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Förord 

Detta examensarbete genomfördes vid Högskolan i Halmstad som det sista steget 
av vår utbildning till biomekanikingenjörer. Projektet omfattade 15 hp och 
utfördes under våren 2016. Vi har fått visa prov för den kunskap som vi tillskaffat 
oss under de tre år som vi studerat. Arbetet har varit spännande och utmanande då 
vi fått fördjupa oss i flera olika områden som varit nya för oss. Förhoppningsvis 
kan detta projekt bidra till en ökad medvetenhet om paracykling och underlätta 
elitsattsning inom sporten för en enskild individ.      

Vi vill även passa på att tacka för den hjälp som vi fått under projektets gång: 

 Bo Engkvist – För hjälp och idér vid scanning av fötter och tillverkning av 
prototyp. 

 Peter Malmberg – För ett spännande projekt och användarinformation. 

 Raviteja Markonda – För hjälp vid simulering i FloEFD. 

 Hans Löfgren – För hjälp med idér och kunskap kring aerodynamik.  

 Deltagare vid brainstormning och brainwriting – För deltagande, 
diskussioner och idér. 

 Loisa Sessman – För en lärorik handledning och positiv anda. 

  



 

 
 

Sammanfattning 

Detta projekt har inriktats på aerodynamik inom handcykling som parasport. 
Handcykel, är något som bland annat används av människor med 
funktionsnedsättning, förlamning eller amputering i den nedre extremiteten.   

Idén till projektet initierades av en paracyklist som misstänkte att hans fötter 
utgjorde ett onödigt stort luftmotstånd vid tävling. Projektgruppens uppgift blev 
därmed att undersöka denna misstanke. Om det stämde skulle även ett nytt fotstöd 
utvecklas för att minska luftmotståndet. Projektet har bedrivits i sammarbete med 
ortopedkliniken Team Olmed som sedan tidigare haft kontakt med användaren. 

För att se om fötterna påverkade luftmotståndet utfördes simuleringar i FloEFD av 
fötter och det befintliga fotstödet. Efter simulationerna kunde fötternas påverkan 
bekräftas. Efter detta startades utvecklingen av nya fotstöd som då skulle minska 
luftmotståndet. Med hjälp av litteraturstudier om aerodynamik, analogier, 
brainstorming, brainwriting och experthjälp togs olika koncept fram för ett nytt 
fotstöd. Förhoppnigen var att ett strömlinjeformat fotstöd skulle minska 
luftmotståndet. Två koncept modellerades senare med en rundad form som snällt 
bryter luften och bildar strömlinjer längs med kroppen. Nya simulationer 
genomfördes som sen kunde jämföras med det befintliga fotstödet.  

Resultatet kan inte ses som helt bekräftat då inga tester har skett i en lufttunnel, 
men indikerar på att luftmotståndet i medelvärde minskar med ca 0,3 N för de två 
nya fotstöden. Det motsvarar en förbättring med 12-15 sekunder för användaren 
på en 2 mils sträcka, vilket skulle kunna vara avgörande för framtida placeringar. 
Den modell som gav lägst luftmotstånd togs även fram som en prototyp och 
testades på användarens cykel och fötter med en tillfredsställande resultat. 

Projektet visar att det är av relevans att utveckla mer aerodynamiska fotstöd inom 
sporten handcykling. Tidsvinsten med det fotstöd som tagits fram i detta projekt 
hade motsvarat skillnaden mellan seger och en fjärdeplats vid Paralympics 2008. 

  



 

 
 

Abstract 
This project has focused on aerodynamics in hand cycling. Hand cycles are used 
by people with disabilities, paralysis or amputation of a lower limb. 

The idea for the project was initiated by a para-cyclist who suspected that his feet 
were causing an unnecessarily large air resistance when racing. The aim of this 
project was therefore to investigate this suspicion. If the excessive air resistance 
was confirmed, a new footrest would be developed to reduce it. The project was 
conducted in collaboration with the orthopedic clinic Team Olmed who had 
previously had contact with the user.  

Simulations on the feet were carried out in FloEFD to investigate the air resistance 
caused by the feet. Any excessive air resistance could then be confirmed and the 
development of a new footrest that would reduce drag could begin. Through 
literature studies regarding aerodynamics and analogies, brainstorming and 
brainwriting and with help from experts different concepts were generated.  The 
concept of a streamlined footrest served as a basis to reduce the air resistance. 
Two of the concepts were modeled with a rounded shape that gently breaks the air 
and forms a streamline along the body. New simulations were conducted and later 
compared with the old footrest and the new streamline characteristics could then 
be confirmed. 

The result of the post simulations cannot be definitively quantified, but they 
indicate that air resistance is reduced by about 0,3 N for the two new footrests. 
This represents an improvement of 12-15 seconds for the cyclist on a 20 km race, 
which could be crucial in future competitions. The concept that provided the 
lowest air resistance was also developed as a prototype. The prototype was tested 
on the user's bicycle and feet with a satisfactory result. 

The project shows that it is relevant to develop more aerodynamic footrests in the 
sport hand- cycling. The time saved with the footrest developed in this project had 
meant the difference between victory and a fourth place at the Paralympics in 
2008. 
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1. Introduktion 

Projektet initierades av en paracyklist som har målet att kvala till Paralympics i 
Rio 2016. Under tävlingar har han uppmärksammat ett möjligt behov av att 
utveckla ett nytt fotstöd till sin handcykel. I det befintliga fotstöd som även 
används av konkurrenterna kan fötterna ge ett onödigt stort luftmotstånd. Ett 
önskemål från användaren är att utvärdera fötternas påverkan på luftmotståndet 
och om möjligt utveckla nya fotstöd med förbättrade aerodynamiska egenskaper.  

Projektet har genomförts i samarbete med företaget Team Olmed, som är Sveriges 
största ortopedtekniska företag. Team Olmed är en sammanslagning av Team 
Ortopedteknik och Olmed Ortopediska och har ett 20-tal enheter runtom i Sverige, 
däribland Halmstad. Företaget tillverkar, anpassar och förser patienter med 
ortopedtekniska hjälpmedel (Team Olmed 2016). 

1.1 Handcykling som sport 

Cykling introducerades på Paralympics under 1980-talet. Synskadade fick tillgång 
att tävla genom tandemcykel. Utöver synskadade inkluderas även amputerade, 
individer med cerebral pares samt andra fysiska funktionshinder. Tävlingarna 
utförs med bland annat cyklar, trehjulingar, tandemcyklar men även handcyklar 
(Paralympic u.å). 

Distanserna i handcykel är 20 till 80 km och varierar med tempolopp där 
distanserna är kortare och sker med individuell start samt med linjelopp där 
distanserna är längre och sker med gemensam start (British cycling 2015b). 

Idrottarna klassificeras efter funktionskapacitet inom fyra olika grupper 
(Neurologisk, rörelseförmåga, synskada samt ryggmärgsskada). Det skapar tretton 
klassificeringsgrupper där lägst siffra står för mest omfattande funktionshinder. 
Följande klasser involveras inom paracykling (British cycling 2015a) 

 H1 till H5. För idrottarna med ryggmärgsskador samt amputerade men 
även de med funktionsnedsättning som påverkar båda benen alternativt 
kombinationer av övre och nedre extremiteten. H5 tävlar ståendes på knä, 
resterande grupper tävlar liggandes. 

 C1-5 – Cykel 
 T1-T2 – Trehjuling 
 B - Synskadade på tandemcykel 

Vår användare har ett ryggmärgsbråck och tillhör därför klassen H4. 
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1.2 Aerodynamiken i cykling 

Aerodynamik är en av de faktorer som ingenjörer vid design av cyklar lägger stor 
vikt vid. De konstrueras oftast med en minimal tvärsnittsarea och i en så rak 
strömlinje som möjligt med en aerodynamisk framsida för att minimera 
luftmotståndet (Too 1990). 

Aerodynamik för cyklar följer samma lagar som alla föremål. Solida kroppars 
rörelse i luft och luftens rörelse är det som kallas för aerodynamik. Luftlödet 
förändras av minsta lilla föremål och beroende på föremålets form kommer flödet 
att reagera annorlunda. Vindflödet agerar, då det träffar föremålets yta, efter 
komplicerade mönster som det sedan följer när det studsar ifrån föremålet vilket 
kan skapa olika strömmar för luften. Att minska turbulensen och få flödet att röra 
sig utmed kroppen är det som är viktigt med aerodynamiken inom cykling 
(McLean 2012).  

1.3 Problemformulering 

Uppdragsgivaren använder idag ett fotstöd utan optimal aerodynamisk utformning 
till sin handcykel, vilket också är fallet för majoriteten av tävlingsmotståndarna. 
Då hastigheterna är höga finns det en risk att dagens fotstöd får fötterna att utgöra 
ett onödigt luftmotstånd. 

1.4 Syfte och Mål 

Syftet med projektet var dels att test hur stort luftmotstånd som en specifik 
användares fotstöd utgjorde. Samt att även ge förslag på nya fotstöd som skulle 
bidra till ökad prestationen genom minskat luftmotstånd för användaren vid 
tävlingar inför och under Paralympics i Rio 2016. 

Målet med projektet var att utreda eventuella tidsvinster med ett aerodynamiskt 
fotstöd samt ta fram en prototyp med aerodynamiska egenskaper gentemot ett 
befintligt fotstöd.  

1.5 Avgränsningar 

För användning av nya tillbehör och produkter under tävlingar som sanktioneras 
av Union CyclisteInternationale (UCI) krävs ett godkännande (Paralympics är 
exempel på en sådan tävling). Enligt UCI kan ett sådant godkännande ta 3 
månader från det att nödvändiga dokument och ritningar skickats in. Att söka ett 
sådant godkännande kommer därför inte genomföras inom ramen för detta 
projekt.    
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Simuleringar kommer inte ta hänsyn till sidvind eller svängar utan endast utföras 
med pålagd vind rakt framifrån. Det är den vind som genererar motståndet och 
således står för den största påverkan. Simuleringarna kommer involvera lyftkraft, 
men endast för att se så inga större avikelser finns från det befintliga stödet.  
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2. Metod 

I följande kapitel kommer de metoder som projektet använt att redovisas samt hur 
de genomfördes.  

2.1 Metoddiskussion 

Produktutvecklingsprocessen 
Projektet tillämpade dynamisk produktutvecklingsprocess, vilket är bra för att det 
ger möjligheten att välja projektets väg innan man vet hur lösningen ska se ut, 
lösningen växer fram allteftersom man ser resultatet av arbetet. Detta bygger på 
att genomförandet sker interaktivt i steg, så kallade inkrement, i en cyklisk 
process som vanligtvis består av krav, analys, design, implementering och test 
(Tonnquist 2014). 

Produktutvecklingsprocessen i detta projekt följer sex generella faser enligt 
modellen i The mechanical design process av Ullman (2010). Som grund för 
produktutveckling ligger alltid syftet att lösa problem utifrån ett behov. Första 
fasen är därför att förstå och identifiera behovet (Ullman 2010). Faserna 
presenteras nedan: 

 Upptäcktsfasen - Behovet fastställs för att hålla rätt riktning från början.  

 Planeringsfasen - Planering av projektet utifrån utrustning, personal och 
ekonomi. Mycket tid läggs på scheman och struktur över moment som 
måste genomföras och i vilken ordning. 

 Definitionsfasen - Här är målet att förstå problemet. En viktig del är att 
identifiera användaren för att sedan mynna ut i en kravspecifikation.  

 Konceptsgenereringsfasen - Kundkraven ligger här till grund för 
konceptgenerering. Koncepten utvecklas och bedöms för att tillslut ge det 
bästa konceptet som tas vidare till nästa fas.  

 Produktutvecklingsfasen - Det bästa konceptet utvecklas här vidare och tas 
från idé till färdig produkt.  

 Produktsupportfasen - Som ingenjör och utvecklare kan man här bistå 
produktionen med sin kompetens kring produkten samt fungera som 
support för säljare och användare.     
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Vid ett liknande projekt där aerodynamik var av största betydelse användes en 
specifik metodik i konceptgenereringsfasen och produktutvecklingsfasen. 
Metodiken rekommenderas till andra sportrelaterade projekt där aerodynamik är 
av stor betydelse (Pernpeintnera & Winkler 2010). Den är uppdelad i tre faser 
enligt figur 1. 

 Figur. 1. Utvecklingsprocessen för minskning av luftmotståndet av en bob (Pernpeintner & Winkler 2010) 

Projektgruppen har inte tillgång till en vindtunnel men då metoden 
rekommenderas för projekt precis som detta har projektgruppen valt att använda 
metoden ändå, med undantag av vindtunneln. CFD-simulationer kommer kunna 
ge indikationer på vad det verkliga resultatet är, vilket ses som tillräckligt för detta 
projekt. 

2.1.1 Upptäcktsfasen 
Innan en design av en produkt kan börja måste nödvändigheten av det fastställas. 
Det är tre primära källor för designprojekt: teknologisk framfart, marknadsföring 
och produktförändring (Ullman 2010). 

2.1.2 Planeringsfasen 
Planeringen av projektets arbete görs med hjälp av olika planeringsmetoder för att 
strukturera vilka metoder som skall genomföras och när. 
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WBS är en metod som innebär strukturering av ett projekts arbetsgång. För att 
uppnå ett projekts tänkta resultat krävs det att många saker i arbetet klaffar 
(Tonnquist 2014). Denna metod är särskilt bra eftersom att den tydligt skapar en 
struktur och en överskådlig blick över vilka aktiviteter som behövs genomföras. 

Då projektgruppen har begränsad kunskap och erfarenhet av vad som väntar vid 
produktutveckling mot aerodynamiska produkter används en närzonsplanering 
som projektstruktur. Det ger möjlighet att planera arbetet i detalj över en mer 
överskådlig framtid allt efter som. Rullande närzonsplanering innebär att man 
planerar de delar av projektet som ska göras tidigt på detaljnivå, medan delar som 
sker i senare faser endast planeras på en övergripande nivå (Tonnquist 2014). 

2.1.3 Definitionsfasen 
Under definitionsfasen är målet att förstå problemet och lägga grunden för den 
återstående delen av designprojektet. Att förstå problemet och hitta definitionen 
för det kan vara ett stort arbete då många designprojekt är vagt definierade 
(Tonnquist 2014). För att förstå problemet kan det komma att krävas en hel del 
inlärning, vilket kan göras genom litteraturundersökning. Literatursökning är en 
viktig del för projektgruppen och används längs med hela projektet för att samla 
in relevant kunskap. Med hjälp av referenser från journaler och böcker kan 
abstrakta idéer hittas vilket kan vara nyttiga att läsa i ett tidigt skede av ett 
designprojekt för att bredda kunskapen och tankegångarna kring det sökta 
området (Ullman 2010). 

S.M.A.R.T test är en metod som används för att på ett enkelt sätt svara på om 
målet går att uppnå och att det är uppnått på ett korrekt och utförligt sätt. S står för 
Specifikt; “målet ska vara tydligt formulerat och bara gälla detta projekt”, M står 
för Mätbart; “Det ska gå att svara JA eller NEJ på frågan om målet är uppnått”, A 
står för Accepterat; “målet ska vara förankrat hos såväl projektledare som 
användare”, R står för Realiserbart; “målet ska gå att uppnå med de resurser som 
får utnyttjas” och T står för Tidsatt; “målet ska vara uppnått vid en given 
tidpunkt” (Tonnquist 2014).  

SWOT är en analys över förutsägelser eller möjligheter och är bra för att på ett 
tydligt sätt beskriva projektets förutsättningar och utvärdera problematiken med 
ett projekts gång. Bokstäverna tår för Strenghts, Weaknesess, Opportunities och 
Threats. När en SWOT-analys är genomförd granskas följderna av analysen för att 
hitta matchningar och glapp. Detta för att till exempel hantera hot och möjligheter 
på bästa sätt för att få bort risker och utnyttja möjligheter för projektet. För 
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projektets planering och genomförande ligger en SWOT-analys som underlag och 
är därför en viktig del av inledande fasen av projektet (Tonnquist 2014). 

2.1.4 Konceptsgenereringsfasen 
För att generera koncept beskrivs här olika metoder som underlättar utvecklandet 
av olika koncept för en möjlig slutprodukt. 

Quality Funktion Deployment (QFD) 
QFD används i projektet för att få en klarare bild över hur designproblemen ska 
lösas. QFD är en metod som väger in kundens önskemål med de olika 
produktkraven. Den ger också ett svar på hur kraven och specifikationerna på 
produkten väger mot kundens önskemål. Det viktigaste med en QFD är att den ger 
projektgruppen en tydlig väg och mål att jobba och sträva mot. Även om 
projektgruppen anser sig förstå ett problem så bör en QFD användas då det kan 
visa mer saker om problemet som gruppen tidigare inte tänkt på. Tillämpning av 
stegen i QFD bygger upp vad som kallas ‘house of quality’. Detta husformade 
diagram är uppbyggt av åtta olika rum, där varje rum innehåller viktig 
information. Det första rummet identifierar vem kunden är, det andra rummet 
beskriver vad det är kunden vill att produkten ska göra. Med utveckling av denna 
information tas processen till rum tre som beskriver hur man utför och uppnår det 
som kunden vill att produkten ska göra. I fjärde rummet beskrivs hur problemet är 
löst nu, med andra ord vad utmaningen är med att designa produkten. I rum fem 
kommer sedan valen över hur man ska mäta produktens möjlighet att uppfylla 
kundernas önskemål. I rum sex ställs korrelationen mellan kundernas önskemål 
och hur designen ska lösas, hur väl detta görs för varje punkt visas i rum sju. 
Slutligen har man då ett inbördes förhållande mellan specifikationerna i rum åtta 
(Ullman 2010). 

Experter 
Om utveckling av produkter sker inom ett område där den tidigare kunskapen är 
begränsad i projektgruppen finns två alternativ för att samla in tillräckligt med 
kunskap för att ta fram bra koncept. Tid kan spenderas på att själv söka 
information och öka kunskapsnivån inom ämnet. En annan lösning är att hitta 
någon med den önskade expertisen, men det kan dock vara svårt att hitta. (Ullman 
2010). Då projektet involverar områden där gruppen har begränsad kunskap är 
extern hjälp för att generera koncept till nytta, då det kan bli svårt att hitta 
tillräcklig kunskap inom projektets tidsramar. 
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Analogier 
Analogier kan vara en kraftfull metod för att generera koncept och tänka i bredare 
banor, vilket gör det till en bra metod att använda. Det bästa sättet att använda 
analogier är att bestämma en funktion eller ett problem och sedan fråga “vad annat 
löser samma problem?”. Ett objekt som har en annan lösning för samma problem 
kan öka antalet idéer till koncept i det egna projektet. Analogier kan ofta hämtas 
från naturen där exempelvis haj-hud har studerats för att minska draget på båtar 
(Ullman 2010). 

Brainstorming 
Brainstorming är en mycket bra metod för att generera idéer i ett tidigt skede av 
en produktutveckling. Det är främst utvecklat för att genomföras i grupp, men kan 
även fungera för en enskild individ. Brainstorming har fördelen att generera 
många idéer från flera olika infallsvinklar, vilket gör att den lämpar sig extra bra i 
gruppform (Ullman 2010). 

Brainwriting 6-3-5 Metoden 
Denna metod är bra för att på ett smidigt sätt generera många idéer med få 
deltagare. Det optimala antalet deltagare för metoden är sex men kan användas 
med tre till åtta personer. Varje deltagare får ett papper där de under fem minuter 
får skissa, skriva eller på annat sätt ge tre lösningar på ett sedan tidigare givet 
problem. Efter fem minuter skickas pappret åt höger och nästa person får då fem 
minuter att komma på tre nya idéer eller utveckla dem befintliga. Detta upprepas 
tills papprena har gått ett varv varpå en öppen diskussion kan hållas för att enas 
om den bästa idéen. Innan diskussionen är det viktigt att ingen kommunikation 
sker mellan deltagarna. Detta för att öka möjligheten till egna insikter och minska 
den kritiska granskningen av idéerna under utförandet (Ullman 2010). 

Pughs matris 
För att bedöma vilket eller vilka koncept som skall tas vidare för utveckling är 
Pughs matris en bra metod då den ger en tydlig överblick av alla koncept. 
Metoden används som en enklare utvärdering av olika koncept i jämförelse med 
datum och hur de uppfyller de krav som sätts. Kraven viktas från 1 till 5 där 5 
tilldelas de viktigaste kraven. En betygsbedömning används där -1 tilldelas de 
koncept som bedöms sämre, 0 till de som bedöms likvärdiga och +1 till de som 
anses bättre än datum. Denna betygsbedömning multipliceras sedan med kravens 
poäng, dessa poäng adderas för varje koncept och konceptet har då fått ett värde 
som kan jämföras med varandra och utifrån detta kan val av koncept göras 
(Ullman 2010). Denna metod är användbar i detta projekt för att klargöra att krav 
och önskemål uppnås och den ger en mer praktisk syn än enbart användning av 
simulationer. 
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2.1.5 Produktutvecklingsfasen 
Här beskrivs vilka programvaror och metoder som kommer att användas i detta 
projekt för att utveckla en produkt. 

Programvaror 
För att få en 3D-modell av slutanvändarens fötter med rätt mått och form som 
sedan kan användas i CAD används ett optiskt laserscanning-system som heter 
Scangogh. Scangogh är ett handhållet avbildningssystem, som används just för att 
registrera den yttre formen på olika kroppsdelar (Opinmotion 2016).  

Catia v5 är ett CAD-program som kommer att användas i detta projekt för design 
av koncept och produkt. Catia ger möjligheten att modellera en produkt inom 
ramen för sitt beteende i verkliga livet. Akronymen Catia står för “Computer 
Aided Three Dimensional Interactive Application” (Dassault Systemes 2016). 
CAD eller “Computer Aided Design” används till designprocessen av produkter. 
Med hjälp av CAD kan man; 

● Skapa och arkivera den geometriska formen och designen. 
● Förmedla idéer mellan designers och mellan designers och 

tillverkningspersonal. 
● Simulera driften av produkten. 
● Kontrollera geometri, sketcher och ritningar. 
● Sätta samman idéer utan samband för att forma nya koncept. 

(Ullman 2010) 
 
För att utvärdera luftmotstånd av befintliga delar och framtagna koncept kan ett 
CFD-program (computational fluid dynamics) användas. FloEFD är ett sådant 
program som är lätt att använda och har en självanställd mesh som underlättar 
användandet ännu mer. Programmet är en datoriserad flödessimulator framtaget 
av Mentor Graphics och kan användas för både externa och interna flöden och är 
helt integrerat i Catia V5. Programmet möjliggör för konstruktörer att direkt 
utvärdera och analysera olika produktutformningar för att snabbt kunna göra 
förbättringar (Mentor Graphics 2016).  
 
För att välja material för slutprodukten är CES EduPack ett användbart verktyg. 
CES tillhandhåller en omfattande databas av materialegenskaper och information 
inom vilka områden de används innom. Det är skapat för att undervisa studenter i 
materiallära och används på över 1000 universitet världen över med inriktning 
mot bland annat maskiningenjörer (Granta Design 2016).   
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Materialval 
När ett material är designat för ett redan valt användningsområde, måste ett antal 
faktorer övervägas. Materialet måste besitta de fysiska och mekaniska egenskaper 
som önskas och det måste även vara möjligt att tillverka dem i rätt önskad form. 
Det måste även ge en ekonomisk försvarbar lösning till designproblemet. En 
annan viktig del vid materialval och design är att materialet bör vara möjligt att 
återvinna eller återanvända, för att skydda miljön. Cykelramar och cykeldelar ska 
vara lättviktiga, styva och korrosionsresistenta. De ska alltså tåla vikt, 
utomhusbruk och vara lätta (Askeland, Fulay & Bhattacharya 2009). Material som 
brukar användas inom cykeltillverkning är bland annat kolfiberförstärkt polymer, 
glasfiberförstärkt plast, åldershärdade smidesaluminiumlegeringar, 
smidesmagnesiumregleringar och aluminium/kiselkarbid komposit (Granta 
Design. 1999-2016) 

Prototyp 
En eller flera prototyper är bra att ta fram för att se hur produkten fungerar i 
praktiken. Test tillsammans med slutanvändaren är viktigt för att säkerställa 
funktion och geometri, samt att produkten uppfyller kundkrav och önskemål. En 
prototyp är en fysisk modell av en produkt. Det finns fyra anledningar till att 
använda sig av prototyper; 
 

● För att kunna se och bevisa att ett koncept stämmer överens med kundens 
önskemål eller de tekniska specifikationerna på produkten. 

● För att förfina komponenterna eller sammansättningarna och produktens 
geometri. 

● För att fastställa både geometrin och tillverkningsprocessen. 
● För att verifiera hela produktionsprocessen. Denna prototyp är vad som 

görs precis innan slutprodukt tillverkas. 
(Ullman 2010) 

2.2 Metodologi för detta examensarbete 

Metodologin går igenom hur detta projekt utförts stegvis med hjälp av olika 
metoder och hur metoderna har använts för att uppnå mål och syfte. 

2.2.1 Upptäcksfasen 
Då användaren uppmärksammade det möjliga behovet av nya fotstöd tog han 
kontakt med Team Olmed i Halmstad som rekommenderade att söka hjälp av 
studenter på Högskolan i Halmstad. Projektgruppen fick där igenom höras talas 
om det möjliga behovet och tog då kontakt med användaren och genomförde ett 
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kort möte där användarens tankar presenterades. Vidare togs även kontakt med 
Team Olmed som blev en samarbetspartner för projektet.   

2.2.2 Planeringsfasen 
Projektet planerades utefter en WBS och ett Gant-schema som strukturerades upp 
med olika deluppdrag som skulle vara klara vid olika tidpunkter. WBS:en delades 
upp i fyra huvuddelar med mindre moment under varje del. Inom ramen för Gant-
schemat strukturerades arbetet genom så kallad närzonsplanering. Moment inom 
WBS planerades för en till två veckor fram och ströks allt efter som de klarades 
av. Dokumentation av arbetet skedde veckovis i loggbok och delvis i 
rapportskrivande med olika resultat och viktiga punkter som framkom under 
arbetets gång. En gemensam mapp för alla projektmedlemmar upprättades på 
Google Drive där alla dokument, bilder, artiklar m.m har sparat under projektets 
gång. 

2.2.3 Definitionsfasen 
Ett möte genomfördes tidigt hos användaren där problemet med det befintliga 
fotstödet presenterades. Där diskuterades även användningsområde för produkten 
vad gäller hastigheter och distanser samt vilken budget som projektgruppen har att 
arbeta med när det gäller framställning av produkt. Mått och bilder på cykeln togs, 
vilket låg till grund för koncepten av de nya stöden. Ett möte hölls även på Team 
Olmed i Halmstad där resurser som företaget kunde bistå med i projektet 
diskuterades. 

Därefter utfördes S.M.A.R.T-testet inom projektgruppen där varje punkt i testet 
diskuterades hur väl det överensstämde med målet. Slutligen sammanställdes 
varje punkt med en mening och om det var godkänt eller ej, vilket kan ses i bilaga 
1. Därefter genomfördes SWOT analysen med samtliga projektdeltagare i fem 
olika etapper. Först gavs fem minuter där varje deltagare fick punkta upp alla 
styrkor som fanns internt i projektgruppen. Samma procedur genomfördes sen för 
de interna svagheterna, externa möjligheterna och hoten mot projektet. Slutligen 
sammanställdes alla punkter och dubbletter togs bort. SWOT analysen finns att se 
i bilaga 2. 

Efter mötet med uppdragsgivaren och SWOT-analysen genomfördes en 
artikelsökning både i bibliotek och olika databaser för att få en djupare kunskap 
inom aerodynamik, luftmotstånd och analogiers utformning. Databaser som 
användes var bland annat Science Direct och Summon med fokus på 
aerodynamik, luftmotstånd och beräkningar. Sökord som använts var hand bike, 
hand cykling, para cycling, aerodynamics, external flow, bike drag och fluid flow. 
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För att kunna jämföra och digitalt applicera koncept med det befintliga fotstödet 
söktes ritningar på cykeln och det befintliga fotstödet. Kontakt togs med Carbon 
Bikes som tillverkat cykeln, men ritningarna var gjorda för hand och gick inte att 
få tag på. Istället valde projektgruppen att göra en godtycklig CAD-modell av 
främre delen av cykeln med framhjul, ram och de befintliga fotstöden efter att 
mått tagits på cykeln hemma hos användaren.  

Fötterna utgör en stor del av ytan som fångar upp vind på det befintliga fotstödet. 
En CAD-profil av användarens fötter togs därför fram på Team Olmed genom att 
fötterna placerades i maximal plantarflexion och scannades med programmet 
Scangogh. Dessa profiler kunde senare användas vid vindtunnelsimuleringar i 
FloEFD och storleksanpassning av koncepten. 

Användarbeskrivning 
Användaren är en svensk elitparacyklist med ett ryggmärgsbråck mellan kotorna 
L3 och L4, vilket har lett till nedsatt funktion och känsel i benen. På grund av 
funktionsnedsättningen sitter han idag i rullstol och tävlar i klassen H4 i 
handcykling (se 1.1 Handcykling). 

Användarens cykel är en EvoJet 2014 från Carbon Bikes. Fotstödet består av ett 
krökt aluminiumrör som fästs i ramen med två M8 skruvar.  

Användarens fötter är ca 22,0 cm mätt från häl till topp av tå. Hälen är ca 6,1 bred 
och trampdynan som är bredaste delen av foten är ca 7,9 cm bred. Fotens 
maximala plantarvinkel är uppmätt till ca 28 grader. Dessa mått togs fram genom 
att punkter sattes ut i Catia V5 på dem inskannade fötterna. Mått kunde då tas 
fram mellan de utsatta punkterna. Användaren har även en avvikande symmetri 
vad gäller längden på benen då vänstra benet är ca 4 cm kortare än det högra. 

Vid tidigare tävlingar har användaren genererat en medeleffekt på 190 Watt och 
då cyklat med en medelhastighet på 40 km/h. 

Kravspecifikation 
Metoderna i definitionsfasen mynnade ut i följande kravspecifikation.  

 Krav 
● Visa indikationer på ett minskat luftmotstånd i förhållande till befintligt 

fotstöd (minst 10 sekunders förbättring vid tävling på 20 km) 
● Material för utomhusbruk (regn och dam skall ej förstöra produkten) 
● Kunna fästas genom de befintliga hål som finns på ramen av cykeln 
● Individuellt mått-anpassat mot slutanvändarens fötter 
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Önskemål 

● Möjlighet att själv kunna fästa och få i fötterna i fotstödet 

2.2.4 Konceptsgenereringsfasen 
Vi utvecklande av koncept användes följande metoder: 

QFD  
Projektgruppen var samlad där utförandet började med att kundkraven listades och 
efter diskussion viktades från 1 till 5. De funktionella kraven listades sedan och 
sattes i relation till varandra och kundens krav. Detta gav en procentsats för hur 
stor betydelse kraven har i förhållande till varandra. 

Experter 
Två möten genomfördes tidigt i projektet. Det första med en universitetslektor i 
maskinteknik vid Högskolan i Halmstad. Där hölls en diskussion om hur 
mätningar på de befintliga fotstöden kunde utföras. Designen ur ett aerodynamiskt 
perspektiv diskuterades även, vilket gav värdefulla tankebanor. 

Det andra mötet genomfördes en mastersstudent vid Högskolan i Halmstad med 
tidigare erfarenhet av design av hydralventiler. Designen av fotstöden 
diskuterades även med honom och kunskap inhämtades kring programmet 
FloEFD.   

Analogier, Brainsormning och Brainwriting 
Metoderna genomfördes vid Högskolan i Halmstad med 2 kvinnor och 7 män i 
åldrarna 23 till 28 år. Alla var biomekanikingenjörs-studenter från Högskolan i 
Halmstad och studerade i antingen årskurs 1 eller 3.  Genomförandet delades upp i 
tre olika delar med analogier, brainstorming och 6-3-5 metoden. Syftet var först 
och främst att få idéer på vilka områden som är intressanta att studera för att ta 
lärdom av aerodynamiska utformningar. Detta gjordes med analogier där varje 
deltagare fick 10 minuter på sig att punkta upp så många olika objekt som möjlig 
där aerodynamik är av betydelse. Brainstormningens syfte var att öppna upp för 
deltagarna att ventilera egna idéer och erfarenheter kring ämnet och även 
diskutera de olika analogier som uppkommit. Allt avslutades med 6-3-5 metoden 
där samtliga deltagare fick rita upp sina egna idéer på fotstödets utformning. Då 
inga deltagare hade någon erfarenhet kring ämnet aerodynamik förväntades inga 
optimala lösningar utan endast möjlighet att ge idéer till projektgruppen och även 
utlopp för egna idéer som eventuellt kommit upp under tiden. 
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Konceptsammanställning 
Analogierna, brainstormingen, brainwritingen och mötena låg till en 
konceptsammanställning som utfördes inom projektgruppen. All dokumentation 
analyserades, diskuterades och lösningar som inte matchade kravspecifikationen 
valdes bort. Projektgruppen fick sedan skriva eller skissa förslag på utformning av 
nya fotstöd. Där efter följde en diskussion där varje idé förklarades och 
utvecklades. Avslutningsvis genomfördes en sammanställning där fyra koncept 
skissades upp och namngavs från 1 till 4. 

Pughs matris  
Koncepten jämfördes sedan mot varandra i Pughs matris med hänsyn till de 
tidigare uppsatta kraven. Konceptet som var projektgruppens favorit sattes som 
datum och resterande koncept viktades utifrån det konceptet. Det befintliga stödet 
valdes även att ta med i matrisen som en del i jämförelsen. 

2.2.5 Produktutvecklingsfasen 

CAD 
Två koncept valdes för vidare arbete och en 3D-modellering genomfördes av 
koncepten i Catia V5. Koncepten kan ses som två skal och arbetarbänken 
‘generative shape design’ användes för att modellera upp koncepten. Vid 
modelleringen av koncepten användes de inskannade fötterna som referens och 
modellerna formades runt dem för att få bra passform och hålla ytan liten till 
fördel för aerodynamiken. Längden och bredden på koncepten tog hänsyn till de 
olika mått som mätts på cykeln och testades mot den ram som projektgruppen 
själva tagit fram i Catia V5. 

Simulering 
Vindtunnels-simuleringar genomfördes i FloEFD på de två CAD-modellerna, det 
befintliga fotstödet med fötter applicerade och ett på det befintliga fotstödet utan 
fötter. Vindhastigheten ställdes in efter slutanvändarens medelhastighet vid 
cykeltävlingar som är 40 km/h och riktningen sattes i negativt x-led, vilket 
motsvarar en vind rakt framifrån. Programmet har en automatisk mesh med åtta 
olika nivåer där nivå sju valdes vid samtliga tester. En lägre nivå ger en snabbare 
bräkningstid men sämre precision och tvärt om. Vid nivå 3 stabiliseras resultatet 
normalt, men vid exempel externa flöden med olika ytstrukturer kan en högre nivå 
behövas (Mentor Graphics 2014-2016). Rummet för simuleringen valdes också 
med samma mått för alla tester. Utifrån dessa inställningar togs kraften i x-led 
fram, vilket motsvarar draget rakt bakåt. Mer detaljer kring inställningar kan ses i 
bilaga 10. Resultatet presenterades sedan i fyra tabeller samt i ett diagram. 



2. Metod 

15 
 

Materialval 
I CES EduPack avgränsades material till de som normalt används inom 
utomhusbruk, sportutrustning och cyklar, vilket kan göras i programmet. De 
visualiserades sedan efter pris, densitet och e-modul där de tre materialen med 
bäst styvhet (e-modul) valdes ut. Av dessa valdes sedan alternativ bort som hade 
för hög densitet.   

Beräkningar 
Med resultatet från simulationerna gjordes beräkningar på den vinst som skulle 
kunna göras sett till effekt och tid. Jämförelsen utgick från tidigare prestationer 
med det befintliga fotstödet. Med det befintliga fotstödet har användaren presterat 
en medeleffekt på 190 watt. Genom formel 1, där P står för effekt, F för kraft och 
v för hastighet kunde en medelkraft räknas ut (Nyberg 2003). Den förbättrade 
dragkraften som mätts upp kunde då subtraheras där ifrån för att ge den nya 
medelkraften.  

     Formel 1 

Därefter beräknades den nya medelhastigheten genom formel 2. FD står för 
dragkraften, dragkofficienten betecknas som CD, ρ är densiteten av fluiden, Ap är 
beteckningen för frontalarean relativt mot flödesriktningen och v står för den 
relativa hastigheten mellan objektet och fluiden (Brownlie et.al., 2010).   

   Formel 2  

     
Med den nya hastigheten kunde en ny tid beräknas för sträckan 20 km som är den 
sträcka som användaren tävlar på. För detta användes formel 3 där V står för 
hastighet, s står för sträcka och t står för tid (Nyberg 2003). 

        Formel 3 

Avstämning med slutanvändare 
Efter att beräkningar gjorts utfördes en avstämning med användaren där han fick 
ta del av beräkningarna, vad han skulle tjäna på att använda de nya fotstöden, 
materialförslag och även se bilder på dem. Därefter fick han ge sin syn på det och 
berätta hur han ville gå vidare med arbetet och om något av de nya fotstöden var 
aktuella för produktframtagning.  

Prototypframställning 
Ett möte hölls med Team Olmed där val av material för prototypen diskuterades. 
En STL fil med projektgruppens slutkoncept överlämnades även för svarvning av 
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en solid. Prototypen tillverkades sedan genom varmformning där soliden först 
bearbetades för hand för att jämna till ojämnheter. Därefter upphettades en 
termoplast som drogs över soliden och skapade ett skal som blev den färdiga 
prototypen. Insidan kläddes sedan med mjuk skumplast som skydd för foten mot 
det hårda skalet. 

Utvärdering av prototyp 
En gruppdiskussion genomfördes med projektgruppen och användaren. Först 
testades prototypen att sättas fast på ramen genom de befintliga hål som fanns på 
ramen. Detta moment diskuterades sedan med användaren. Användaren fick även 
sitta ned i cykeln och prova att trä i och ur foten.    
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3. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras relevanta begrepp och fakta som varit 
utgångspunkt i projektet.  

3.2 Aerodynamik 

3.2.1 Grunder och begrepp 
Fluida flöden uppstår ofta i praktiken och ger upphov till flera fysikaliska 
fenomen som bland annat dragkraft på exempelvis fordon eller växter och 
lyftkraft på exempelvis flygplansvingar. Det är därför viktigt att ha en bra 
förståelse för flöden vid en rad olika produktutvecklingsprocesser. 
Energiförbrukningen för bilar har exempel minskat signifikant efter att 
aerodynamiken fått en större del i designen (Cengel, Cimbala & Turner 2012). 
Begreppet aerodynamik kommer från grekiskans ‘aerios’ som angår luften och 
‘dynamis’ som betyder kraft. Aerodynamik är läran om krafter och resulterande 
rörelse av föremål genom luft och påverkar det mesta i vår närhet till exempel en 
boll som kastas upp i luften, en flygande drake eller ett flygplan (Nasa 2015). Det 
är ofta mycket viktigt att förstå det flöde som påverkar den produkt som 
utvecklas. Ett objekt kan anses vara strömlinjeformad eller burdus beroende på 
formen av kroppen. Om en medveten ansträngning har gjorts för att få objektet att 
följa de antagna strömningslinjerna kan objektet också antas vara 
strömlinjeformad (Cengel, Cimbala& Turner 2012).   

Fluida flöden innebär inom mekaniken flöden av alla medium som tenderar att 
flöda fram och kontinuerligt deformeras då det påverkas av en skjuvkraft, vilket 
både gaser och vätskor är exempel på (Hall 2012). En fluid kan antingen röra sig 
över en fast insatt kropp likt vind som blåser över en byggnad eller genom att en 
kropp rör sig genom en fluid. Det som är av betydelse är dock den relativa 
hastigheten mellan kroppen och fluiden, vilket brukar benämnas som flöde över 
kroppar eller externa flöden (Cengel, Cimbala& Turner 2012). 

Laminära och turbulenta flöden 
När ett objekt rör sig med en förhållandevis låg hastighet sett till det medium som 
det rör sig i uppstår ett laminärt flöde. Laminärt flöde innebär att de små 
flödesmolekylerna ligger i fina parallella lager. Ett turbulent flöde uppstår då 
hastigheten av ett objekt är tillräckligt hög i förhållande till det medium det rör sig 
i. Flödesmolekylerna avtar då från sina fina parallella lager och korsar varandra så 
att turbulens uppstår. Om exempelvis en hand dras genom vatten i en låg hastighet 
rör sig vattnet stilla runt handen i ett jämt flöde (laminärt), men dras handen 
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snabbt störs vattnets bana så vågor och virvlar uppstår (turbulent). Gränsen då 
laminärt flöde övergår till turbulent flöde beror även på hur ojämn ytan är av 
föremålet som rör sig och hur strömlinjeformat objektet är (Hall 2012).  

3.1.2 Värdet av aerodynamik vid utveckling av cykelrelaterade produkter 
De krafter som påverkar en cyklist är tyngden på cyklisten och cykeln, cyklistens 
hastighet, friktionskraft mellan hjul och underlag, luftmotstånd och det 
aerodynamiska draget som uppkommer av luftmotståndet, se figur 2 (Nyberg 
2003). 

Figur. 2. Illustrering av de krafter som verkar på en cyklist i rörelse efter fakta inhämtad från Nyberg (2003). 

Aerodynamikens uppkomst inom cykling 
Efter det att den första moderna cykeln uppfanns 1884 så tog det inte långt tid tills 
cykling var det nya modet i Europa, och tävlingscyklister blev lika kända som 
dagens astronauter. Cyklisterna försökte hela tiden utveckla sig själva och cykeln 
för att kunna öka hastigheten och det tog inte lång tid innan de upptäckte vikten av 
aerodynamik i form av ytreducering och flödesformning. Genom att skydda 
cyklisten från vinden blev mycket högre hastigheter möjliga. De upptäckte även 
att en cykel som cyklades av flera cyklister samtidigt kunde gå mycket fortare än 
cyklar för bara en person för att cyklisterna då satt så tätt bakom varandra och på 
det sättet inte ökade luftmotståndet marginellt, men ökade cykelns kraft och 
hastighet. Flera år före 1900 blev en annan form av aerodynamisk cykling känd. 
Med ett nedsänkt styre och den karakteristiska nedhukande cyklistställningen 
kunde cyklisterna få en bättre aerodynamisk form när de cyklade. 1913 uppfanns 
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en fullt strömlinjeforman inkapslad cykel som tack vare aerodynamiken genast 
slog hastighetsrekord (Schmitz 1994). 

Cykelkomponenter med aspekt på aerodynamik 
Det aerodynamiska motståndet, eller luftmotståndet, är den främsta källan till 
förluster i cykling och utgör mellan 70 och 90% av de totala förlusterna vid 
cykling på en plan väg, där cykeln utgör ungefär 33% av luftmotståndet och 
kroppen står för det resterande motståndet. I tempocykling utgör luftmotståndet 
90% av den totala motståndskraften som cykeln och cyklisten utsätts för, för att 
röra sig framåt. Rullmotstånd och friktion i lagren utgör resten av motståndet 
(Brownlie et.al., 2010). 

Marginalen mellan seger och inte är i många fall extremt små i dagens 
internationella cykeltävlingar. En liten förbättring av de aerodynamiska 
förutsättningarna kan spela en stor roll och vara skillnad mellan seger och förlust. 
Då kroppen utgör den största delen av det totala luftmotståndet är den viktigaste 
åtgärden för att minska motståndet att förändra sittpositionen (Brownlie et al 
2009). De områden på en cyklist som visar störst luftmotstånd är cyklistens 
huvud, armar och ben. Förändring av positionen för just dessa delar visar på en 
markant skillnad och är något som kan justeras i hög grad för att få ett mindre 
luftmotstånd. Den näst viktigaste åtgärden som kan göras är att tillverka 
strömlinjeformad utrustning (Defraeye 2011). 

Valet av hjälm är av stor betydelse (Brownlie et.al., 2010). Vid ett test utfört av 
Brownlie et al (2010) testades bland annat luftmotståndet av en manikin i tempo-
ställning med 12 stycken olika cykelhjälmar i en vindtunnel. Motstånden 
varierade mellan 14,592 N och 17,044 N. Om medeleffekten i är 427 Watt för en 
cyklist som rör sig framåt i 53,1 km/h kan ett byte mellan den bästa och sämsta 
hjälmen ge en skillnad på 89 sekunder på en sträcka av 40 km. 

Hjulet på cykeln har även det en anmärkningsvärd påverkan på luftmotståndet, det 
utgör ungefär 10-15% av det totala luftmotståndet (Pogni et al 2015). En 
utveckling av designen på ett cykelhjul kan minska motståndet med 2-3% och 
dessa siffror kan vara väldigt betydelsefulla både i tävlings- och 
cykelmarknadssynpunkt, vilket understryker vikten av aerodynamisk utveckling 
av komponenter till cykeln. Att tänka på vid utveckling av hjul är att funktion och 
balans inte får påverkas negativt av den aerodynamiska formen för att inte få in 
andra möjliga förluster (Pogni et al 2015). 
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Beräkning av luftmotstånd 
Dragkraft är den kraft som utgörs av det mekaniska motstånd som fluiderna 
orsakar i riktning mot objektet. Det är ofta normalkraften från fluiden som 
påverkar objekt i rörelse och får det att minska i hastighet. Den kraft som drar 
objektet i motsatt riktning av dess rörelse betecknas oftast FD och beräknas genom 
följande formel (Hall 2012). 

   Formel 2 
 

Dragkofficienten för objektet betecknas här som CD och ett enhetslöst värde för 
hur väl objektet är anpassat för flödet, ρ är densiteten av fluiden, Ap är 
beteckningen för frontalarean relativt mot flödesriktningen och v står för den 
relativa hastigheten mellan objektet och fluiden. En fördubbling av hastigheten 
innebär alltså att dragkraften ökar med fyra gånger så mycket. Den effekten blir 
extra betydelsefull vid höga hastigheter som inom bob, alpin skidåkning och 
cykling (Hall 2012). Den energin som krävs för att överkomma FD ökar med 
kuben av v, vilket i praktiken innebär att energin som krävs för att fördubbla 
hastigheten är åtta gånger större än ursprungsenergin (Brownlie et.al., 2010). 
 
De flesta geometrier är vid externa flödesproblem för komplicerade att lösas 
analytiskt och fick tidigare lösas genom korrelationer med tidigare experimentell 
data. Idag finns dock möjlighet att lösa avancerade flödesproblem med datorn 
genom numeriska experiment, vilket är både tidssparande och ekonomiskt. Idag 
behöver experiment och verkliga simulationer, som är dyra att genomföra, endast 
utföras i slutet av en designprocess för att verifiera resultatet. Dessa görs vanligen 
i så kallade vindtunnlar (Cengel, Cimbala & Turner 2012).              

3.1.3 Vad definierar en aerodynamisk utformning? 
Dragkraften består av två olika krafter. En friktionskraft som uppkommer av den 
skjuvspänning som objektet utövar på fluiden som strömmar kring ytan och en 
tryckkraft. Det självklara att göra för att minska luftmotståndet är att 
strömlinjeforma objektet vilket minskar tryckkraften. Dock har en strömlinjeform 
motsatt effekt på friktionskraften då den ökar då ytan av objekten minskar. Studier 
har visat att den optimala fördelning av friktions och tryckkraft sker då kvoten är 
0,25 mellan den maximala diametern och längden av det strömlinjeformade 
objektet (Cengel, Cimbala & Turner 2012). Förhållandet kan ses i figur 3.  
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Figur.3. Relationen mellan friktionskraft och tryckkraft för ett  
strömlinjeformat objekt (Cengel, Cimbala & Turner 2012) 

Strömlinjeform har fördelen att minska vibrationer och ljud och bör övervägas att 
användas endast för burdusa objekt som rör sig i en hög hastighet. Vid låga 
hastigheter består dragkraften näst intill endast av friktionskraften och kan då ge 
ett högre värde för strömlinjeformade objekt (Cengel, Cimbala & Turner 2012). 
 
Flödet av en fluid kan liknas vid en bil som färdas snabbt över en kulle. Vid låga 
hastighet håller bilen kontakt med marken, men vid hög hastighet tappar bilen 
kontakten och flyger av kullen. En fluid beter sig på liknande sätt i höga 
hastigheter då flödet följer en yta med böjd struktur, se figur 4. Då hastigheten är 
för hög kan flödet inte följa hela ytan av strukturen och ett avstånd mellan ytan 
och flödet uppstår, vilket benämns som separationspunkten. Där återcirkulerar 
flödet och bakåtflöden uppstår, vilket visas i figur 4. Detta leder till en ökning av 
tryckkraften (Cengel, Cimbala & Turner 2012).  
 
  

Figur.4. Indikationer för olika värden av dragkofficienten för vanligt 
förekommandefigurer och illustration av separationspunkter (Princeton.edu).  
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3.1 Handcykling 

Utveckling av paracykling som sport 
Paralympics är parasportens motsvarighet till de Olympiska spelen. Det har 
funnits sedan 1960 och arrangeras sedan 1988 i samband med olympiska spelen. 
Sveriges Paralympiska Kommitté har en vision att utveckla kännedomen om 
Paralympics genom framgångsrika idrottare som kan bli förebilder för personer 
med funktionsnedsättning. En strävan är även att få fler idrottare att nå 
världseliten och på så sätt göra Sverige mer konkurrenskraftiga på Paralympics i 
medaljsammanhang (Hjelmberg 2014). 
 
Vid tempolopp har segertiden vid de senaste tre paralympiska spelen legat mellan 
17 och 25 minuter för cyklister tävlandes i klassen H4. Vid Paralympiska spelen 
2008 var segermarginalen 5:83 sekunder och mellan tvåan och trean 0:85 sek 
(Paralympic u.å.)  

Paracykling är en växande sport i Sverige och Svenska Cykelförbundet (SCF) har 
sedan 2013 bedrivit ett projekt för att integrera paracykling i cykelsverige. 
Projektet har medverkat på mässor för personer med funktionsnedsättningar och 
organiserat aktiviteter. Totalt har över 70 st prova-på tillfällen och 85 st motions 
aktiviteter bedrivits runt om i Sverige under 2015 med cirka 1500 deltagare totalt.  
(Svenska Cykelförbundet 2016).  

Vid SWE Cup Paracykel 2015 (Svenska cupen för paracyklister) arrangerades 6 
deltävlingar där totalt 22 cyklister medverkade. Under 2015 registrerades totalt 12 
nya tävlingslicenser för paracykling (Svenska Cykelförbundet 2016). 

Regelverk 
För att delta i tävlingar sanktionerade av Union Cycliste Internationale (UCI) 
måste en rad regler följas kring hur utrustning får se ut och om det får användas. 
Definitionen av en handcykel är enligt UCI ett armdrivet, trehjuligt fordon med en 
öppen ram av en rör-konstruktion som överensstämmer med de regler som finns 
för konstruktion av vanliga cyklar. Vissa undantag finns dock kring bredd.  Alla 
paracyklar som används under VM och andra UCI tävlingar måste uppfylla de 
krav som ställs i UCI Equipment Regulations, (Union Cycliste Internationale u.å.) 

3.2 Användarcentrerad design 

Anpassad design är en form av produktutveckling med användaren i centrum. Till 
skillnad från universal design, som täcker en stor population, tar 
användarcentrerad design endast hänsyn till de faktorer som påverkas av 
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Figur. 5. Antropometriska mått på bredd och längd av svenska mäns fötter (Hanson et.al. 2009) 

slutanvändaren (Iwarsson & Ståhl 2003). Här beskrivs de viktigaste faktorerna  
för detta projekts användare. 

Ryggmärgsbråck 
Ryggmärgsbråck, eller Spina bifida, är missbildningar i ryggraden eller 
ryggmärgen. Det finns tre olika varianter av dessa med olika allvarlighetsgrad. 
Spina bifidaocculta är den minst allvarliga formen av ryggmärgsbråck, den 
upptäcks oftast på röntgen som små förändringar på kotorna och ger sällan några 
negativa symptom. Meningocele heter den andra formen av ryggmärgsbråck och 
är en något värre skada. Då har ryggmärgsvätskan trängt ut ur kotans defekt. Detta 
går oftast att lösa med operation och efter ingreppet har personen oftast inga 
neurologiska symptom eller några bestående funktionshinder. Den tredje formen, 
spina bifidacystica, är den allvarligaste och den som oftast benämns som just 
ryggmärgsbråck. Bråcksäcken innehåller ryggmärgshinnor och ryggmärg. Bråcket 
sitter oftast i den lumbara regionen och neurologiska skador är vanligen 
förekommande. Ju högre upp bråcket sitter desto sämre brukar funktionaliteten 
bli. Denna form kan leda till nedsatt känsel eller till och med förlamning i de 
nedre extremiteterna (Nowak & Handford 2004). 

Antropometri 
Med normal rörlighet kan en fot ha en maximal plantarvinkel på ca 50 grader och 
maximal dorsalvinkel på 20 grader (Marieb 2012).  
 
Vid produktutveckling är det viktigt att ha kunskap om människans kroppsmått, 
då kan antropometri tillämpas. Den 50e percentilen hos svenska män för fotens 
längd är 26,5 cm och 9,5 cm i bredd, 5e percentilen är 24 cm i längd och 8,5 cm i 
bredd.  
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Figur. 6. Antropometriska mått på bredd och längd av svenska kvinnors fötter (Hanson et.al.2009) 

Hos kvinnor är den 50e percentilen för fotens längd och bredd 24,5cm respektive 
9,5 cm, för den 5e percentilen är längden 22,7 cm och bredden 8,8 cm. Vid design 
av en produkt är en uppdaterad antropometrisk mätning viktig för att kunna skapa 
produkten med en bra överensstämmelse till en given målgrupp. Mått och 
funktion ska vara väl anpassat till målgruppen (Hanson et.al. 2009). 
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4. Resultat 

Här presenteras de resultat som framkommit under projektets arbete. 

4.1 Metodresultat 

QFD 
QFD gav projektgruppen en klar bild över hur viktiga kraven var i relation till 
varandra. De viktigaste kraven var att den skall kunna fästas genom de befintliga 
hål som finns på ramen av cykeln samt att luftmotståndet skall vara lägre än på det 
befintliga stödet. Hela resultatet av QFD:n kan ses i bilaga 3. 

Experter 
Projektgruppen hade förslag på hur mätningar i FloEFD skulle kunna jämföras 
mellan befintligt och framtaget fotstöd då inga ritningar av cykeln fanns. Förslaget 
var att göra godtyckliga CAD-modeller av främre delen av ramen, framhjulet med 
nav och befintliga fotstöd med användarens fötter. Experten kunde inte ge några 
andra genomförbara alternativ och ansåg projektgruppens förslaget som 
genomförbart. Mötet resulterade även i att fördelaktiga former diskuterades. En 
strävan skulle vara att få stödet att möta användarens ben med en liten 
övergångsvinkel för att minska separationspunkten. 

Det andra mötet resulterade i en bättre förståelse av programmet FloEFD och 
möjlighet att använda programmet på egen hand. Formen av fotstödet 
diskuterades även och ett förslag att efterlikna fronten på en båt presenterades som 
en tänkbar lösning. 

Analogier, Brainstorming och Brainwriting 
Analogierna resulterade i förslag att titta på bland annat fåglar, tempohjälmar, 
flygplan, sporten bob och kanoter. Vid utformning av koncepten var dessa till 
hjälp och användes som inspiration. Brainstormingen resulterade i en diskussion 
om aerodynamiken kan ha någon påverkan vid de hastigheter som avses med 
produkten. Att visa på att det finns betydelsefulla effekter av att utforma produkter 
aerodynamiskt även i hastigheter kring 40 km/h har därför setts som viktigt. 6-3-5 
metoden resulterade i förslag på hur fotstöden kan se ut, vilket gav inspiration för 
den fortsatta utvecklingen av fotstödet. Förslag som framkom var till exempel att 
med ett stöd för båda fötterna fortsätta fram och täcka hela fronten med en rundad 
form likt en flygplansnos, eller att använda sig av samma typ av form men till 
separata fotstöd som då endast täcker fötterna. Ett annat förslag var att göra två 
kanotformade fotstöd som på så vis leder luftströmmarna vidare på sidan och 
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Figur. 7. ISO-vy av Koncept 4. Figur. 8. ISO-vy av höger fotstöd för Koncept 3. 

under benen. En idé om att kapsla in större delen av benen uppkom också under 6-
3-5 metoden. Hela resultatet kan ses i bilaga 4. 

Konceptsammanställning 
Konceptsammanställningen resulterade i fyra olika koncept. Koncept 1 och 4 
byggde på idén om att fronten skulle byggas in och fotstöden skulle därför vara i 
ett helt stycke. För koncept 1 formades fronten liknande formen på fronten av en 
kanot, och för koncept 4 formades fronten mer likt en flygplansnos. Koncept 2 
och 3 var istället uppdelade som två separata stöd med ett stöd för varje fot. 
Koncept 1 ritades som ett lite längre fotstöd som även täcker in en del av benet 
med en strömlinjeformad front, och koncept 3 var en kortare variant av koncept 1 
som endast täcker fötterna. Skisser av koncepten kan ses i bilaga 5. 

Pughs matris 
Det var två koncept som uppfyllde kraven bäst i Pughs matris och därför togs 
vidare. Koncept 4 som var en av idéerna där fronten byggdes in och Koncept 3 
som var en av idéerna om två separata stöd.  Resultatet av matrisen kan ses i 
bilaga 6. 

CAD 
CAD-arbetet mynnade ut i 3D-modeller av de två valda koncepten där Koncept 3 
(figur 8) hade en total volym på ca 0,54 dm3 och Koncept 4 1,00 dm3 (figur 7). Se 
bilaga 7 för fler vinklar och bilder. 
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Figur. 9. Diagram över dragkraft och lyftkraft för de olika fotstöden 

Simuleringar 
Simuleringarna som gjordes resulterade i totalt fyra tabeller som visar 
luftmotståndets dragkraft och lyftkraft för det befintliga stödet utan fötter, 
befintliga stödet med fötter, Koncept 3 och Koncept 4. En samanställning av 
resultatet kan ses i Figur 9. Lägst motstånd gav det befintliga fotstödet utan fötter 
applicerade och störst motstånd gav det befintliga fotstödet med fötterna 
applicerade. Av de två koncepten gav Koncept 3 lägst motstånd med en dragkraft 
på 1,779 N i positiv x-riktning, vilket var 0,069 N lägre än Koncept 4. Skillnaden 
mellan det befintliga fotstödet och Koncept 3 var 0,299 N. Se tabeller i bilaga 8. 

 

 

 

Materialval 
Det material som var bäst sett till styvhet och vikt var Kolfiber och valdes att 
rekommenderas som material för en eventuell slutprodukt. Aluminium var ett 
billigare men sämre alternativ sett till vikt och styvhet. E-modulen för CFRP 
(Kolfiberförstärkt polymer) låg på mellan 69-150 GPa. Vid samma nivå låg även 
olika sorter av Aluminium. Densiteten för Kolfiber låg på mellan 1500-1600 
kg/m3. Aluminium låg långt över med en densitet på mellan 2500-2900 kg/m3.  

Beräkningar 
Beräkningarna resulterade i en indikation för vilken tids och effektökning som är 
möjlig vid ett byte från det befintliga fotstödet till Koncept 3 eller Koncept 4. Vid 
en tävling på 2 mil där användaren tidigare haft en medelhastighet på 40 km/h och 
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Figur. 10. Toppvy av prototypen 

Figur. 11. Sidvy av prototypen 

en medeleffekt 190 Watt skulle ett byte till Koncept 3 ge en tidsvinst på ca 15,6 s 
och effektökning på 1.7 Watt. Motsvarande för Koncept 4 blev 12,1 s och 1,3 
Watt. Vikten för de båda koncepten skulle bli mellan 0,80 och 0,87 kg för 
Koncept 3 med Kolfiber och mellan 1,50 och 1,6 kg för Koncept 4 med samma 
material. Beräkningarna kan ses i bilaga 9. 

Avstämning med slutanvändare 
Då skillnaden i tidsvinst mellan Koncept 3 och 4 inte var nämnvärt stor valde 
användaren att gå vidare med det alternativ som hade lägst vikt, vilket var 
Koncept 3. Användaren valde att vänta med att ta fram en färdig produkt tills det 
att han fått ett besked av UCI att det nya fotstödet är godkänt för tävlande. 
Kolfiber valdes som material för den eventuella slutprodukten då övriga delen av 
cykeln till stor del bestod av det materialet. 

Prototyp 
Resultatet blev en fullständig prototyp i termoplast som kan visa på funktion av 
både passform och montering på både höger och vänster sida, se figur 10 och 11.  
 

.  
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Figur. 12. Ilustrering av hur produkten sitter på cykeln 

Utvärdering av prototyp med användaren 
Prototypen gick att montera på cykeln med de befintliga M8 skruvarna och i de 
befintliga hålen på ramen. Användaren kunde utföra monteringen på egenhand 
och tog enligt användaren inte längre tid än montering av det befintliga fotstödet. 
Användaren hade inga problem att föra i eller ur foten ur fotstödet.       

4.2 Slutresultat 

Slutresultatet resulterade i en prototyp i termoplast som visar på funktion. Den går 
att prova att monteras på användarens handcykel. Den går även att testa hur väl 
användarens fötter passar i fotstödet och vart foten befinner sig i stödet då 
materialet är transparent. Prototypen har en 0,299 N lägre dragkraft än befintligt 
fotstöd. 
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5. Diskussion 

5.1 Diskussion av metodik 

En övergripande planering över projektarbetet gjordes med hjälp av ett Gant-
schema. Detta har inte använts eller följts särskilt noggrant då arbetet visade sig 
svårare än vad som först troddes, det har därför blivit en mer dynamisk 
närzonsplanering för varje vecka, men Gant-schemat var ändå nyttigt för att ha en 
bild över när de större delarna i projektet ungefär skulle vara klara för att alla 
delar skulle hinnas med. 
 
I kravspecifikationen står användarvänlighet med, men då slutanvändaren endast 
kommer att använda produkten på tävling finner han därför inget större behov av 
att kunna trä i foten i fotstödet på egenhand. Därav ses användarvänlighet endast 
som ett önskemål även om det är en önskvärd funktion. Projektgruppen tyckte sig 
ha en ganska klar bild av problemet, men en QFD förtydligade detta och var på 
det viset ändå nyttig för att inte några osäkerheter skulle uppkomma. 
 
Då detta projekt inte hade ett tydligt mål från uppstart och heller ej några tydliga 
vägar att gå för att kunna slutföra projektet användes en dynamisk 
produktutvecklingsprocess för att hålla olika vägar och målmöjligheter öppna. 
Planeringen av arbetet innehöll en fas av mycket inlärning rörande ämnet 
aerodynamik i ett tidigt skede, vilket ledde till en tydligare bild av hur 
slutresultatet skulle bli och vad projektgruppen hade att sträva efter, och därmed 
en klarare väg att gå med arbetet. De olika analogierna så som bob, flygplan, 
tempocykelhjälmar, formel 1 bilar och inkapslade cyklar följde alla en röd tråd 
angående aerodynamisk form, vilket gav projektgruppen en indikation på vad en 
bra aerodynamisk utformning är. Ur konceptgenereringsfasen framkom de fyra 
koncepten och pughs matris kunde inte mer än fastställa att de bästa koncepten var 
de projektgruppen redan kunnat avgöra utifrån den kunskap som införskaffats. 
 
De två koncept som arbetet gick vidare med fick en vidareutveckling med hjälp av 
designarbetet i Catia v5. Även i utformandet av koncepten i CAD krävdes en 
inlärningsprocess då tillräcklig kunskap inte fanns från start för att få fram de två 
koncepten som en 3D-modell i Catia v5. Modellerandet av koncepten gjordes 
mestadels i 'Generative shape design' som i början av projektet aldrig hade 
använts av projektgruppen. Detta ledde till att designen av koncepten tog längre 
tid än väntat vilket störde tidsplaneringen något och vissa förändringar fick 
vidtagas så som uppskjutning av rapportskrivning och prototyptillverkning. Då 
ritningar på slutanvändarens cykel inte gick att få tag på gjordes egna mätningar 
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på cykeln. Detta ledde till att mått och passform inte fullt ut kunde fastställas 
förrän prototypen kunde testas på användarens cykel.  
 
För att göra simuleringar på 3D-modellerna förlitades arbetet till stor del på 
experthjälpen, då detta var ett nytt program som projektgruppen tidigare aldrig 
använt sig av. Detta ledde till att inte allt för många förändringar kunde vidtagas 
vid simulationerna och projektgruppen fick förlita sig till experthjälpens val av 
inställningar. Simulationerna hade antagligen kunnat förbättras ytterligare om mer 
kunskap hade funnits inom programmet FloEFD. För att underlätta simuleringarna 
sattes vindhastigheten till en konstant hastighet. I praktiken varierar hastigheten 
under en tävling. Med mer kunskap i prorogramvaran skulle simuleringar med 
accelerationer av vindhastigheten bli mer likt det verkliga förloppet. I 
simuleringarna gjordes beräkningar både på dragkraft (x-led) och lyftkraft (z-led). 
Fokus har legat på dragkraften i x-led då det är vad förbättringen och utvecklingen 
har inriktats på, lyftkraften i z-led togs ändå med i simuleringarna för att se så att 
inga större avvikelser skedde, men eftersom inga större avvikelser uppkom 
gjordes ingen vidareanalys av detta. Sidkraft (y-led) som kan uppkomma av 
sidvind och svängar togs inte med i beräkningen då tävlingsloppen i handcykling 
för slutanvändaren innehåller få svängar och antas därför inte få en betydande roll 
för resultatet. Simuleringar gjordes även på befintligt stöd, med och utan fötter, 
för att kunna påvisa hur stort motstånd fötterna faktiskt ger och för att kunna se 
det ursprungliga motståndet som skulle förbättras. Spannet mellan simuleringarna 
med och utan fötter skulle även kunna ses som det spann som det går att förbättra 
mellan. 
 
Den fortsatta beräkningen som gjordes utifrån simuleringarna för att kunna se den 
minskade dragkraften i Watt- och tidsvinst gjordes med hjälp av litteraturstudier 
som kunde tillhandahålla projektgruppen med olika beräkningsmetoder. Detta 
gjorde skillnaden tydligare och gav ett grepp om hur pass stor skillnaden kan bli i 
tävlingssammanhang och om det då skulle kunna vara relevant att ta fram en 
slutprodukt. 
 
Prototyptillverkningen gjordes med hjälp från Team Olmed i Halmstad, och med 
hjälp av deras kunskap gick tillverkningen smärtfritt och med ett bra resultat. 
Sammarbetet med Team Olmed gav en hel del tidsvinster för projektgruppen och 
resulterade i en effektiv prototyptillverkning med hjälp av erfaren personal. 
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5.2 Resultatdiskussion  

Syftet med projektet var dels att test hur stort luftmotstånd som en specifik 
användares fotstöd utgjorde. Samt att även ge förslag på nya fotstöd som skulle 
bidra till ökad prestationen genom minskat luftmotstånd för användaren vid 
tävlingar inför och under Paralympics i Rio 2016. Projektgruppen anser att syftet 
är uppfyllt då gruppen har visa vilket luftmotstånd som fötterna indikerar att ha 
vid tävlingssamanhang. Ett förslag på ett nytt fotstöd har även presenterats för 
användaren som indikerar på att prestationen skulle förbättras vid användande. 
Målet med projektet var att utreda eventuella tidsvinster med ett aerodynamiskt 
fotstöd samt ta fram en prototyp med förbättrade aerodynamiska egenskaper 
gentemot ett befintligt fotstöd. Projektgruppen anser att målet är uppnått då 
resultatet indikerar på att ett nytt fotstöd kan ge en betydande tidsvinst. En 
prototyp togs även fram som genom simuleringar visade på en förbättring av de 
aerodynamiska egenskaperna.  

Resultatet av QFD:n visade att det viktigaste kravet var möjligheten att kunna 
fästa fotstödet i de hål som redan finns på cykeln. Det gav en tankeställare över att 
funktionen är viktig och resulterade senare i att en stödyta inuti fotstödet togs fram 
vid 3D-modellering av Koncept 3. Tanken med ytan var att underlätta och 
stabilisera de skruvar som fäster fotstödet mot ramen.  

Resultatet av mötena med experterna var mycket givande. Bekräftelsen på att de 
tankar och idéer som tidigare fanns var relevanta och genomförbara gav en ökad 
självkänsla för det fortsatta arbetet. Diskussionerna kring produktens form 
underlättade även arbetet under konceptgenereringen då det gav en ökad 
medvetenhet kring vad som definierade en aerodynamisk form. Möjligheten att 
använda FloEFD på egen hand underlättade även arbetet då projektgruppen blev 
mer självständig. 

Tanken bakom koncepten som togs fram var att skapa en rundare form och slätare 
yta som snällt bryter luften och bildar strömlinjer längs med kroppen. Storleken 
anpassades efter användarens fötter, men funderingar fanns om de även skulle 
kunna passa för en större population. Användarens fötter var ovanligt små och låg 
strax under 5e percentilen för svenska kvinnor enligt Hansons et al. (2009), vilket 
betyder att ytterst få personer skulle kunna använda det framtagna fotstödet. Den 
maximala plantarflexionen för användaren var dock endast 28°, vilket kan 
jämföras med ett normalt värde på ca 50° enligt Marieb (2012). Det skulle kunna 
innebära att personer med längre fötter kan få i foten då extra utrymme finns på 
längden av fotstödet. Det skulle dock inte vara optimalt då höjden på stödet skulle 
bli onödigt hög i förhållande till fötterna och därmed skulle även frontarean bli 
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onödigt stor. Det framtagna fotstödet kan användas som startmodell för utveckling 
till andra percentiler för att tillverka ett fotstöd som passar fler. 

Resultatet av simuleringarna kan endast ses som indikationer på vad det verkliga 
resultatet skulle bli, då det bland annat krävs verkliga tester i en vindtunnel för att 
säkerställa resultatet. Simuleringarna som genomfördes skulle antagligen ge ett 
mer verklighetstroget resultat om mer detaljer från cykel och cyklist varit med. 
Avsikten från början var att göra simuleringar med hela cykeln men då ritningarna 
av cykeln var gjorda för hand var det ej möjligt och egna enkla 3D-modeller togs 
fram. Då kravet endast var att undersöka skillnaden ses det därför som tillräckliga 
indikationer för att uppfylla kravet. Ett annat alternativ hade kunnat vara att söka 
efter ritningar på liknande cyklar. Det hade antagligen gett ett mer 
verklighetstroget resultat och då speciellt för Koncept 4 där hela fronten var 
inbyggd och där med påverkade en större del av cykeln.  

Begränsad tid har avsatts till materialval då målet var att endast ta fram en 
prototyp. Det har även under projektet tydligt framkommit från användarens sida 
att kolfiber är önskat som material vid en eventuell slutprodukt. Detta för att 
smälta bra in med resten av cykeln som till största delen består av kolfiber. Det 
har dock kunnat konstateras att kolfiber är ett mycket dyrt material men ett 
lämpligt val då det är styvt men samtidigt väldigt lätt. Ett annat material som 
diskuterades var aluminium som vid beräkningarna visade att koncepten skulle 
väga väldigt mycket och antagligen bli för tunga. Det befintliga fotstödet var 
tillverkat i aluminium och kommer monteras bort då det nya fotstödet skall 
användas. Viktskillnaden mellan befintligt och framtaget fotstöd skiljer sig därför 
inte nämnvärt åt.  

Det minskade luftmotståndet indikerar på en tidsvinst på ca 15 s, vilket i 
tävlingssammanhang kan betyda mycket. Vid exempel Paralympics i Peking 2008 
skilde det mindre än 15 s mellan första plats och sista plats. Mer framskjutna 
placeringar och meriter kan leda till att det blir enklar att söka sponsorer, vilket 
kan underlätta utövandet i en liten sport som paracykling.     

5.3 Kritisk granskning 

Prototyptillverkningen gjordes tillsammans med Team Olmed i Halmstad, vilket 
ger en positiv syn både ekonomiskt och ur miljöaspekter då projektet har utförts i 
samma stad. Projektgruppen har dessutom ett sammarbete med Team Olmed där 
ingen kostnad tas för arbetstid utförd av Team Olmed. Om detta projekt kommer 
leda till tillverkning av slutprodukt har en granskning gjorts över olika material 
som kan användas och dess kostnader. Slutanvändarens önskemål av material har 
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varit kolfiber även om det är ett dyrare alternativ, så någon större vikt lades inte 
ned på just prispressning av produkten, även om då jämförbara material tagits 
upp. Anledning till önskemålet är att resterande cykel är gjord i just kolfiber, och 
så länge priset är acceptabelt för användaren så är kolfiber ett väldigt bra material 
kvalitetsmässigt. Tillverkning av slutprodukt skulle även detta ske av Team 
Olmed i Halmstad. Om slutproduktion blir aktuell och sker i kolfibermaterial så är 
detta material inte återvinningsbart, men då produkten är individanpassad och 
endast blir en engångstillverkning anses det inte som någon allt för stor negativ 
påverkan för miljön och har därför inte granskats ur ett större perspektiv. Det 
positiva med kolfiber är att de har en hög korrosionsbeständighet vilket gör att 
livslängden för fotstödet blir lång. En större granskning över material bör dock 
göras om utveckling av denna produkt görs i framtiden till en större population, 
för att se så att tillverkningen blir försvarbart i miljösynpunkt.  

Under projektets gång har det uppmärksammats att det finns väldigt mycket 
forskning och utveckling kring cykling, men för just paracykling har istället 
nästan ingenting hittats. Detta kan tyda på att det kan finns en stor 
utvecklingspotential inom sporten. Att utveckling av ett fotstöd kan göra skillnad 
är en indikation på detta. Ur ett etiskt perspektiv kan det ses som att paracyklister 
inte får samma hjälp med utveckling som andra cyklister vilket kan förbättras. 
Paracykling som sport är mycket liten idag, vilket kan vara en orsak till att lite 
utveckling sker. Svenska Cykelförbundet jobbar aktivt med att bredda sporten och 
antalet utövare är på en uppåtgående trend. På sikt kan det antas ut utvecklingen 
ökar då det blir fler utövare och större intresse för sporten. 

Projektet använder sig av bild och text av användaren, men detta har diskuterats 
med användaren för att nyttjandet av dessa ska bli etiskt korrekt. Användaren 
godkände och uppmuntrade detta som positivt.  

Användaren har fått ta del av utveckling av koncept och prototyp för att kunna ge 
sina invändningar och synpunkter. Arbetet anses därför ha använt sig av en nära 
koppling till användaren. Diskussion om priser på en slutprodukt har gjorts med 
användaren och kommer tas upp igen om tillverkning av produkten blir aktuell. 
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6. Slutsats 

Projektet visar att det är av relevans att utveckla mer aerodynamiska fotstöd inom 
sporten handcykling. Enligt den simulerade beräkningen har projektet lyckats 
indikera på att luftmotståndet för en enskild cyklist kan minska med 0,299 N vid 
byte till ett aerodynamiskt fotstöd, som utvecklats under projektet. En person som 
tidigare hållt en medelhastighet på 40 km/h under 20 km skulle enligt 
simuleringen av det nya fotstödet kunna göra en tidsvins på 15,6 sekunder vid 
likadana förhållanden som tidigare. Vid Paraolympics i Peking 2008 skulle en 
sådan förbättring vara skillnad mellan seger och en fjärdeplats.  

6.1 Fortsatta aktiviteter 

En grundlig kostnadsberäkning måste också göras om slutprodukt ska tillverkas 
för att säkerställa att slutanvändaren tycker att priset är lönsamt. Sent i projektet 
framkom polyeten som ett alternativ till ett billigare material för en slutprodukt. 
Det är dock inte lika styvt och behöver därför undersökas om det är lämpligt. 
Materialet kan täckas med en kolfiberduk för att uppfylla användarens önskemål 
om att materialet skulle passa med övriga cykeln. 

Vid vidare utveckling av aerodynamiska fotstöd till en handcykel bör en bredare 
kompetens införskaffas angående det simulationsprogram som används för att 
tydligare kunna säkerställa att de inställningar som använts kan bekräfta att 
resultatet tagits fram på rätt sätt. Fler koncept kan testas för att möjligen 
förminska luftmotståndet ytterligare. För att simulationerna ska bli mer korrekta 
skulle en mer detaljerad CAD-modell utav hela cykeln tas fram, detta kräver dock 
att ritningar kan fås fram på den tänkta cykeln.  

För att på ett tydligt och bra sätt kunna verifiera de resultat som framkommit ur 
simulationerna, skulle en eller flera prototyper kunna tas fram och testas i en 
vindtunnel. Detta hade projektgruppen i åtanke men det blev ett alldeles för dyrt 
test för detta projekt. 

Om användaren i framtiden anser sig vara nöjd med produkten, kan en fortsatt 
aktivitet vara att anpassa den för en större population med flera storlekar och på så 
vis pressa priset genom masstillverkning. 
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7. Ansvarsområden 

Projektets olika moment har överlag genomförts gemensamt. Då det inte varit 
fallet har den frånvarande personen blivit uppdaterad så att förståelsen och 
kunskapen varit likvärdig.  
 
Planeringen utfördes gemensamt i början av projektet, men under projektet har 
struktur, ordning och planering till stor del genomfört av Fredrik Edman. 
 
Rapportskrivningen har fördelats jämt i gruppen och kontrolerats av den andra 
personen.  
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Bilaga 1 - S.M.A.R.T 
Här visas resultatet av det SMART-test som genomfördes i början av projektet. 

S.M.A.R.T test av målet 

Målet med projektet är att utreda eventuella tidsvinster med ett aerodynamiskt 
fotstöd samt ta fram en prototyp med förbättrade aerodynamiska egenskaper 
gentemot ett befintligt fotstöd.  

Specifikt - Målet ska vara tydligt formulerat och bara gälla detta projekt 

Mätbart - Det ska gå att svara JA eller NEJ på frågan om målet är uppnått 

Accepterat- Målet ska vara förankrat hos såväl projektledare som användare 

Realiserbart - Målet ska gå att uppnå med de resurser som får utnyttjas 

Tidsatt - Målet ska vara uppnått vid en given tidpunkt 
 

S- Målet är tydligt och gäller bara detta projekt. Uppnått 

M- Det går att svara JA eller NEJ på frågan om målet är uppnått. Uppnått 

A- Målet är förankrat hos både projektledare och användare. Uppnått 

R- Målet går att uppnå med dem resurser som får utnyttjas. Uppnått 

T- Målet är tidsbegränsat till ett specifikt datum. Uppnått 
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Bilaga 2 – SWOT analys 
Här visas resultatet av den SWOT som genomfördes i början av projektet. 
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Bilaga 3 - QFD 
 
Här visas resultatet från den QFD som genomfördes.  
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Bilaga 4 -Analogier, Brainstormning och 6-3-5 

Här visas resultat från genomförandet av analogier, brainstorming och 6-3-5. 
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Bilaga 5 – Konceptsammanställning 
Här visas de fyra koncept som skissades upp under konceptgenereringen. 
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Bilaga 6 - Pughs Matris 
Här visas resultatet från Pughs Matris 
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Bilaga 7 – CAD 
Här kan bilder ses från dem två koncepten som modellerades.  

 
Koncept 3 
 

 
 
 
  

Figur.13. Koncept 3 i olika vinklar 
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Koncept 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur.14. Koncept 4 i olika vinklar 
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Bilaga 8 – Resultat från simuleringar 
Här kan tabellerna ses från resultatet av simuleringarna. 
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Bilaga 9 – Beräkningar 
 
Här kan utförandet följas av de beräkningar som genomfördes. 
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Beräkning av vikt 
Problem:  Vad kommer koncepten att väga? 
 
Givet:  Volym för Koncept 3 är 0,54 kg/dm3 

Volym för Koncept 4 är 1,00 kg/dm3 
Materialet är kolfiber med en densitet på mellan 1500-1600 kg/m3 
alternativt aluminium med en densitet på mellan 2500-2900 kg/m3 
 

Lösning:   
 

1. Min-vikt Koncept 3 med Kolfiber   
2. Max-vikt Koncept 3 med Kolfiber   
3. Min-vikt Koncept 3 med Aluminium   
4. Max-vikt Koncept 3 med Aluminium   
5. Min-vikt Koncept 4 med Kolfiber   
6. Max-vikt Koncept 4 med Kolfiber   
7. Min-vikt Koncept 4 med Aluminium   
8. Max-vikt Koncept 4 med Aluminium   

 
Resultat:  Koncept 3 kommer väga mellan 0,8 och 0,87 kg med Kolfiber och 

mellan 1,35 och 1,57 kg med Aluminium. Koncept 4 kommer väga 
mellan 1,50 och 1,60 kg med Kolfiber och mellan 2,50 och 2,90 kg 
med Aluminium.  
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Befintligt fotstöd  
utan fötter 

Befintligt fotstöd  
med fötter 

Koncept 3 Koncept 4 

Bilaga 10 – Simuleringsinställningar 
 
Här kan de inställningar ses som var av betydelse vid simuleringarna. Samma 
inställningar gäller för samtliga mätningar.  
 

 Måtten för det rum där simuleringen utfördes i kan ses i bilden nedan. 

 

 Flödet sattes till 40 km i negativt X-led vilket motsvarar den vy som kan 
ses nedan. 

              
 
 
 

 Meshnivån sattes till nivå sju av åtta 

  



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Fredrik Edman

Jonathan Jansson


