra utformning beroende på ändamål 

- Lastbäraren skall kunna bära tyngre saker 

- Väderskydd för hela lastytan 

- Möjlighet att koppla belysning till dynamo 

- Fästen för montering på sadelstolpe (MTB) 

Ickefunktionella krav 

- Lastbäraren skall klara av att bära minst 35kg 

- Tiden det tar att ändra utformning på pakethållaren bör inte överstiga 10 sek 

- Batteritiden för belysningen bör överstiga 10 timmar 

- Lastäraren bör erbjudas i flera olika färger 

- LED-belysning skall finnas i plattformen                

Ickefunktionella önskemål 

- Det går att ändra utformning på pakethållaren med en hand 

- Hela konstruktionen väger under 2kg 
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Bilaga 5 – Riskanalys 
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Bilaga 6 – Sammanställning av veckorapporter 

Vecka Aktivitet Kolumn1 

36 Uppstart av projekt 

Inlämning av 

veckorapport 

37 Kontakta hälsotramparna 

Inlämning av 

veckorapport 

38 Presentation av projektet 

Inlämning av 

veckorapport 

39 Marknadsundersökning 

Inlämning av 

veckorapport 

40 Intervjuer 

Inlämning av 

veckorapport 

41 Skickade ut enkät 

Inlämning av 

veckorapport 

42 Möte med OC Off Course 

Inlämning av 

veckorapport 

43 

  44 

  

45 Projektplan 

Inlämning av 

veckorapport 

46 

Sammanställning av enkät och 

intervjuer 

Inlämning av 

veckorapport 

47 

  48 

  49 

  50 

  51 Konceptredovisning 

 52 Ledig 

 1 Ledig 

 

2 Planering av våren 

Inlämning av 

veckorapport 

3 

  

4 Konceptrapport 

Inlämning av 

veckorapport 

5 Skissat 

Inlämning av 

veckorapport 

6 Design, ALMI 

Inlämning av 

veckorapport 

7 Bestämt idé 

Inlämning av 

veckorapport 

8 Möte på Cycleurope 

Inlämning av 

veckorapport 

9 Ledig 

 

10 Canvas workshop på science park 

Inlämning av 

veckorapport 

11 Möte hos Atran Velo 

Inlämning av 

veckorapport 



BILAGOR   

 

Bilaga 6 Sid 2(2) 

12 Konstruktion förfinas 

Inlämning av 

veckorapport 

13 CAD-ritningar 

Inlämning av 

veckorapport 

14 CAD-ritningar 

 

15 

Första prisförslag från GT 

prototyper i Ystad 

Inlämning av 

veckorapport 

16 Opponering 

Inlämning av 

veckorapport 

17 Planering 

Inlämning av 

veckorapport 

18 Beställt prototyp 

Inlämning av 

veckorapport 

19 Rapportskrivning 

Inlämning av 

veckorapport 

20 Rapportskrivning 

 

21 

Slutedovisning, inlämning av 

rapport 

 22 UTEXPO 
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Bilaga 7 – Enkätundersökning
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Bilaga 7 Sid 3(5) 
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Bilaga 8 – Sammanställning av enkätundersökningen 

Sammanställning av kundundersökningen från Internet 

100 svarande 

- 2/3 av de svarande var män, och det var hela 85 % av de svarande som var i 20-

årsåldern 

- 76 % cyklar på antingen dam- eller herrcykel 

- 90 % använder cykeln någon gång i veckan, och 50 % använder den dagligen 

- Man använder främst cykeln för pendling till jobbet eller skolan, tätt följt av ärenden 

- 25 % använder aldrig pakethållaren 

- 30 % anser att det är viktigt att kunna skjutsa på cykeln 

- Många tycker att det är viktigt att kunna få med sig sina saker 

- Man är beredd att kunna lägga 0 – 7500 kr på en cykel 

- Fler använder sig av lösa lås framför integrerade i cykeln.  

 

Vad kan bli bättre på cykeln? 

- Lampor 

- Förvaring, samt förvaring för mindre saker så som nycklar, mobil och kaffet. 

- Elkonvertering 

- Stöldskydd 

- Sadelskydd 

- Ringklocka 

- Förmågan att kunna transportera större föremål 

- Reflexer 

- Stöd, då cykeln har mycket packning att bära upp 
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Bilaga 9 – Sekretessavtal 
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Bilaga 10 – SWOT projekt 

Strength Weaknessess 

Tydlig vision för projektet Svag kunskap om marknaden 

Kontakter till förfogande för prototypsbygget Inte tillräckligt med kontakter 

Kreativa människor i omgivningen   

Professionell hjälp av lärare, samt stöd från klasskamrater    

    

    

Opportunities Threats 

Inget sammarbete vid framtagning av design Tidsbrist 

Stora utvecklingsmöjligheter Resurser 

Kontakter med kontakter Marknaden vill ha elcyklar 

  Befintliga patent 

    

Slutsatser av SWOT-analysen från projektplanen 

Projektets inriktning mot cyklar valdes eftersom intresset är stort. Men det kan vara en 

nackdel med så stort intresse för cyklar, eftersom man då endast ser vad cykelfantasterna 

önskar och inte vad den stora målgruppen har användning av på cykeln. Därför är det bra att i 

projektet både har stor kunskap om cyklar samt ingen kunskap alls eftersom man då ser 

problem ur helt olika synvinklar, vilket kan leda till större variation på lösningar och idéer.  

Halmstad högskola har en del resurser att bidra med, vilket är till stor fördel då man får 

chansen att träffa företagare och öka kontaktnätet. Kontakterna som man knyter kan i sin tur 

ge bra och konkreta synpunkter på projektet, och det kan även vara början på ett samarbete. 

Men som student saknar man oftast kunskap om hur marknaden ser ut och fungerar, därför är 

det av stor vikt att även skaffa kontakter inom det tänkta affärsområdet.  

Cykelindustrin är en stor marknad som ständigt växer, därför finns det också många stora 

företag som kan spela en stor roll för projektet. Företagen kan vara till stor hjälp för 

utvecklingen av lastbäraren genom resurser och god kunskap, eller så kan de påverka 

projektet mer åt det negativa hållet genom att vilja styra projektet till deras fördel.  

Även ifall cykelindustrin är så pass stor i dagens samhälle så är fortfarande marknaden för 

cykeltillbehör svag. Det kan man se då cykeltillverkare fokuserar på cykeln som 

transportmedel och inte lägger tid på att utveckla den befintliga lastbäraren. Detta kan påverka 

projektet negativt då det kanske blir svårare att bryta igenom med en ny sorts lastbärare, och 

även om marknaden för cykeltillbehör är liten så finns det ändå befintliga patent att ta hänsyn 

till i utvecklingsprocessen.  

Tiden är dock det största hotet eftersom det tar lång tid att genomföra stegen då man inte har 

tillräckligt med resurser. Men detta för man motverka genom att tänka kreativt och lägga upp 

arbetet på bästa sätt.  

Slutsatsen blir att det är en styrka att det finns olika bakgrunder i projektet som kompletterar 

varandra, och att människorna runt omkring kan se på projektet utifrån, och har andra vinklar 

och synpunkter. Alla kontakter som knyts är värdefulla och måste tas tillvara på, och tiden 

måste utnyttjas på bästa sätt. 
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Bilaga 11 – SWOT produkt 

STRENGTH 

 - Flera lösningar i samma konstruktion. 

 - Möjligheten att låsa fast sina tillbehör. 

 - Avlastar användaren, kan lämna saker i cykeln. 

 - Låsbart förvaringsutrymme. 

 - Går att anpassa till olika typer av cyklar. 

 - Stabil konstruktion. 

 - Går att kombinera med universella tillbehör 

 - Extra lås hela cykeln 

 

WEAKNESSESS 

  - Ingen uppfinningshöjd 

  - Går inte att skjutsa på 

  - Ej kompatibel med barnstol 

  - Dyr att tillverka 

 

OPPORTUNITIES 

 - Stor och växande marknad 

 - Inga liknande produkter på marknaden 

 - Intresserade cykeltillverkare 

 - Global marknad med stora möjligheter 

 - Miljömedvetenhet.  

 - Subventionerade cykelköp. 

THREATS 

- Befintliga substitut som tillsammans fyller samma funktion. 

- Redan etablerade företag. 

- Användningen av andra färdmedel 

- Begränsad målgrupp 
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Bilaga 12 – Business Model Canvas 
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Nyckelpartners  

Eftersom projektet har varit en del av kursen Examensarbete inom produktutveckling och 

innovationsledning, har Högskolan i Halmstad spelat en stor roll då de innehar stor kunskap 

inom produktutveckling, samt kontakter inom cykelbranschen. Relationerna kan spela stor 

roll vid fortsatt utveckling av ROADMATE.  

Almi företgaspartner är en viktig partner för projektet då de har bidragit som finansiellt stöd 

för prototypframtagningen, och för vidare utveckling av produkten kan ytterligare stöd sökas.  

GT-prototyper i Ystad hjälpte projektet med tillverkningen av prototypen, då den 3D-

printades hos dem. Ifall nya koncept ska tas fram är GT prototyper ett företag att hålla fortsatt 

god kontakt med.   

Prisuppgifter för senare produktion av produkten har erhållits ifrån Mälarplast, och det är de 

prisuppgifterna som kalkylerna är grundade i.  

God kontakt med Cycleurope är viktig då det är ett stort och välkänt företag som är bra att 

diskutera vidare idéer och konstruktioner med, och kanske ett framtida samarbete. 

Atran Velo är även det en viktig partner då de gör egna tester på sina pakethållare i 

Falkenberg och de kan även hjälpa oss att utföra de tester som behövs för att ROADMATE 

carrier skall godkännas som en pakethållare. De kan även hjälpa oss med värdefull 

information och eventuellt bli en framtida samarbetspartner.  

Återförsäljare av cyklar är en extremt viktigt partner som vi kommer att behöva hålla god 

relation med. Detta då vi tänker oss att all försäljning kommer att gå via återförsäljare till att 

börja med.  

Nyckelaktiviteter  

För att produkten ska nå ut till användarna är det viktigt att satsa på marknadsföring och bra 

kundkontakt. Det är otroligt viktigt att lägga både tid och pengar på att få ut produkten på 

marknaden och visa användarna varför de ska investera i en ROADMATE carrier.  

Olika aktiviteter för att marknadsföra produkten är att visa upp den på olika sport- och 

fritidsmässor där framtida kunder kan känna på produkten och se vilka fördelar den har. 

Produkten kan även visas upp vid stora cykellopp där många cykelentusiaster befinner sig för 

att på så sätt skapa ett större varumärke. 

Genom att skapa olika samarbetspartners kan det bli enklare att nå marknaden. Exempelvis 

cykelfrämjandet som arbetar hårt med att visa fördelarna med att cykla. Olika kända personer 

kan marknadsföra produkten genom att visa hur den används och varför den är bra. Det är så 

mycket av marknadsföringen går till på marknaden idag, och det är även därför många 

varumärken plötsligt exploderar på marknaden, men det är endast för att nå de yngre 

generationerna.   

Nyckelresurser 

För att produkten ska kunna nå marknaden krävs det finansiering av marknadsföring och 

produktion. Marknadsföringen kommer att kosta en del, men om projektet lyckas nå kunderna 
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genom att komma ut på marknaden och visa upp produkten i dess rätta miljöer kanske 

kostnaderna inte blir särskilt stora. Utan det kanske mer blir transport- och 

uppvisningskostnader då projektgruppen ska ta sig runt i Sverige på olika mässor och 

cykelevent. Kostnaderna kan även bli viss sponsring till kända personer, som många ser upp 

till, för att de ska kunna visa möjligheterna med ROADMATE carrier.  

Erbjudande 

Värdet som produkten erbjuder kunderna är; större stöldsäkerhet och smidigare förvaring vid 

transport. Kunderna slipper köpa till flera olika tillbehör för cykeln, och riskerar därför inte att 

något viktigt glöms bort, som exempelvis ett extralås.  

Omvärld 

Trenden om ett hållbart samhälle fortsätter att växa. Det är idag stor press på marknaden och 

den utvecklas därför också i rask takt. Många stora cykeltillverkare producerar och säljer allt 

fler cyklar, och utvecklingen av nya substitut fortsätter att växa.   

Kundrelationer  

Kundrelationerna ska vara nära kund och användare för att de enkelt ska kunna ge feedback 

på produkterna, samt att relationen kommer vara en del av marknadsföringen för produkten. 

Detta är bra då det kommer att krävas mindre likvida medel för att undersöka hur produkten 

tas emot på marknaden.  

Distributionskanaler 

Cykelhandlare tror inte på en försäljning av billiga cyklar, de ser en ökning av att lägga mer 

pengar på cyklar och dess tillbehör. Om den undersökning som gjorts stämmer finns det goda 

möjligheter för produkten. (Sportfack, 2015)  

Då är cykelåterförsäljare en bra kanal, och förhoppningsvis går det att ha ett högre pris för 

produkten. Dock återstår god marknadsföring för att produkten ska bli väl mottagen på 

marknaden. 

Ett annat altenativ kan vara att dra ner kostnaderna rejält och sälja den till Biltema. Detta kan 

medföra en ökad försäljning av produkten, men att kvaliteten möjligtvis inte når de uppsatta 

målen om hög kvalitet på produkten. 

Transportkostnaderna kan öka ifall försäljningen sker i hela Sverige, men upphandlingar med 

antingen transporterna om en lägre kostnad. Alternativt kan vara att återförsäljningskedjorna 

transporterar runt sina varor till alla butiker, då kan varorna transporteras tillsammans med 

ROADMATE-produkterna.   

Målgrupp 

Den dagliga pendlaren har stått i fokus under hela projektets gång, och de är den dagliga 

pendlaren som står i fokus vid försäljning av produkten. Det kommer att vara pendlaren som 

väljer att lägga mycket pengar på en cykel som ska hålla länge, och då kommer de att välja 

tillbehör som också kostar lite mer.  
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För vidare utveckling av produkten är målet att komma ner till ett rimligare pris/enhet för att 

få pendlare som inte vill lägga så mycket pengar på sin cykel, att även de vill investera i ett 

annorlunda tillbehör till den nya cykeln.  

Kostnader 

Kostnaderna att genomföra affärsplanen kommer att bli höga då mycket marknadsföring av 

produkten krävs. Sen är det inte säkert om de kostnaderna kommer att tjänas in ifall produkten 

inte förbättras i både konstruktion och design.  

Intäktsmodeller 

Spekulationer på vad marknaden är villig att betala för produkten är ett belopp på maximalt 

500kr/enhet. Varför projektgruppen tror på det beloppet är för att det redan finns befintliga 

produkter på marknaden som uppfyller de funktioner som finns med ROADMATE carrier, så 

för att produkten ska kunna säljas till en större målgrupp valdes detta belopp. 
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Bilaga 13 – WBS 

 

Planering 

Delmål 

Gantt 

Milstolpar 

Närzonsplanering 

Marknadsundersökning 

Enkät Internet 

Intervjuer, 
användare 

Intervjuer, 
cykelhandlare 

Sökning på 
internet 

Sökning 
patentdatabaser 
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Val av idé 

Analysera 
kundundersökningen 

Bestäm målgrupp 

Sätt avgränsningar 

Bestäm krav 

Undersök 
sammarbete 

Design 

Brainstorm 

Skiss 

Modellering 

CAD 
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Konstruktion 

Bestäm 
mått 

Materialval 

Hållfasthet 

Funktioner 

Prototyp 

Hitta 
material 

P1 
verkstaden 

P2 
verkstaden 

P3 
tillverkare 



BILAGOR   

 

Bilaga 13 Sid 4(5) 

 

Test 

Verkliga tester 

Hållfasthet 

Funktioner 

Användbarhet 

Analys 

Vad har 
uppnåtts 

Vad kunde 
gjorts bättre? 
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Resultat 

Rapport 

Prototyp 

Ritningar 
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Bilaga 14 – GANTT-schema, hela året 
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Bilaga 15 – GANTT-schema, vår 
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Bilaga 16 – FMEA 
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Bilaga 17 – Optimistisk kalkyl 

 

Låda 20kr/st 

Lock 12kr/st 

Beslag 7kr/st 

Räcken 2kr/st 

Lås 20kr/st 

Gångjärn 15kr/st 

Vajer 10kr/st 

Stag 10kr/st 

Lampa 20kr/st 

Paketering 80kr/st 

    

Hel 

ROADMATE 
196kr/st 

 

Optimistisk lönsamhetskalkyl i kr  År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

            

Avbetalning på 5 år 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Kostnad/produktionstillfälle 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

  

    

  

Tillverkning i antal 3 000 3 000 6 000 6 000 10 000 

Styckpris tillverkning 196 196 196 196 196 

Tillverknings kostnad 588 000 588 000 1 176 000 1 176 000 1 960 000 

     

  

Sammanlagda kostnader 689 000 689 000 1 277 000 1 277 000 2 061 000 

  

    

  

Försäljning i antal 2 500 2 500 5 000 5 000 10 000 

Styckpris till återförsäljare 400 400 400 400 400 

Sammanlagda intäkter 1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 4 000 000 

  

    

  

Ingående kapital 

 

311 000 622 000 1 345 000 2 690 000 

Utgående kapital 311 000 622 000 1 345 000 2 690 000 4 629 000 
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Bilaga 18 – Realistisk kalkyl 

 

Låda 20kr/st 

Lock 12kr/st 

Beslag 7kr/st 

Räcken 2kr/st 

Lås 20kr/st 

Gångjärn 15kr/st 

Vajer 10kr/st 

Stag 10kr/st 

Lampa 20kr/st 

Paketering 80kr/st 

    

Hel 

ROADMATE 
196kr/st 

 

Realistisk lönsamhetskalkyl i kr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

  

    

  

Avbetalning på 5 år 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Kostnad/produktionstillfälle 1000 1000 1000 1000 1000 

  

    

  

Tillverkning i antal 500 500 500 1000 1000 

Styckpris tillverkning 196 196 196 196 196 

Tillverkningskostnad 98 000 98 000 98 000 196 000 196 000 

Sammanlagda kostnader 199 000 199 000 199 000 297 000 297 000 

  

    

  

Försäljning i antal 100 300 500 1 000 1 000 

Styckpris till återförsäljare 400 400 400 400 400 

Sammalagda intäkter 40 000 120 000 200 000 320 000 600 000 

  

    

  

Ingående kapital  

 

-159 000 -238 000 -237 000 -214 000 

Utgående kapital -159 000 -238 000 -237 000 -214 000 89 000 
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Bilaga 19 – Pessimistisk kalkyl 

 

Låda 20kr/st 

Lock 12kr/st 

Beslag 7kr/st 

Räcken 2kr/st 

Lås 20kr/st 

Gångjärn 15kr/st 

Vajer 10kr/st 

Stag 10kr/st 

Lampa 20kr/st 

Paketering 80kr/st 

    

Hel 

ROADMATE 
196kr/st 

 

Pessimistisk lönsamhetskalkyl i kr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

  

    

  

Avbetalning på 5 år 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Kostnad/produktionstillfälle 1000 1000 1000 1000 1000 

  

    

  

Tillverkning i antal 500 500 500 500 500 

Styckpris tillverkning 196 196 196 196 196 

Tillverkningskostnad 98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 

Sammanlagda kostnader 199 000 199 000 199 000 199 000 199 000 

  

    

  

Försäljning i antal 0 0 20 50 50 

Styckpris till återförsäljare 400 400 400 400 400 

Sammalagda intäkter 0 0 8 000 20 000 20 000 

  

    

  

Ingående kapital  

 

-199 000 -398 000 -589 000 -768 000 

Utgående kapital -199 000 -398 000 -589 000 -768 000 -947 000 
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Bilaga 20 – Projektbeskrivning 

KONCEPTRAPPORT – ROADMAT 

1  Inledning 

Dagens lastbärare har inte ändrats något nämnvärt under de åren cykeln har funnits. 

Cykeltillverkarna har främst arbetat med att utveckla själva cykeln som transportmedel, och 

därför inte fokuserat på att förbättra cykelns lastkapacitet. Detta projekt kommer att fokusera 

på just det, lastbärarens lastkapacitet. Det som kommer att driva projektet är att skapa en 

lastbärare som är både attraktiv, användbar och funktionell. 

1.1 Nuläge 

I Sverige idag säljs det ungefär 500.000 cyklar årligen och försäljningen fortsätter att peka 

uppåt. En stor anledning är att människor har blivit mer miljömedvetna, kommunerna satsar 

på att bygga ut sina cykelvägar och folk förstår att det även gör gott för hälsan att ta cykeln 

istället för bilen. I och med lanseringen av el-cyklarna så har även äldre människor kunnat 

njuta av cykelns fördelar då även de orkar ta sig upp för de brantare backarna. 

Uppskattningsvis är 70% av de cyklar som säljs idag dam- och herrcyklar som levereras med 

någon typ av lastbärare, vanligast pakethållare baktill. Denna har under de senaste åren 

utvecklats ytterst lite och vi tror att den har en stor utvecklingspotential. Tyvärr är 

pakethållarens användningsområde idag väldigt begränsat, och väljer man att montera ett 

tillbehör, som exempelvis en packväska eller cykelkorg, så fyller dessa några behov men inte 

alla. Om människor ska fortsätta att välja cykeln framför bilen måste cykeln bli effektivare. 

Lösningen på detta tror vi är ett flexiblare lastbärarsystem där man lättare ska kunna 

transportera de saker man behöver få med sig, oavsett vad det är. 

1.2 Problem 

Det finns en rad olika orsaker till varför människor tycker att det är bekvämare och smidigare 

att använda sig av bilen istället för cykeln. Långa sträckor, dåliga cykelvägar, väderberoendet, 

samt att det är svårt att få med sig alla saker. Alla dessa är olika anledningar till att människor 

tycker att det är lättare att ta bilen i stället för cykeln. I början av projektet var det framförallt 

ett problem som vi uppmärksammade, nämligen möjligheterna att få med sig packning på 

cykeln. Idag finns det en rad olika alternativ för att få med sig packning på cykeln, bland 

annat pakethållare, cykelväskor, korgar och olika typer av lastflak och lådor. Alla dessa 

uppfyller kravet på att kunna frakta saker, men tyvärr finns det nackdelar. En packväska kan 

vara bra när man behöver få med sig mycket saker dit man ska, men problem uppstår när de 

blir stöldbegärliga. Flaken som sitter på en del nya cyklar är otympliga och i vägen när man 

vill parkera cykeln i cykelstället. Cykelkorgen har använts flitigt genom tiderna och är 

förmodligen den bästa lastbärare som finns idag, trots detta är den väldigt begränsad i vad 

man kan packa och få med sig. Pakethållare är också en produkt som varit förknippad med 

cyklar sedan en lång tid tillbaka och trots att den funnits så länge har det skett liten utveckling 

av själva utförandet på lastytan. Detta tyckte vi var konstigt då både pakethållaren och 

cykelkorgen har så många uppenbara brister, men ännu större utvecklingspotential. 
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Har man exempelvis varit och handlat så vet man att det blir problematik när man ska få med 

sig allt på cykeln. Pakethållaren kan inte användas då den har en för liten lastyta och 

cykelkorgen rymmer inte mer än en halvfull matkasse. Även vid andra ändamål visar sig 

bristerna och pakethållaren är förmodligen den del som skulle kunna förbättras mest. Ett annat 

stort problem är stölderna. Cykelkorgar, sadlar, packväskor, cykellampor och andra lösa 

tillbehör är saker som frekvent bli stulna, för att inte tala om hela cyklar. 

1.3 Projektmål 

Huvudmålet är en flexibel lastbärare som ska kunna ändra utseende och funktion. Den ska 

först och främst rikta sig till dam- och herrcyklar, men i framtiden även till el-cyklar. 

Lastbäraren ska vara liten och smidig när den inte används. Den ska vara enkel att använda 

när man vill utnyttja dess funktioner. Tanken med vår lastbärare, som skiljer sig från de 

existerande lastbärarna, är att man ska kunna låsa fast sina saker på den då den står parkerad 

och inte används. För en tydligare överblick över projektmålen se kravspecifikationen under 

bilaga 1. 

1.4 Effektmål 

Syftet med projektet är att lära sig mer om produktutveckling, samt hur man ska gå till väga 

för att bygga upp ett företag och ett varumärke. Därför är alla stegen i utvecklingsprocessen 

viktiga att förstå, och hur det genomförs. Det är av stor betydelse att förstå hur en verksamhet 

är uppbyggd, eftersom det då blir enklare att se vad som krävs för att driva företaget framåt. 

Hur läggs arbetet upp, och vilka steg måste tas för att slutföra uppgiften. 

1.5 Koncept 

Vår produkt är en lastbärare som skall underlätta vardagen för människor som använder 

cykeln i det dagliga livet. Konceptet bygger på en flexibel plattform som kan anpassas efter 

cyklistens aktuella behov av lastutrymme. Genom att ändra utformning på lastbäraren kan 

man få fram flera olika möjligheter till att dels lasta men även fästa andra typer av tillbehör. 

Ett låsbart utrymme som kan användas till att förvara personliga tillhörigheter kommer att 

integreras i plattformen. Vi har ett stort fokus på säkerheten i trafiken samt förhindrandet av 

stölder. Därför integrerar vi LED-belysning samt lås för hela cykeln i plattformen. 

Olika cyklar har olika förutsättningar för att fästa en lastbärare. Vi har funnit att den svenska 

marknaden till 70% (enkät), består av dam/herrcyklar vilket också blir marknaden som vi 

riktar in oss på i det här projektet. 

 

1.5.1 Funktionella krav 

Lastbäraren skall kunna bära tyngre saker 

Plattformen skall kunna ändra utformning beroende på ändamål 

Ett låsbart utrymme för värdesaker skall finnas 

Utrymmet skall inte understiga 0.5 liter 
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Utrymmet bör vara säkert mot väta 

Fästen skall vara anpassade för dam/herrcyklar 

LED-belysning skall finnas i plattformen 

Funktion för att låsa hela cykeln skall finnas 

1.5.2 Önskemål 

Krokar för att lätt kunna hänga extra tillbehör på plattformen 

Väderskydd för hela lastytan 

Möjlighet att koppla belysning till dynamo 

Fästen för montering på sadelstolpe (MTB) 

1.5.3 Ickefunktionella krav 

Lastbäraren skall klara av att bära minst 35kg 

Tiden det tar att ändra utformning på pakethållaren bör inte överstiga 10 sek 

Batteritiden för belysningen bör överstiga 10 timmar 

Lastäraren bör erbjudas i flera olika färger                

1.5.4 Ickefunktionella önskemål 

Det går att ändra utformning på pakethållaren med en hand 

Hela konstruktionen väger under 2kg 

 

1.6 Finansiering 

Projektet kommer att söka finansiering från ALMI företagspartner för framtagningen av 

prototyperna. Eftersom projektet jobbar utefter en egen idé så tillkommer det 2000kr från 

Lektor Sten Fåhrés minnesfond.  
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Projektmodell – preliminär metod 

2.1 Dynamisk produktutveckling 

Det finns idag ett stort antal olika modeller och metoder att arbeta efter vid framtagning av 

nya produkter, och de fortsätter att utvecklas allt efter som marknaden växer och blir mer 

konkurrenskraftig.  

Det blir idag svårare att arbeta efter traditionell produktutveckling. Eftersom man då arbetar 

efter detaljstyrd planering vilket leder till minskad flexibilitet och kreativitet (Ottosson, 

Dynamic Product Development, 2004?). De modellerna som används istället är; Lean 

produktutveckling som främst riktar sig mot resurshantering då man vill eliminera så mycket 

resursslöseri som möjligt (Holmdahl, 2010), samt Dynamisk produktutveckling då man jobbar 

mycket med att öka flexibiliteten genom beslutsfattande under hela projektets gång (Ottosson, 

Dynamic Product Development, 2004?).  

Både Lean produktutveckling och Dynamisk produktutveckling används i projektet. Fokus 

ligger dock på Dynamisk produktutveckling då flexibilitet är av stor vikt på grund av 

tidsbegränsningen. Modellen tillåter oss även att jobba med flera moment parallellt, och 

planering samt vision utformas efterhand som vi erhåller mer kunskap. Dessa 

produktutvecklingsmodellerna hämmar inte heller vår kreativitet då vi inte måste ta alla 

stegen i någon ordning, eller avsluta stegen innan man fortsätter på nästa 
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Metoder 

3.1 Idégenerering 

För att tidigt i projektet få en förståelse för projektet utan att avgränsa sig, använde vi oss av 

olika idégenereringsmetoder. Brain Aided Design, Pencil Aided Design och senare även 

Computer Aided Design. BAD gjordes genom diskussioner där vi vände och vred på olika 

idéer och lösningsförslag. För att göra det ännu tydligare fortsatte vi med att skissa, PAD. 

Genom våra skisser kunde vi komma fram till ett par lösningsalternativ som vi valt att 

vidareutveckla i CAD. Allt detta gjordes för att behålla samsynen i projektet samt illustrera 

för de olika intressenterna vad vi vill uppnå med projektet (Holmdahl, 2010). 

3.2 Enkät 

För att få en bättre förståelse för målgruppen och de tänka användarna, gjorde vi en Enkät. 

Denna bestod av 10 stycken frågor som fokuserade på människors användning av cykel i 

vardagen samt inställningen till olika komponenter på cykeln. Det var denna enkät som senare 

kommer att ligga till stor grund för våra val senare i projektet. 

Vår enkät på internet gjordes via tjänsten Survey Monkey och tillsammans med personliga 

intervjuer fick vi ihop totalt 150 svar från människor i åldrarna 18 – 75år. Målet med 

undersökningen var att klarlägga människors användning av cykeln samt behov av lösningar. 

3.3 Nyhetsgranskning 

Denna metod är den absolut viktigaste i hela projektet. Det är här man undersöker om den 

produkt som vi vill utveckla redan finns eller om några närliggande substitut redan finns på 

marknaden. För att göra dessa sökningar använde vi oss av google, Svensk Patentdatabas, 

Espacenet (EPO). Med hjälp av dessa sökmotorer kunde vi klarlägga att det inte finns några 

som likar den typ av lastbärare som vi vill ta fram. 

Förutom patentdatabaserna har vi även gjort vanliga sökningar på nätet för att hitta liknande 

produkter. Detta var mycket bra för att få en bild över hur marknaden ser ut idag. 

Sammanfattningsvis finns det en hel rad av olika lösningar på lastbärare, men vi har inte 

kunnat hitta någon som liknar den flexibla plattform som vi vill utveckla. 

3.4 WBS 

För att tydligare få en bild över projektets olika aktiviteter gjordes en WBS. Detta står för 

Work Breakdown Structure och går ut på att man skall identifiera alla projektets aktiviteter 

samt hur de förhåller sig till varandra. Det är viktigt att man i detta skede fokuserar på 

projektet och vad som ingår. Allt som inte rör projektet skall lämnas utanför. 

(Tonnquist,2012) 

3.5 Tidsplanering 

Tidigt i projektet upprättade vi en tidsplan i form av ett Gantt-schema. På så vis kunde vi 

tydligt se projektets olika aktiviteter i förhållande till tid. Dock är detta en dynamisk 
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grovplanering som kommer att ändras under projektets gång men gav oss i projektgruppen en 

plan för den kommande projekttiden och vilka aktiviteter som vi måste fått avklarade under 

olika perioder (Holmdahl, 2010). 

3.6 SWOT 

Vi gjorde en swot-analys av produkten för att klarlägga produktens styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot. Dessa faktorer delas in i interna och externa. Styrkor och svagheter är 

interna faktorer som produkten besitter. Möjligheter och hot är externa faktorer hämtade från 

marknaden. Dessa kan paras ihop med de interna för att på så sätt klarlägga den bästa vägen 

för att uppnå projekts mål (Kotler, 2010). 

3.7 Mood board 

Denna görs för att förtydliga vilken känsla produkten skall förmedla och förknippas med. 

Detta är ett effektivt verktyg för att få projektgruppen samt projektets intressenter att 

visualisera produkten i ett tidigt stadium (KOLLA UPP DESIGNBOKEN). 

3.8 Theme board 

Används på samma sätt som en mood board men har som främsta uppgift att illustrera de 

material som är tänkta att användas till produkten (KOLLA UPP DESIGNBOKEN). 
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Preliminär teori och referensram 

Enligt Svensk Cykling säljs det idag ungefär 500.000 cyklar per år, och under 2014 såldes det 

hela 584.000 stycken cyklar, vilket var rekordmånga. Men bilanvändandet har ändå ökat 

under de senaste 30 åren. Enligt RVUs undersökningar 2011-2012 reste ungefär 53% ur 

Sveriges befolkning med bil under en genomsnittlig dag (RVU,2013; Forward, 2014). Varför 

köper människor då cyklar när de ändå föredrar att använda bilen? 

Sonja Forward har forskat på människors inställning till cykelanvändandet. Utifrån hennes 

rapport, Hållbart resande – möjligheter och hinder, ser man att många människor gärna vill 

använda cykeln mer, men de saknar motivationen. I sin rapport skriver Forward 

Dominans av bilen, som transportmedel, har utan tvekan en negativ effekt på vår miljö (se 

IPCC,2013) och på vår egen livskvalitet (se t.ex. Miedema, 2007; Van Wee, 2007). 

Detta är redan väl känt av den största delen av befolkningen, men ändå väljer man bilen. 

Därför tror Forward att man kan få den icke cyklande delen av befolkningen att börja cykla 

genom ändring av deras inställning, som då ökar motiveringen. Enligt undersökningen var det 

många som tyckte att det skulle gå snabbt och enkelt att ta sig mellan punkt A och punkt B. 

De flesta, både cykelpendlare och icke cyklande, tyckte även att det skulle vara bekvämt och 

inte innebära några större omvägar att använda cykeln. Men det som Forward ansåg viktigast 

med undersökningen var att befolkningen befinner sig i olika faser, och att de olika faserna 

kräver olika sorters motivering. 

Hon tog upp rekommenderade åtgärder i sin rapport för de olika faserna, vilket innebar 

överlag att man skulle lägga mer resurser på att utöka och förbättra cykelvägarna, samt att 

cykelparkeringar ska bli stöldsäkra. Genom detta tror hon att fler väljer cykeln framför bilen. 

Men för att även få med den svårast fångade massan, den ofrivillige cyklisten, sa Forward att 

man även måste öka cykelns status (Forward, 2014). 

Så genom att öka cykelns status hade man förhoppningsvis kunnat ändra inställning hos de 

personerna som har svårast vanor att bryta.  

Andra orsaker till varför människor väljer bilen framför cykeln kan vara att man inte har den 

kontrollen som man gärna vill ha, att man inte känner tillräcklig säkerhet på cykeln. Det som 

påverkar detta kan vara bland annat att man inte känner sig tillräckligt sedd i trafiken av 

ljusen och reflexerna på cykeln. Men det kan även vara att man hänger väskor och matkassar 

på cykeln och att cykeln på så vis blir ostabil. 

På forskning, som hittats inför detta projekt rörande cykelolyckor, har det visat sig att de 

vanligaste cykelolyckorna är singelolyckor. I rapporten, Cyklisters singelolyckor. Analys av 

olycks- och skadedata samt djupintervjuer, kan man läsa följande 

STRADA-analysen visar också att många olyckor sker i samband med att cyklisten 

transporterat varor eller andra föremål på cykeln. Det behövs därför en utveckling av 

tillbehör till cykeln som gör det möjligt att på ett mer säkert sätt utföra dessa transporter.  
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Åter till rapporten Statistik över cyklisters olyckor. Faktaunderlag till gemensam strategi för 

säker cykling. Även i den tar de upp problematiken med cykelns lastmöjligheter. 

I 6 % av singelolyckorna har cyklisten fastnat med en matkasse, kläder eller annat i cykeln. 

Det kan även vara ett litet barn som skjutsats av föräldrar och fastnat med foten i bakhjulet. 

Det är främst detta som har fångat vår uppmärksamhet då det verkligen stärker vår produkt. 

Vi vill att man ska kunna känna sig säker och stabil ute på vägen med sin cykel. Men om man 

slår samman de två rapporterna och applicerar dem på vår produkt så vill vi både uppnå höjd 

säkerhet med produkten, men även förhöja cykelns status. 

Vidare information som är viktig i genomförandet av vårt projekt är antalet cykelstölder. 

Enligt BRÅ skedde det 66 100 cykelstölder 2013, och då är det endast de anmälda 

cykelstölderna som är räknade. Antalet cykelstölder håller på att öka från år till år, men om 

man tittar under en längre period (2004-2013) så kan man se att cykelstölderna ändå har 

minskat med ungefär 7% (www.bra.se, 2014). Detta är positivt, men antalet cykelstölder 

måste minska för att fler människor ska kunna ändra sin inställning till cykeln och få dem att 

vilja cykla dagligen.  

Information som har stått i centrum redan från början i projektet var den från trendrapporten 

som Svensk cykling gjorde för 2014. Det visade sig att 2014 års trend var cykeln som 

problemlösare, vilket vi har tagit tillvara på och tolkat på vårt sätt. I trendrapporten beskriver 

de att många ser positivt på att få träning genom att cykla till jobbet, och man sparar även 

pengar på det. Detta ser vi också, men vår tolkning av cykeln som problemlösare är att vi vill 

skapa en multifunktionell pakethållare som löser flera problem kopplade till cykling. Enligt 

svensk cykling så pendlar var femte svensk dagligen, men det kan bli fler om man då 

eliminerar så många hinder som möjligt. 

I trendrapporten skriver de att svensken idag vill ha personligare cyklar, vilket vi vill ta 

tillvara på genom att erbjuda vår produkt i fler olika färger (www.svenskcykling.se, 2014).   
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Lösning 

5.1 Idégenerering 

Projektet började med ett antal sittningar där vi diskuterade olika produktkoncept och hur 

dessa skulle kunna utvecklas. Vi bestämde oss för att rikta in oss på cyklar då vi såg att det 

fanns mycket på den marknaden som skulle kunna förbättras. Vår första idé som vi senare 

även fortsatte med, var att fokusera på cykelns lastkapacitet. Den lösning som vi då 

diskuterade gick ut på att ta fram en produkt som skulle gör det möjligt att klicka i och klicka 

ur, olika tillbehör beroende på behov och ändamål. Dessa tillbehör skulle kunna låsas fast i 

pakethållaren och på så vis inte bli stöldbegärliga. Dock insåg vi att en rad olika tillbehör 

skulle innebära ett stort utbud av produkter vilket förmodligen inte hade blivit 

konkurrenskraftigt mot de produkter som redan finns på marknaden. Så vi tänkte om och 

bestämde oss för att göra en multifunktionell lastbärare som kan ändra utformning beroende 

på vad man behöver få med sig. I detta växte senare idéer om andra egenskaper fram. De vi 

valde att ta med i kravspecifikationen är integrerad belysning, ett låsbart utrymme för 

personliga tillhörigheter samt ett lås som kan användas till hela cykeln. Det är dock 

flexibiliteten och lösningen för hur detta skall fungera som ligger i fokus. 

5.2 Empiri 

Empirisk undersökning har gjorts, både genom personliga intervjuer och utskickade enkäter 

via Internet. Men även personliga observationer är till stor nytta vid utvecklingen av 

lastbäraren.  

5.3 Patent 

Flera patentsökningar har gjorts, och det tar lång tid att gå igenom allt. Men vad vi har sett är 

att det inte finns liknande produkter patenterade.  

5.3.1 Varumärke 

Varumärket Roadmate har även kollats upp, och Roadmate finns registrerat, men inte inom 

samma kategori som vi kommer att hamna i vid en varumärkesansökan.  

Varumärket grundar sig i behovet av en extra hand när man är ute på vägarna. Vi tyckte att 

det var ett lämpligt namn på en produkt som hjälper dig i trafiken. Man ska inte längre behöva 

tänka på att ta med dig ljusen, korgen eller kanske ens en cykelpump ut till cykeln. 

5.4 Urval 

Vi kommer att återgå till denna punkt då vi har utvärderat de olika desigalternativen. 

5.5 Bortvalda alternativ 

Till en början i projektet tittade vi på lösningar som skulle innebära flera olika sorters 

tillbehör som man skulle kunna klicka-i och klicka-ur på pakethållaren. Klick-i och klick-ur 

funktionen skulle innebära en pakethållare med ett speciellt fäste som man sedan fäster till 
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exempel cykelkorgar, boxar eller en barnstol på. Men då ska tillbehören vara specialiserade 

för just det fästet. Efter många diskussioner insåg vi att det inte är hållbart på marknaden.
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Kvarstående arbete 

Arbetet som återstår i projektet, och som kommer ta upp en hel del av tiden i vår, är att ta 

fram tre designer som vi sedan ska tillverka prototyper av. Efter det vill vi helst att 

utomstående personer testar prototyperna, eftersom vi vill få fler personers synpunkter på vårt 

arbete, så att vi inte blir blinda för vårt eget arbete. Den slutgiltiga prototypen ska sedan vara 

klar för utexpo i slutet av Maj. Som en del av arbetet ska även en affärsplan tas fram. Detta 

kommer vi att göra med hjälp av en canvas workshop tillsammans med en annan grupp på 

Science Park Halmstad. Detta tror vi kommer att vara till stor hjälp då man ibland kan bli 

blind för sitt eget arbete. Slutligen ska den slutgiltiga rapporten för examensarbetet skrivas, 

och vi kommer att hålla en presentation för den produkten vi fått fram. Det kommer även tas 

beslut i slutet av Maj om vi kommer att gå vidare med produkten eller ej. 

6.1 Riskanalys 

Att redan tidigt i projektet identifiera de potentiella risker som kan uppkomma under 

projektets gång och aktivt handla för att undvika dessa, ökar förutsättningarna för att lyckas. I 

projektet ser vi att en dålig lösning är den största risken, något som vi kan undvika genom att 

aktivt satsa på kundundersökningar och samla information om vad kunderna söker. Tidsbrist 

och likvida medel är också två risker som vi med hjälp av planering och budgetering kan 

undvika. Befintliga patent kan upptäckas genom en noggrann nyhetsgranskning. För en 

enklare överblick över riskerna som finns med det återstående arbetet, se bilaga 2. 

6.2 SWOT-analys 

För att enklare avvärja problem som kan uppstå i projektet, gjordes en SWOT-analys på den 

resterande biten av arbetet. Det som vi gjorde var att hitta styrkorna och svagheterna, samt 

möjligheterna och hoten för det resterande arbetet. Detta gör det tydligare för oss att veta var 

någonstans vi befinner oss med projektarbetet, vilka styrkor projektet har och vad vi måste 

arbeta mer med. En enkel överblick av SWOT-analysen finns med som bilaga 3. 

Den styrkan som är mest betydelsefull just nu är att båda parterna i projektet har samma 

vision och mål med projektet. Vi vet var vi har varandra och hur vi vill göra för att uppnå 

bästa resultat, vi håller även ständigt öppna diskussioner tillsammans för att alltid veta att vi 

har samma visioner för projektet. Fler styrkor som är viktiga i detta skede är att vi har många 

kreativa och hjälpsamma personer i vår omgivning, samt att vi har knutit fler kontakter. De 

svagheterna som finns med arbetet är att vi fortfarande saknar en stor del av kunskapen om 

marknaden, samt att vårt kontaktnät behöver fortsätta växa för att få fram en fullständig 

fungerande prototyp.  

Hoten som finns, som vi måste vara medvetna om och fortsätta att jobba i motsatt riktning 

mot, är bland annat tidsbristen. Detta är det hotet som alltid måste finnas i bakhuvudet, 

tillsammans med befintliga patent, för att vi ska uppnå så bra resultat som möjligt. Andra hot 

som kan påverka projektet är att vi inte får de resurserna som arbetet kräver, eller den snabbt 
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växande marknaden. Det sista hotet, den växande marknaden, är mer ett hot för längre fram i 

projektet, men det är ändå 

värt att nämna det. Då vi ska arbeta med framtagningen av den slutgiltiga produkten nu i den 

andra delen av projektet är det viktigt att veta hur marknaden kan ändras längre fram i tiden.  

Möjligheterna som vi ser med den resterande biten av projektarbetet är de stora 

utvecklingsmöjligheterna då vi inte vill ha ett sammarbete med OC Offcourse som säljer 

elcyklar. Det som ligger till grund för beslutet var att vi inte ville begränsa våra 

designmöjligheter, ett sammarbete skulle innebära att vi var tvungna att ta hänsyn till deras 

batteri som idag sitter på deras pakethållare. En annan möjlighet kan vara att våra kontakter 

kan ha lämpliga kontakter för just vårt arbete.   
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Bilaga 1: Kravspecifikation 

 

Krav 1.0 (Krav för de första prototyperna.) 

Produkten skall passa dam- och herrcyklar. 

Produkten skall ha integrerad belysning.  

Man skall kunna lasta större och tyngre saker, max 30 kg. 

Möjlighet att låsa fast tillbehör. 

Någon typ av reflex. 

Skall kunna ändra utformning beroende på användning.  

 

Krav 2.0 

Möjlighet att hänga matkassar. (krokar?) 

Utrymme för personliga småsaker. 

Möjlighet att kunna låsa fast innehåll i integrerade tillbehör. 

 

Krav 3.0 (Hittar vi något som fungerar så använder vi det.) 

Möjlighet att låsa fast cykeln. 

Skydda saker från väta.  

 

Krav 4.0 (Krav för framtida prototyper i mån av tid.) 

Plats för batteri. 

Klick-i-klick-ur funktion. 

Barnstol, och extra förvaring. 

Extra stöd vid tung packning. 

Möjlighet att spåra cykeln. 
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Bilaga 2: Riskanalys 
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Bilaga 3: SWOT-analys 

 

Strength Weaknessess 

Tydlig vision för projektet Svag kunskap om marknaden 
Kontakter till förfogande för prototypsbygget Inte tillräckligt med kontakter 
Kreativa människor i omgivningen   
Professionell hjälp av lärare, samt stöd från klasskamrater    
    
    

Opportunities Threats 

Inget sammarbete vid framtagning av design Tidsbrist 
Stora utvecklingsmöjligheter Resurser 

Kontakter med kontakter Marknaden vill ha elcyklar 
  Befintliga patent 
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Bilaga 21 – MET-matris polypropen 

 Produktion Användning Återvinning 

Material Polypropen – är en 

vanlig plast att 

använda till diverse 

förpackningar. Ofta 

används polypropen 

till 

återvinningsbehållare 

då de är lätta att 

återvinna och har en 

längre hållbarhet än 

andra plaster. 

Polypropen används 

till många olika 

förpackningar, och 

den är den bästa 

plasten att använda 

för behållare till mat. 

Polypropen är enkelt 

att återvinna då det är 

en plast som används 

i större mängder. 

Plasten har även 

lägre densitet än vad 

vatten har, därför 

flyter polypropen och 

blir på så vis enklare 

att separera från de 

andra plasterna.  

Energi Energiåtgången för 

tillverkning av 

plasten polypropen 

och produkter i 

polypropen är låg 

jämfört med andra 

plaster. Detta 

eftersom enklare 

plasttyper kräver 

mindre energi än mer 

avancerade plasttyper 

kräver.  

Ingen energi, mer än 

fysisk energi, krävs 

vid användning av 

produkter i 

polypropen 

Det krävs lite energi 

för att återvinna 

polypropen då det är 

en av de enklare 

plasttyperna.  

Toxiska utsläpp För framställning av 

plaster krävs 

användning av råolja. 

Av all råolja som 

används i världen 

kräver 

plastframställningen 

4 % av det totala. 

Detta är inte särskilt 

bra, men transporter 

av plast släpper ut 

mindre mängder 

avgaser än 

transporter av tyngre 

material så som glas.  

Polypropen är den 

bästa plasten för 

förpackningar till 

mat. Detta för att den 

inte släpper ut några 

farliga kemikalier 

alls.  

Vid förbränning av 

polypropen blir 

utsläppen endast 

vatten och koldioxid. 

Ytterligare bränsle 

för förbränning krävs 

inte heller. 
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Bilaga 22 – Koncept 2 
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Bilaga 23 – Koncept 3 

 



BILAGOR   

 

Bilaga 23 Sid 2(3) 

 

 



BILAGOR   

 

Bilaga 23 Sid 3(3) 

 

 

 



BILAGOR   

 

Bilaga 24 Sid 1(2) 

Bilaga 24 – Koncept 4 
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Bilaga 25 – Koncept 5 
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Bilaga 26 – Skisser 
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Bilaga 27 – Affärsmöjligheter 

OEM-produkt 

Att sälja produkten direkt till cykeltillverkarna är ett effektivt och förtjänstfullt 

tillvägagångssätt som innebär stabila kunder och stora beställningar. Det negativa är att 

priserna är pressade och förtjänsten per enhet blir mindre. Dock behöver vi inte lägga så stor 

tid på att marknadsföra och sälja produkten då dessa upphandlingar görs mer sällan och om ett 

större antal enheter. Idag finns det många etablerade företag på marknaden som redan är 

kontrakterade, så det är viktigt att en tydlig och realistisk strategi för att få ut produkten finns. 

En sådan hade kunnat gå ut på att rikta in sig på en speciell nisch, och trycka på att vi erbjuder 

en produkt som ingen annan har. Det positiva med OEM-försäljning är att produkten kan 

anpassas direkt till den tänkta cykeln och på så vis kan man förvissa sig om att rätt kvalitét 

och känsla uppnås.  

Eftermarknadsprodukt 

Att sälja direkt till kund kräver mer jobb och det finns många olika vägar att gå. Skall man 

använda sig av en återförsäljare eller sälja själv via webbshop? Hur skall produkten 

marknadsföras och hur mycket behöver kunderna bearbetas? Frågorna är många och det finns 

både saker som talar för och emot. Fördelarna med eftermarknaden är att man kan ta ett högre 

pris och erbjuda ett större utbud av färger och funktioner. Det är även viktigt att produkten är 

justerbar så den passa på alla typer av cyklar. För att sälja på detta vis måste vi aktivt satsa på 

marknadsföringen och framför allt försäljningen. De administrativa kostnaderna kommer att 

bli höga så det krävs en väl utarbetad plan för hur försäljningen skall genomföras på bästa 

sätt.  

Konceptförsäljning 

Ett tredje alternativ som vi har utarbetat bygger på en kombination av B2B och B2P. Denna 

strategi går ut på att vi säljer ROADMATE till större företag med många medarbetare där vi 

fokuserar på de gröna aspekterna och marknadsföringen för det aktuella företaget. 

Medarbetarna får exempelvis en utmaning av företaget, att använda cykeln till jobbet istället 

för bilen. Antar man utmaningen får man en ROADMATE med företagets logga på sidan. På 

så vis får företaget en ypperlig reklamplats på alla sina medarbetares cyklar, samtidigt som de 

får en användbar produkt som underlättar cykelanvändandet och som i sin tur leder till en 

massa positiva effekter för individens hälsa och miljön i stort. Då vår målgrupp är de som 

använder cykeln dagligen, hade denna plan fungerat bra. Dock är det en tidskrävande process 

som kräver mycket bearbetning till att börja med. Man hade kanske kunnat samarbeta med 

andra organisationer och profilera sig som det miljövänliga alternativet? Möjligheterna är 

många.    
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Diskussion av alternativ 

Det har diskuterats mycket fram och tillbaka vilket alternativ som lämpar sig bäst till 

projektet, och det är svårt att säga vilket av de två första alternativen som hade lämpat sig 

bäst.  

Ifall produkten säljs som en OEM-produkt blir marknadsföringskostnaderna lägre eftersom 

flera enheter säljs till en och samma cykeltillverkare, och eftersom det redan finns väl 

etablerade företag på marknaden blir det också enklare att slå sig fram på marknaden med ett 

redan känt varumärke i ryggen. Dock pressas priserna enormt vid försäljning till 

cykeltillverkare än om produkten hade sålts till cykelåterförsäljare som en 

eftermarknadsprodukt.  

Då det redan finns produkter som fyller de funktioner som finns integrerade i ROADMATE 

carrier kanske det blir svårt för cykeltillverkarna att se en vinning med att investera i 

produkten, trots att några av de befintliga komponenterna som sitter på cykeln kan tas bort.  

En uppstart av företaget ROADMATE med en inriktning på eftermarknaden, med försäljning 

via egna kanaler eller försäljning av produkten till återförsäljare. Där vinner man användaren, 

och när cykeltillverkarna ser det så kan deras intresse öka.  

För att ens kunna sälja produkten till eftermarknaden krävs det ett hårt arbete med 

marknadsföring av produkten. Produkten tror projektgruppen är en push-produkt, och därför 

ligger det i projektgruppens händer att visa hur produkten ska användas och vilken vinning 

det finns med att investera i den.  

En försäljningskanal som ligger längre fram i tiden är en egen webbshop för ROADMATE 

carrier och dess framtida tillbehör. Detta är för att nå målet med att kunderna ska få 

möjligheten till att själva styla produkten och göra den mer personlig. Där ska man enkelt 

kunna välja mellan olika färger och mönster på både ROADMATE carrier och dess tillbehör.  

Konceptförsäljningen är en försäljningstaktik som även den kommer i framtiden. 

Projektgruppen tror att det krävs mycket med marknadsföring och att visa vad det finns för 

vinningar med att använda produkten.   
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