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Förord 

Vi vill börja med att tacka Bonesheart och vår handledare Hans Löfgren för det stöd och den 
hjälp som funnits med genom hela projektet. 
 
Eftersom det inte finns liknande arbeten inom denna typ av område har det varit med stort 
intresse som vi gjort detta projekt, att få utforska denna motorcykelgenre har verkligen gett ett 
bredare perspektiv på branschen och en möjlighet att pröva våra kunskaper på ett verkligt projekt. 
  



2 

 

Sammanfattning 
 
Rapporten beskriver det examensarbete som eleverna tillsammans med företaget Bonesheart 
utförde på en genre av motorcyklar som kallas för Café racers och dess subgenre.  
Projektet handlar om hur utförandet av arbetet vid att ta fram flera designkoncept på dessa 
nischade motorcyklar gick till. Hela vägen från brainstorming till det slutgiltiga resultatet.  
Rapporten beskriver hur projektmedlemmarna gick tillväga med den metodik som de lärt sig 
under utbildningen och hur de delvis utvecklade och etablerade ett eget arbetssätt vid 
framtagningen av koncepten på motorcyklarna.  
 
Eftersom det är en genre av motorcyklar som inte berörts av denna typ av arbete förut, har 
informationssamling varit en stor del i uppstarten av projektet. Bland annat gjordes ett 
enkätutskick till 140 motorcykelklubbar, vilket gav projektet en bra ståndpunkt att utgå ifrån. Det 
är kritiskt för ett arbete att det finns en förståelse för området och att man kan ta tillvara på den 
kunskap som samlats in för att få ett bra resultat. 
 
Det resultat som presenteras i denna rapport har utformats efter en designmetodik som tar tillvara 
på flera faktorer. Till exempel de begränsningar som givits från företaget som var delaktig i 
projektet och svar från enkätutskick. 
Med en bred mängd källor att hämta information ifrån har resultatet utformats till vad som blev 
koncept på fyra stycken motorcyklar. 
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Abstract 
 
The report describes the thesis that the students along with the company Bonesheart made on a 
genre of motorcycles called cafe racers and its sub genres. 
It's a project about the procedures in the making of several design concepts for these kind of 
motorcycles. All the way from brainstorming to the final result. 
 
The report describes how the members of the project proceeded with the methodology they learnt 
from their education and how they partly developed and established their own approach in the 
development of the motorcycle concepts. 
 
Because it is a genre of motorcycles that has not been affected by this type of work before, the 
gathering of information has been a big part in the beginning of the project.  
A survey was mailed to 140 motorcycle clubs, which gave the project a good starting point.  
It is critical for this kind of project that there is an understanding of the subject and that you can 
take advantage of the knowledge gathered to get a good results. 
 
The results presented in this report have been designed from a design methodology that takes 
advantage of several factors. For example, the restrictions given by the company that was 
involved in the project and answers from the survey. 
With a wide range of sources to retrieve information, the result has been designed to what 
became the concept of four motorcycles. 
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Kapitel 1: Introduktion 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Företagspresentation 
Företaget som författarna har samarbetat med är Bonesheart AB, ett nyuppstartad företag med 
huvudkontor i Stockholm. Företaget har som affärsplan att skapa en internetplattform som ska 
fungera som en samlingsplats för motorcykelentusiaster och motorcykelbyggare. På hemsidan 
ska entusiasterna kunna lägga upp sina drömmotorcyklar och visioner. Sedan ska byggarna kunna 
erbjuda att bygga dessa drömmotorcyklar och på så vis på ett enkelt sätt nå ut till sin målgrupp.  
 
Hemsidan ska alltså göra det lättare för både byggare och motorcykelentusiaster att uppnå det de 
vill och det är denna symbios företaget grundar sin affärsidé på. För att generera inkomst har 
Bonesheart dels tänkt ta ut en avgift för medlemskap på hemsidan och sälja Boneshearttillbehör. 
Den tredje inkomstkällan är ett lotteri som de tänker driva i samband med hemsidan där de lottar 
ut motorcyklar som de själva låter bygga. Lotterna ska både gå att köpa styckvis och ingå som 
medlemsförmån.  
 
Bonesheart öppnar upp sin plattform i Juli 2016 och planerar att avslöja vinnarna i det första 
lotteriet i slutet av året. Företaget har designat och byggt två motorcyklar i genren Café Racers 
som de planerar att lotta ut i den första omgången.  

1.2 Syfte och mål 

Målet med projektet är att ta fram ett eller flera koncept på motorcyklar som Bonesheart kan låta 
bygga och sedan lotta ut.  

1.2.1 Problemdefinition 
Problemet som projektet går ut på att lösa är att Bonesheart behöver ett eller flera koncept på 
motorcyklar inom genrerna Café racer, Scrambler eller Café fighter. Koncepten skall de sedan gå 
vidare med till sina samarbetspartners för att låta bygga. Motorcyklarna som tas fram ska sedan 
användas som vinster i lotteriet. De ska också vara så pass attraktiva ur ett estetiskt och tekniskt 
perspektiv att motorcykelentusiasterna blir övertygade att köpa lotter för att vinna dem. 
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1.3 Avgränsningar 

För att arbetet skulle uppnå en lagom storlek för examensarbete behövdes det göras vissa 
avgränsningar. Eleverna kom överens med Bonesheart om att det som ska levereras är visuella 
koncept på motorcyklar inom genrerna Café racer, Scrambler, och Café Fighter. Koncepten bör 
vara tillräckligt detaljerade så att Boneshearts sammarbetspartners kan göra verklighet av dem.  
Detta sker i första hand med skisser och renderingar men det koncept som bedöms mest attraktivt 
av Bonesheart skall även presenteras med en enklare modell. Det är dock viktigt att påpeka att 
denna modell avgränsas till att vara funktionell till den nivå att man som betraktare kan få en 
uppfattning av hur cykeln i fråga kommer se ut och kännas när den är byggd. Den skall inte 
bevisa motorcykelns prestanda eller mekaniska hållbarhet. Det skall alltså inte byggas några 
prototyper. 
 
Ytterliggare en avgränsning som tillkommer från att den här typen av motorcykelgenre är det 
byggs på serietillverkade motorcyklar och motorcykeldelar, något även koncepten behöver göra.  
Med detta menas att koncepten bör vara vad man kan klassa som ombyggnader, inte helt nya 
motorcyklar. Modifikationer får ske för vissa ur en mekanisk synpunkt enklare delar men 
huvuddelar som motor, hjul, gaffel bör vara delar som går att köpa färdiga. Delar som kan 
modifieras är exempelvis ram, bensintank och sadel. 
 
Antalet koncept är svårt att avgränsa helt. Anledningen är att Bonesheart är intresserade av en 
mångfalld av koncept, så länge kvaliteten är bra nog så är fler desto bättre.  
 
Tittar man dock från ett examensarbetes perspektiv är en avsmalning av antalet koncept att 
föredra då det inte finns obegränsat med tid att lägga och det ska uppnås en hög nivå på varje 
koncept. Trots detta valdes det inte göra en kvantitativ avgränsning utan mer en avgränsning av 
kvalitet och tidsresurser på varje koncept. Mer om detta i metodkapitlet. 

1.4 Individuella ansvarsområden/insatser i examensarbete 

Arbetet har mestadels skett tillsammans. I början av arbetet låg fokus på kunskapsinsamling 
gjordes det bitvis insamling av kunskapskällor och inspirationsmaterial separat men diskuterade 
det som hittades tillsammans.  
Arbetet med enkäten skedde gemensamt. Därefter gjordes arbete tillsammans för att ta fram 
konceptförslag, men det diskuterades konstant mellan parterna med olika idéer och tankar.  
 
När det sedan togs fram koncept ur konceptförslagen hade eleverna samma typer av 
ansvarsområden men delade upp dessa mellan de olika koncepten för att effektivisera arbetet. 
Dock skedde arbetet med ständig kontakt och diskussion under processen. 
Vidare under konceptutvecklingsfasen när urvalet smalnats av till fyra, delades arbetet upp så 
J.Håland fortsatte med vidareutveckling av photoshoprendering av sidvy medans D.Höggren 
arbetade på att ta fram jämförbara iso-vyer för att beskriva den tredimensionella formen på 
koncepten. Vilket som gjordes med skiss. 
 



8 

Kapitel 2 Teoretisk Referensram 

2.1 “Historia och bakgrund” 

 
För att kunna ta del av det här arbetet är det bra att känna till begreppen Café racer, scrambler och 
café fighter. Och eftersom de har ett starkt kulturbundet ursprung kan det även vara bra att känna 
till deras historia, som här följer kortfattat. 
 
 

2.1.1 Historia, cafe racer : 
(Caferracertv 2016) 
(Classicmotorcycles 2016) 
(Caferacerz 2014) 
Caféracer eller som på engelska 
café racer, är en serietillverkad 
motorcykel som byggts om och 
modifierats för lokala 
motorcykeltävlingar av spontan 
natur. Uppkomsten av dessa 
tävlingar startade troligtvis tidigt 
50-tal på Londons gator i England. 
Då unga motorcyklister började tävla mellan de lokala caféer för att avgöra vem som var 
snabbast. De hade ett gemensamt intresse av att låta bygga om motorcyklarna till att efterlikna 
dåtidens industribyggda motorcyklar som kördes i de stora racingtävlingarna, som exempelvis 
modellen Gold Star som lanserades av BSA. Vilken som från fabrik redan var estetiskt 
racerinspirerad.  
Att bygga om sin egen motorcykel var en stor drivkraft i skapandet av kulturen, som fortsätter än 
idag. 
 
Den typiska person som ägde Caféracer på 50-talet var en ung man med skinnjacka och lust för 
att åka fort. Mycket av den stilen på kläder och accessoarer som de använde influerades av 
rockenrollen. 
 
Caféracer kommer troligtvis från början av att man kallade denna grupp för caféracers på grund 
av att de inte var professionella racingförare utan tävlade lokalt mellan caféerna.  
Vilket från början sågs som ett nervärderande bennämning av dessa motorcykelentusiaster blev 
istället någonting som de tog till sig och kände istället stolthet i att kalla sig.  
 
  

Figur 2.1 London rockers på Café racers 



9 

 

 
Figur 2.2 Filmstjärnan Steven McQueen på en scrambler 

 

2.1.2 Historia, Scrambler: 
(Ellaspede Custom Motorcycles 2016) 
Scramblers har sina rötter från slutet av 1920-talets England, då man tävlade genom olika typer 
av terräng som vägar, grusvägar, skogsslingor, ängar etc. 
 
Det gällde att ta sig från punkt A till punkt B på snabbast möjliga tid, man favoriserade snabbhet 
famför regler och det var på grund av just avsaknaden av regler som lockade så många till att 
delta.  
 
Det var på den tiden som det inte fanns serietillverkade terrängående motorcyklar så de man 
gjorde var att bygga om den man ägde till en bättre anpassad för terrängkörning. Det var att 
uppnå en lättare cykel som kunde “klättra” över terrängen snabbt men ändå ha egenskaper som 
gjorde att de gick snabbt på plana ytor med bra handlingsbarhet. 
Exempel på modifikationer som gjordes var att höja avgassystemet för att få bättre markfrigång, 
mindre tank för viktminskning och byte till ekerhjul med bättre terrängående däck. 
Det viktiga var framförallt att få motorcykeln till att bli lätt och att äga ett estetiskt tilltalande 
“tufft” uttryck med avskalad från onödiga komponenter. Mycket av det som ligger till grund för 
dagens dirtbike. 
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2.1.3 Genrerna idag 
Cafe racer kulturen idag har fått ett upswing i form av att entusiaster bygger om sin egen 
motorcykel till den stil som var så populär på 60-talet. Idag ser man dock inte på cafe racer-
kulturen som man gjorde på 50-60 tal. Då det sågs som en rebellisk grupp unga män med 
motorcyklar och skinnjackor som lyssnade på rockenroll. 
 
Kulturen har istället gått in i en mer typ av egen genre bland motorcyklister där man visar upp 
sina byggen och har ett gemensamt intresse av att sprida vidare varandras, vilket även leder till att 
det idag har blivit en affärsmöjlighet att bygga cafe racer-motorcyklar till kund. 
(Cruiser Customizing 2016) 
 
 
Idag finns det flera professionella byggare eller “builders” av cafe racers som försörjer sig på att 
bygga om just en standardcykel till en cafe racer. Det är en stor skillnad i kvalitet på de 
modifieringar som görs från de som gjordes på 60talet då den enskilde individen utgick från sin 
egen budget för att bygga om sin motorcykel. 
 
I USA kan man idag ge mellan 10´000 dollar till 100´000 dollar till en “builder” för att bygga en 
cafe racer.  
 
Betalar man ett högt pris kan man verkligen få handgjorda komponenter till sin motorcykel. 
Exempelvis kan man få pedaler utskurna ur ett block aluminium och högpresterande bromsar. 
Komponenter som är handgjorda ger cykeln en helt unik karaktär och det är lätt att förstå varför 
många går till en professionell “builder”.(Wall Street Journal 2015) 
 
 
Idag skapar man sin egen motorcykel med olika inslag av olika genrer som tex kan man bygga en 
cafe racer med inslag av scrambler för att få en ruffigare look.Eller om man är intresserad av att 
bygga från en mer modern motorcykel med ett mer sportigare utseende, vilket kan bli en cafe 
fighter.(Bikeexif 2016) 
 

Café fighter 
Cafe fighter kan ses som en subgenre till cafe racer, då man oftast utgår från en mer modern 
serietillverkad motorcykel och bygger om den till en mer retro stil. Dock ärver en cafe fighter sin 
upphängning från grundcykeln och har därför en mer aggresiv sittposition för föraren. 
Man byter ut sadel till en ensitsare som man gör på alla cafe racers och “skalar av” onödiga 
plastkåpor för att gå mot det lättviktiga utseendet.(Bikeexif 2016) 
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2.2 Regelverk För Ombyggda Motorcyklar 

Reglerna för vad som klassas som ett ombyggt fordon och vad som gäller för att få dem 
godkända att framföras på allmän väg skiljer sig från land till land så några generella 
bestämmelser är svårt att sammanfatta. Här kommer istället en sammanfattning om vad som 
gäller i Sverige som i det internationella sammanhanget kan ses som ett exempel. 
 
Enligt Vägverket (2003) delas ombyggnaden av motorcyklar upp i två definitioner, amtörbyggt 
fordon och ombyggt fordon. Där koncepten kommer att innefattas i det senare då de kommer att 
byggas på en grundstomme från ett serietillverkat fordon som tagits i bruk. De kommer då att 
erhålla mycket av grundkonstruktionen från originalet, vilket även ger dem den 
igenkännighetsfaktorn som krävs för att de ska klassas som ombyggt fordon och därför inte 
berörs av de regler som amatörsbyggt fordon innefattas av. 
 
Ett övergripande krav som tas upp i regelverket:  
 
“3 § Ombyggt eller amatörbyggt fordon skall vara trafiksäkert och vad avser material, 
konstruktion och utförande vara byggt på ett sätt som ger godtagbar trafiksäkerhet. 
Köregenskaperna skall vara sådana att trafiksäkerheten tillgodoses upp till fordonets 
konstruktivt högsta hastighet.” 
 
Eftersom serietillverkade motorcyklar är vad som ligger till grund i byggnationen av dessa 
koncept kommer de även att ärva mycket av de redan trafiksäkra åtgärder som gjorts. 
De nämner att ursprungsfordonets grundkonstruktion ska utan svårighet kunna igenkännas trots 
de utförda ändringarna.  
 
De största modifikationer som kommer att ske är rent visuellt och inte på prestanda eller 
grundstomme, vilket möjliggör att de identifieras som ombyggt fordon och därför undviker vissa 
regulationer som går under amatörbyggt fordon. 
 
De skall ändå granskas av organisation för amatörbyggen för utvärdering för trafiksäkert fordon. 
 
Väljer Bonesheart att bygga ett av dessa koncept kommer den motorcykeln att ärva stor del av sin 
konstruktion från den serietillverkade motorcykleln som är till grund.  
Tittar man på de största förändringar som görs idag på standardcyklar, rent generellt inom denna 
genre, är det oftast framgaffel och hjul som byts ut. Det är alltså till största del estetiska 
uppgraderingar som görs vilket innebär att motorcykeln bibehåller stor del av de egenskaper som 
grundcykeln har när det kommer till effekt och prestanda. 
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2.3 Designmetodik 

Design är ett gammalt begrepp som från början kommer från latinets “designo” med betydelsen 
avbilda eller framställa och har traditionellt används för att beskriva utformning och utvecklingen 
av hantverkliga eller industriella produkter och miljöer( Nilsson et al 2015). Men aktiva i 
branschen(Nilsson et al. 2015, Österlin 2007) är överens om att begreppet idag vuxit till att 
innefatta all typ av utformning, även imateriella saker som tjänster och digitala system designas. 
Designens roll i ingenjörsarbetet har länge ansetts centralt och forskning på designutlärandets 
fördelar i ingenjörsutbildningar ser tydliga fördelar med införandet av mer designmetodik i 
läroplanerna(Dym et al. 2005). Med designmetodik menas då de metoder och processer som 
används vid arbetet med design.  
 
Designmetodiken innefattar behandlar alla de etapper en designer genomgår från projektstart till  
färdigställd produkten eller tjänst. För att underlätta fortsatt läsande kommer nu en kortfattad 
redogörelse i teorin bakom de olika etapper metodiken kan indelas i samt djupdykning i några 
metoder som är av särskild vikt för projektet. På grund av projektets natur beskrivs metoden 
främst med inriktning på produktdesign. Vill man nå djupare förståelse i designmetodik finns 
omfattande litteratur att tillgå(Landqvist 2001, Nilsson et al 2015 & Österlin 2007). 

2.3.1 Uppstart 
Det första som behöver göras vid början av ett projekt är att definera uppdraget/problemet samt 
målsättningar vid slutet av arbetet. I fallet med en uppdragsgivare gäller det att komma fram till 
vad som förväntas ut av arbetet, hur lång tid arbetet kommer ta och specificera arbetets 
finansiering.  

Designbrief 
Så kan man kalla det dokument(Österlin 2007) som skapas för att definera och skriva ner 
förutsättningarna och målsättningarna. Har man de inledande intentionerna på papper minskar 
risken för missförstånd och man har en god startpunkt för att planera det resterande arbetet.  

Funktionsanalys 
En funktionsanalys(Landqvist 2001) bygger på det man kommit överens om tidigare, i 
exempelvis designbriefen. Utformningen sker i tabellform där önskvärda funktioner radas upp 
med tillhörande prioriteringsnivå och eventuell förklarande notering. Det bör ske fåordigt men 
tydligt.  Den används för att på ett mer kortfattat och överskådligt definera de funktioner som 
eventuella lösningar och koncept behöver fylla.  

 

2.3.2 Planering 
En viktig del i början av designprocessen är att väga sina ambitioner mot resurser och tidsram. En 
kreativ process, som designarbete i mångt om mycket kan räknas som, är något som kan ske 
under ett närmast obegränsat tidsspann men även om lösnignar blir bättre och förfinas med tiden 
finns det någon stans en tid där mer arbete därefter inte längre är värt mödan. Kenneth Österlin 
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beskriver det såhär . “Arbetar man knappt någonting kommer man ingen stans. Å andra sidan, 
arbetar man i tio år på att rita en tandborste, blir den antagligen inte så väldigt mycket bättre än 
om man arbetar i några månader”(2007).  

Ganttschema 
För att lägga upp tiden och resurserna på ett bra sätt kan designern använda sig av ett 
ganttschema(Österlin 2007). Detta görs genom att rita upp band som symboliserar delmoment 
över en tidsaxel och kan underlätta arbetsfördelningen och ger ett tydligt förhållningsätt till 
deadlines. 

Projektplanering (nilsson et al. 2015) 
En annan metod för att planera olika moment i projekten är projektplanering som beskrivet av 
Åsa W Nilsson et al(2015). Där visualiserar man tid eller resursplanering på en horizontell 
tidsaxel på en vägg eller whiteboard. Vertikalt kan man sedan skriva dit, eller placera på post-it, 
olika delmoment som man sedan binder samman med linjer för att kunna följa dess turordningar i 
processen och hur de påverkar varann. Deadlines och tidsåtgång kan sedan skrivas dit för att 
visualisera och arbetets framskridande kan sedan följas och justeras allt eftersom då planeringar 
sällan är skrivna i sten och då är en god praktisering av uppföljning och uppdatering bra att ha. 

Innovationsstrategi 
I inledningen av ett arbete med produktdesign kan det också vara av intresse att fastställa vilket 
typ av strategi man tänkt applicera jämfört med omgivande marknad. Studier(Hsu 2006, Hsu 
2009) på samband mellan innovationsstrategier och marknadsframgångar Exempel på strategier 
kan vara att man fokuserar på att utveckla vidare något som fungerar, att man har fokus på att 
komma med nytänk i en utarbetat kategori eller försöka lansera en helt ny produkt. Den andra 
aspekten att ta i hänsyn enligt studien är på vilket sätt man försöker innovera. Exempel på detta är 
fokus på teknisk förbättring, applicering av aktuell teknologi eller framtagning av unikt uttryck 
eller form. Studien tar upp många intressanta samband, bland annat att en aggressiv 
innovationsstrategi där fokus på att hitta unik form eller uttryck gör sig speciellt bra i 
kombination med produkter som är planeras slå sig in på en etablerad marknad eller skapa en ny. 
Det visade sig bland annat i högre försäljningsnivåer, större förbättring av image och högre 
bidrag till teknologisk utveckling för företagen. 
 
 

2.3.3 Informationsinsamling 
Innan designern kan sätta igång och försöka hitta lösningar till sitt problem är det viktigt att läsa 
in sig på området, lära känna målgruppen eller kontexten och söka svar på frågor som dykt upp 
under uppstarten. Poängen med detta är att skaffa sig en förståelse för problemområdet. Exempel 
på apekter som kan behövas undersökas är teknisk funktion eller komponenter som rör 
problemet, marknadssituation vid färdigställande och målgruppens ergonomiska eller 
användarmässiga förutsättningar(Österlin 2007). 
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Kollage 
Att sätta samman en samling bilder i syfte att skaffa en viss visuell representation(Nilsson et al. 
2015). Den visuella representationen kan vara sådan att den förmedlar inspiration och känslor 
som förknippas med, målgruppen, problemområdet, marknaden eller andra aspekter som 
identifierats under informationsinsamlingen. Kollagen kan delas upp i följande fyra kategorier: 

● Lifestyle board - Visualisera målgruppens livstil 
● Mood boards - Visualisering av en eftersträvad känsla 
● Styling board - Visar lösningar som löser samma problem eller saker som inspirerar 
● Usage board - Visualiserar användandet av produkter för liknande lösningar 

 
Kollagen kan ha många användningsområden under arbetets gång men de främsta är att de ger 
ökad förståelse, ett underlag att kommunicera idéer samt ett inspirationsunderlag i den 
kommande idégenereringsprocessen. 
 

Enkätundersökning 
Med en enkätundersökning(Faarup & Hansen 2011) kan man nå ut till ett stort urval 
respondenter. Beroende på metoden man använder kan det vara mer eller mindre krävande att 
genomföra. Exempel på metoder är utskick av pappersenkäter och internetbaserade 
enkätformulär.  
 
Innan man formulerar och skickar ut sina frågor finns det ett par aspekter att ta hänsyn till. Det 
första av dessa är vilket syfte enkätundersökningen ska fylla. Ska det testa attityden till en ny 
produkt eller vill man få en bild av människors livsvanor inom ett speciellt område. Vad det än 
kan vara bör man vara klar kring detta innan man sätter igång. Efter det måste man även göra 
klart för sig vilken målgrupp man avser att rikta sig till. Det går inte att skicka enkäter till alla så 
oavsett syfte med undersökningen behöver man ta ställning till detta. Det finns många olika 
definitioner för målgrupper(Faarup & Hansen 2011), exempelvis demografiska indelningar som 
kön eller ålder, livsstilsindelade målgrupper eller socioekonomiska målgrupper som rör 
inkomstnivå, sammhällsgrupper eller utbildning. 
 
Sedan är det viktigt att tänka över hur man formulerar sina frågor i enkäten. Faarup och 
Hansen(2011) har några exempel på hur man bör tänka för att formulera sig bra. För det första 
bör man bara fråga om en sak per fråga och inte vara tvetydiga eller onödigt komplicerade. De 
ska heller inte vara ledande mot något svarsalternativ. Respondenterna ska också ligga på en 
sådan nivå att den tilltänkta målgruppen besitter tillräcklig kunskap för att besvara frågorna, att 
de inte kräver för mycket av de tillfrågade eller är av en känslig natur som respondenten inte vill 
svara på. 
 
Det finns två typer av frågor i undersökningar man kan använda sig av, slutna frågor eller öppna 
frågor. Slutna frågor är sådana att man som respondent har bestämda svaralternativ att välja 
mellan. Slutna frågor är generellt lätta analysera då det är enkelt att räkna ihop antalet svar i 
vardera svarsalternativ men man kan inte få större djup i svaren än vadavarsalternativen tillåter. 
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Alternativet är att ha öppna frågor där frågorna ställs med ett fritt svartfält där respondenten kan 
skriva det som hen själv känner för. Fördelarna med öppna frågor är att de kan ge mer 
information och ge svar som enkätförfattarna inte tänkt på. Dock är de svårare att omvandla till 
överkådlig data. Det bör nämnas att utformningen av frågor inte är någon exakt vetenskap(Faarup 
& Hansen 2011) så det är svårt att verifiera att man ställer frågorna på rätt sätt.  
 
Använder man sig av slutna frågor finns möjligheten att använda olika typer av intervallskalor i 
svaren för att fånga upp hela spektran av svarsaleternativ i en enkel svarsmodell. Skalorna kan till 
exempel vara siffror mellan 1 och 10 eller en ickenumrerad instämmandeskala på ett påstående 
mellan helt instämmande till inte alls instämmande. Intervallskalor möjligör analys med hjälp av 
statistiska metoder som medelvärde och varians. 
 
Andra slutna svarsalternativ kan användas för att göra statisktisk analys men då krävs det att man 
kodar svarsalternativen till siffror. En ja/nej fråga kan tillexempel fungera så att ja räknas som 
“1” och nej som “0”.  Denna typ av kodning går även att applicera på öppna frågor där man då 
kan sätta siffror på vissa ord eller åsikter som man då kan räkna samman. Ett exempel är i en 
studie av Christensen och Ball(2014) där de kodar innebörden i respons utav intryck på olika 
designkoncept. Med denna typ av kodning kan man räkna samman snarlika svar och få ett 
övergripligt resultat. Validiteten hos resultatet i ett sådant fall beror helt på vilken metod av 
kodning man gör, vilka svängrum man tillåter i likaartade samt hur väl frågorna korrelerar till 
syftet. 
 
 

Intervjuundersökning 
Ett annat sätt att få in information om ett område är att genomföra intervjuer med individer som 
besitter kunskap om det aktuella området eller genomföra intervjustudier för att ta reda på 
människors tankar och attityder kopplat till det(Nilsson et al. 2015). Strukturen på en 
intervjuundersökning kan skilja sig åt men gemensamt är att man ställer frågor och får direkta 
svar. Det är upp till den som intervjuar att ställa frågorna på ett sådant sätt att det uppmuntrar till 
svar med tillräckligt djup(Faarup & Hansen 2011). 
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Figur 2.3 Den kreativa processen enligt Nilsson et al 2015 

 

2.3.4 idégenerering 
Idégenerering är en central del av designmetodiken där designern använder sina verktyg och 
förmågor för att utforska och experimentera lösningar till problemet(Nilsson et al. 2015). När 
man jobbar med att ta fram lösningar på ett designproblem befinner man sig i den kreativa 
processen, figur 3. Att arbeta systematiskt med kreativt arbete, som design, är en olinjär process 
där många initiala lösningar tillslut ska presenteras som en slutprodukt eller tjänst. Vägen 
däremellan är oftast långt ifrån rak då vägen till de bästa koncepten kan ske på många sätt, ofta 
genom att kombinera flera koncept längs vägen.  

Skiss 
Skissen är designerns främsta verktyg och används i många situationer genom arbetet.( Nilsson et 
al. 2015). Med pennans hjälp kan designern snabbt och koncekvensfritt ta fram ett stort antal 
grundläggande idéer som löser problemet. Skisser som dessa kan sedan utvecklas vidare och 
förfinas vad det gäller detaljrikedom och funktionalitet där varje ny skiss tar designen i en ny 
riktning eller utforskar en ny variant. Skisser har också en viktig kommunikativ roll i 
designarbetet där de i diskussioner om lösningarna spelar en ovärderig roll i att kunna 
reprecentera och förenkla komplicerade lösningar till koncept alla kan förstå sig på.  
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Braindrawing 
Braindrawing(Nilsson et al. 2007) eller brainwriting(Österlin 2007) är två snarlika metoder för att 
stimulera kreativitet hos ett designteam. Gemensamt för dem båda är att man i teamet sitter ned 
och var och en av teammedlemarna sitter och kommer med idéer som dokumenteras på papper. 
Idégenereringen sker för ett i förhand bestämt problem.  När medlemmarna suttit och utforskat 
idéerna självständigt under en uppsatt tid (5-15 min enligt Österlin 2007) skickas papperna vidare 
alternativt ges medlemmarna möjligheten att titta på varandra. Detta för att ge möjligheten att 
inspirera varandra och kombinera koncept. Två dåliga koncept kan bli ett bra koncept om de 
kombineras. Skillnaden mellan de två metoderna är att man inom brainwriting beskriver sina 
idéer med text medan i braindrawing är inriktad på att använda skisser. 

Bionics 
Det är vanligt som designer att dra inspiration från naturen(Dickinson 1999). Inspirationen har 
historiskt sätt varit stor rent mekaniskt med exempel bland annat inom flygsektorn. Men en stor 
influens har även varit på den estetiska fronten. En artikel om utrycksfull design inom den 
moderna bilindustrin(Sun & Sun 2008) beskriver ett förhållningssätt med ökat fokus på att 
förmedla känslor med bildesign och många av de designval som skapar dessa uttryck beskrivs 
komma från djuriska källor som hajar och kattdjur. För att skapa en bil som förmedlar snabbhet 
är det inte helt orimligt att gå till ett snabbt djur för att finna inspiration till exempel. 

Mock up 
Som hjälpmedel under idéstadiet för att utforska volymer kan man använda sig av 
mockuper(Österlin 2007). En mockup är en förenklad modell av de lösningsförslag man skissat 
sig fram till som underlättar förståelsen för formerna och kan vara till hjälp för att kommunicera 
idéer inom designteamet. De kan också hända att nya idéer träder fram under arbetet med 
mockuperna. Mockuper tillverkas ofta i lättbearbetade material som trä, papper eller skumplast.  

Braindraining 
Ett begrepp som beskriver när man är utarbetad i sammanhang med den kreativa 
processen(Nilsson et al. 2015). För att undvika detta tillstånd vilket påtagligt påverkar 
kreativiteten finns det en rad aspekter att vara medveten om. För det första gäller det att undvika 
att vara mentalt arbetad vid påbörjan av den kreativa fasen. Irritation och trötthet förstör 
möjlighteten att komma med bra idéer. En annan sak är att inte låta press eller krav från sig själv 
eller ankommande deadlines bringa stress till designteamet i den kreativa fasen. Det är bättre att 
planera gott om tid och släppa stressen. Det är inte heller bra att mala på för länge med ett 
koncept eller en inriktning för länge, även det dödar kreativiteten. Det är bättre att försöka se nya 
möjligheter och komma med nya samband. Uppstår detta tillstånd bör man ta en paus och göra 
något annat tills man är i rätt mentala tillstånd att fortsätta. 
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2.3.5 Konceptsållning 
Kunneth Österlin(2007) beskriver fenomenet med att sålla ner sina koncept till de bästa som 
“tratten för idéer”. Där man med steg av bearbetning och utvärdering smalnar av antalet koncept 
tills man såsmåningom har ett slutkoncept. För att utvärdera och välja ut koncept under processen 
finns ett antal verktyg som nu kommer beskrivas. 
 

Klusternedsmalning 
Tidigt i ett designarbete med en stor lösningsrymd kan det vara bra att kategorisera lösningarna i 
kluster med liknande lösningar och sedan titta på hur av dessa kluster uppfyller 
problemet(Nilsson 2015). Metoden kan vara effektiv för att identifiera om någon grupp koncept 
inte riktigt passar in och kan väljas bort. Det är också användbart genom att man inom varje 
kluster kan jämföra koncept mer jämlikt vilket underlättar utvärderingen. 
 

Värdemetoden 
En metod för att utvärdera koncept på ett snabbt och systematiskt sätt. Metoden kan användas vid 
flera delar av processen då systematisk utvärdering är nödvändig. Metoden bidrar till ökad 
förståelse av koncepten och ett sätt att på ett likvärdigt sätt kunna diskutera och väga koncepten 
mot varandra. Metoden går ut på att man för varje koncept skriver ner kortfattat vilka fördelar, 
nackdelar och unika element konceptet har. Detta sker individuellt av varje person i 
designgruppen varefter individernas svar kan diskuteras. 

Konceptvalsmatris 
Att använda en konceptvalsmatris innebär att man i en matris värderar ett antal koncept utifrån ett 
antal uttagna urvalskriterier(Österlin 2007). Värderingen sker med en enkel poängskala för varje 
kriterie, 1-5 exempelvis. Poängvärderingen kan antingen ske tillsammans eller en och en. 
Eventuellt kan vissa kriterier viktas så att de väger tyngre i förhållande till andra(Nilsson 2015). 
Vid designproblem som bygger på mer abstakta egenskaper så som en upplevd känsla eller ett 
visuella uttryck finns det studier som visar på möjligheten att använda ord som beskriver dessa 
uttryck som kriterier. Exempelvis kan exclusiv vara ett uttryck man värderar högt hos en dyr bil. 
Det finns dock studier(Barnes & Lillford 2009) som visar på vikten av att välja ord som inte kan 
misstolkas och hur viktigt det är att välja ord som tydlig kan kopplas till produkten eller 
problemområdet. Det är också viktigt att ta hänsyn till utvärderingsgruppens kulturella ursprung 
och språk då ords betydelse och uppfattande kan skilja sig dem emellan.  
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2.4 Modellering 

“Man brukar säga att “En bild säger mer än tusen ord.” En modell ger ännu mer information” 
(Österlin 2007 p 75) 
 
Ett effektivt sätt att validera de lösningar man kommer fram till i designarbetet är att göra 
modeller som går att se och ta på i det tredimensionella rummet. Det är också viktigt att testa 
lösningarnas funktioner för att säkerställa att de fungerar som tänkt. Modeller kan byggas med 
mer eller mindre komplexitet beroende på dess syfte men allmänt är att de är till för att utforska 
något eller flera egenskaper hos lösningen. Här följer två modelltyper som är aktuella för arbetet. 

2.4.1 Lermoddelering 

 
Figur 2.4 Lermodell av BMW 

Lermodellering kan användas för att bygga upp modeller med god flexibilitet under arbetsgången 
och en hög ytkvalitet. Leran tillverkas specifikt för detta syfte och företagen som tillverkar den 
har ofta en hel del kunskapsmaterial som kan underlätta arbetet(KolDesignTechnology 2009). 
Arbetssättet av modellen i detta projekt kan relateras till hur bilindustrin jobbar vid framtagning 
av nya bilmodeller(Mercedes-Benz 2012, BMW USA 2011).. Där finns lång erfarenhet inom 
detta område och väl förfinad arbetsgång. Figur 4 ovan visar en genomskuren lermodell av en 
BMW med alla lager i arbetet synliga, mer om dem nedan. 
 
De utgår från en skiss/rendering på den bil som skall byggas till modell, skisserna visar vinklar 
från flera vyer på fordonet.  
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Utifrån detta tillverkas sedan en grundstomme som har den grundform efter bil, man lämnar 
marginal för leran. Grundstommens uppgift är att fylla den volym som annars leran skulle tagit 
upp och eftersom designen redan är bestämd, blir det ett verktyg för att sätta ut riktlinjer för 
applicering av lera. Då man kommer till själva modelleringfasen med lera har man en stabil 
grund att börja på.  
 
Grundstommen kan delas upp i två större sektioner, en konstruktion som håller uppe hela 
modellen och en modell som är grovt utfromat efter grundfomen på designen som görs i ett 
lättare utfyllnadsmaterial, exempelvis ett skummaterial. 
  
 
Modelleran som sedan skall appliceras ovanpå är en speciell typ av lera framtagen specifikt just 
för denna typ av uppgift. Den har egenskaper som gör den lätt vid hantering och som gör att den 
bibehåller den givna formen. 
 
Leran läggs i flera skikt med först ett grundskikt som täcks över hela grundformen. Därefter 
appliceras lera efter designens renderingar och skisser. 
 
Man använder modellen som ett verktyg i designprocessen för att göra en sista definition av 
formgivningen. Det är en arbetsprocess som gör att man kommer i direkt kontakt med produkten 
vilket gör det möjligt för precisa formsättningar och om så behövs, åtgärder. 
Man arbetar i lera på grund av dess formbarhet och möjlighet att skapa högkvalitativa släta ytor 
som när leran svalnat har goda nog hållfasthetsegenskaper att unvika deformeras. Det finns även 
teknik som möljiggör en typ av lackering ovanpå leran som kan uppnå tillräckligt hög standard 
för att studera reflektioner i ytor hos den färdiga produkten. 

2.4.2 Funktionell prototyp 
Vill man som designer verkligen säkerställa att ens lösningar fungerar är det tillverkandet av 
funktionella prototyper som gäller.  Dock kan det i många fall vara mer rationellt att överlåta 
konstruktionen av mer avancerade modeller till en specialist eller ett tilltänkt 
tillverkningsteam(Österlin 2007). Gör man en komplett prototyp med alla de tilltänkta 
tillverkningsmetoderna kallas det för “förserie” och gör man en prototyp i den planerade 
produktionsanläggningen kallas det för en “nollserie”. 

2.5 Presentation 

“En viktig del av ett projekt är att kommunicera sitt koncept” (Nilsson 2015) 
Många projekt presenterar resultat på ett allt för komplext vis på vad själva syftet är eller vad det 
huvudsakliga målet egentligen var. Vilket i vissa fall inte skapar mer intresse. 
 
För att effektivt kunna kommunicera sitt resultat för åskådaren är användingen av bilder och ord 
ett viktigt val i processen för en framgångsrik presentation.  
“En bild säger mer än tusen ord” är ett bra ordval i detta fall. Det kan tolkas som hur viktigt det 
faktiskt är med en genomtänkt visuell kommunikation.  
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Det påstås vara olika områden i hjärnan som behandlar verbal och visuell information. Hjärnan 
lägger mycket energi på att bearbeta visuella intryck. Det medför att man har lättare att ta till sig 
och bevara information som exempelvis en text eller bild jämfört med vad en person sa för 10 
minuter sedan. 
 
Presentation av ett projekt bör vara tydligt i sitt budskap och ska skapa kontakt med observatören. 
Grunden till en bra presentation ligger i förberedelse. Första intryck är även en stor del i hur det 
kommer att tolkas och bedömmas. 
 
Det handlar om att skapa intresse för området man ska presentera och att kunna konkurrera med 
konkurrenterna. Det kan alltså ligga till stor vikt hur ett företag presenterar sig själv, dess mål 
eller resultat för att vara ett hot på marknaden. 
 

2.6 Tilltalande design och visuella intryck 

Generellt om tilltalande design 
Att skapa tilltalande design är något människor har sysslat med under väldigt lång tid. Vad som 
är tilltalande eller inte kan vara svårt att urskilja. Mads N Folkmann beskriver i olika 
underliggande apekter i en artikel(2010). Han nämner att beskrivningen av tilltalande design av 
produkter kan underlättas om man väljer att se på design utifrån två perspektiv, design som 
strukturering av sinnesbundna intryck och design som ett medel för kommunikation. Dessa kan 
förekomma i olika grader, oberoende av varandra i en design. Med hjälp av dessa två synsätten 
går det att hitta fyra olika delgrupperingar som design kan ta när det kommer till hur de upplevs 
av betraktaren.    

 
Figur 5.1 De två designaspekterna 
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I figur 5.1 kan man se hur de förhåller sig till varandra och vilka de olika grupperingarna är. 
Dessa grupperingar är inte bättre eller sämre generellt utan har olika användningsområden. 
Beroende på vilket syfte man har med sin design gäller det att fokusera på den del av spektrat 
som är mest fördelaktigt. I fallet med konceptdesign är det fördelaktigt med både hög nivå på den 
kommunikativa skalan och en hög nivå på skalan av sinnesstimuli. Denna sinnesstimuli kan vara 
svår att greppa med kvantitativ forskning men nu följer några intressanta forskningsartiklar i 
området. 

Om symmetri 
En aspekt som det finns en del forskning om som kan ha en direkt inverkan på hur tilltalande ett 
föremål upplevs är symmetri. Exempelvis visar en studie av Bauerly & Liu(2008) med en studie 
av olika placering av bilder i en text att symetri har en betydande effekt när det gäller hur 
tilltalande intrycket av helheten blir.  

Iögonfallande designelement 
I (Sharmin 2004) studie gjordes en undersökning på ögats rörelse, det utfördes diverse tester på 
ett antal testpersoner, 9 kvinnor och 12 män.  
Studien nämner hur viktigt människans sinnen är vid uppfattning av miljön den befinner sig i. 
Men framförallt hur viktigt det är för hur hjärnan uppfattar den information som tas in via 
ögonen. 
I artikeln tar de upp varför ögat riktas mot specifika punkter på object och hur exempelvis 
distinkta kanter och färg kan ha betydelse varför ögat fäster uppmärksamheten just där vid första 
intryck. 
 
Studien gick ut på att undersöka testpersonernas ögonrörelse som sker vid första anblick de ser en 
produkt och hur olika faktorer som kön, intressen och kunskap påverkar resultatet. Med hjälp av 
mätinstrumment kunde man lägga ut ett rörelsemönster som ögat följde över en bild på utvald 
produkt. Varje enskilt test gjordes under ett fåtal sekunder. 
 
Testerna visar att en stor del av ögonens fokus, oftast i första hand, läggs på märket av 
tillverkaren. Det vill säga om detta fanns synligt på produkt. Det kan tolkas som att observatören 
vill få vital information så snabbt som möjligt för att kunna bedömma objektet.  
 
Ser observatören ett känt märke på produkten har han lättare för att skapa sig en uppfattning och 
kan såla bort viss information som blivit trivial. Den igenkännighetsfaktorn som uppstår kan 
påverka åsikterna för föremålet både negativt och positivt.  

Om balansen mellan nyhetsfaktor och familjäritet 
En ytterliggare faktor som upprepade studier(Hekkert, Snelders and Piet Wieringen 2003, 
Hekkert, Snelders & Wieringen 2012) har pekat på är relevansen för en balans mellan de nya 
utryck en nyutvecklad design kan tillföra mot fimiljäritet från tidigare eller liknande produkter 
eller tjänster. Dessa två faktorer existerar ofta i ett motsatsförhållande till varandra där en ökning 
i den ena sänker den andra. På samma gång visar studierna att ett överskott åt ågot av de två 



23 

faktorernas håll har ett negativt samband till hur tilltalande designen upplevs. De menar på att en 
lyckad design är den som lyckas finna den optimala punkten på denna skala. Det bör dock 
nämnas att denna punkt kan variera beroende på designområde och att vissa områden som 
exempelvis konst kan vara undantagsfall. I de områden de undersökte, produktdesign, verkar 
dock sambandet vara påtagligt. 
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Kapitel 3 Metod 

3.1 Metoddiskussion 

Metoderna som användes i det här projektet bygger starkt på den designmetodik som redovisas i 
den teoretiska referensramen men vid några tillfällen behövde metoderna modifieras för att passa 
vårt projekt eller de syften vi hade. Här följer en ingående redovisning av arbetsgången. 

3.2 Uppstart 

Vid första mötet med Bonesheart diskuterades utgångspunkten för projektet och i vida svängar 
vad företaget var ute efter.  Företaget var tidigt tydliga med att ge projektet relativt fria händer 
och gav i princip bara en utgångspunkt, att skapa ett eller flera koncept inom de tre genrerna Café 
racer, scrambler och café fighter. Anledningen till att specifieringen av flera koncept är att 
Bonesheart behöver mer än ett koncept till lotteriet så alla koncept av hög kvalitet är av intresse.  
 
Eftersom projektet startade med så pass få begränsningar från företaget, fick studenterna knappt 
några riktlinjer att utgå ifrån. Det kan vara både till fördel och nackdel, men i detta fallet drogs 
slutsattsen att det bövdes någon typ av direktiv för att kunna arbeta mer effektivt och för att 
kunna etablera en stabil planering i start av projektet.  
 
Projektgruppen gick därför till Bonesheart med förslag om möjliga inriktningar på motorcyklar. 
Förslagen skapades enligt metoderna nedan och i slutet av det här steget hade ett ordentligt 
ramverk skapats för arbetets fortskridande. 
 

3.2.1 Designbriefs 
Därför togs det fram sex stycken konceptförslag, i ett dokument med text och bilder som beskrev 
olika inriktningar på motorcyklar inom de tre genrerna(bilaga 1). Detta dokument fyllde rollen av 
en designbrief i kontakten med företaget och utvecklades under diskussionen av materialet.  
Gemensamt för samtliga var att de innehöll de aspekter och den “känsla” av Bonesheart som 
diskuterats fram med företaget över telefon och på mötet. Denna känsla eller image är något de 
byggt upp inför premiären av deras hemsida. 
 
De olika konceptförslagen har alla något av de egenskaper, Mer eller mindre, som definerar 
märket. De sex konceptförslagen är alla inspirerade av vad som redan finns inom denna typ av 
motorcykelkultur och sattes samman genom att kategorisera motorcyklar inom genrerna till olika 
subgenrer i kluster. 
Varje enskilt konceptförslag beskriver en typ av motorcykel som har de egenskaper den 
subgenren innehåller som står i titeln på varje konceptförslag.  
De sex konceptkategorierna är: Tung scrambler, Cafe racer Bonesheart 2.0, Cafe racer V-twin, 
Scrambler- Scrappy vintage, scrambler - cafe racer hybrid, Cafe racer/Cafe fighter. 
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Som till exempel är förslaget scrambler-scrappy vintage en konceptkategori fokuserad på en mer 
terränggående motorcykel med en retro profilering. Medans Cafe racer/Cafe Fighter subgenren 
utgår från en mer modernare cykel som har en mer “sportig” karraktär men drar vissa paralleller 
med de klassiska café racermotorcyklarna i sin design. 
 

3.2.2 Funktionsanalys 
Konceptförslagen definerades sedan ytterligare i en funktionsanalys(bilaga 9) där alla 
kategorierna behandlades för sig för att möjligöra den inbördes variation som finns inom 
genrerna.  

3.2.3 Klusternedsmalning 
Detta skickades sedan in i ett samlat pdf-dokument till Bonesheart, som ombads gå igenom de 
sex kategorierna för att välja ut vilka av dessa som var bäst lämpade för vidareuteckling. Beslutet 
var att gå vidare med fyra stycken av förslagen. Kategorier som valdes: Cafe racer V-Twin, Cafe 
racer hybrid, Cafe fighter och Bonesheart 2.0. Med dessa fyra valda fanns då tillräckligt med 
riktlinjer och en lösningsrymd i en angriplig storlek för att kunna fortskrida med arbeten.  

3.3 Planering 

 
Figur 3.1 Planeringen 

 

Planen var sedan start att använda generell designmetodik i etapper som beskriven i tidigare 
nämnd litteratur(Nilsson et al. 2015, Österlin 2007). Planeringen av etapperna i projektet började 
i uppstarten med ett gantschema med hållpunkter och etapper men som fylldes på med mer 
detaljerade moment genom uppstartningsetappen och informasinsamlingen.  
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Figur 3.2 Projektplaneringen av idéprocessen 

3.3.1 Projektplaneringsmetoden 
Idégenereringsetappen planerades med hjälp av Nilssons et al(2015) projektplaneringsmetod 
vilket gav en tydlig struktur genom arbetet. Den skedde på en whiteboardtavla(bilaga 4) innan 
den sluterligen spikades och fick strukturen i figur 7.  
Det fördes även en dagbok(bilaga 8) för att dokumentera arbetets gång och ge möjlighet att 
reflektera över tidsåtgång och produktivitet i slutet av projektet. 
 

3.3.2 Innovationsstrategi 
Genom disskussion med företaget nåddes tidigt slutsatsen att försöka hitta unika uttryck för att 
skapa intresse till hemsidan och lotteriet. Med företagets position som nya på marknaden och 
företagets inställning vägt mot den teoretiska forskning som tas upp i den teoretiska 
referensramen gick valet på en aggressiv innovationsstrategi. För att lyckas med detta var fokuset 
tidigt på att undersöka den existerande marknaden för att se vad som redan skapats när det gäller 
motorcykeldesign inom de bestämda genrerna. Med den bra kunskap om detta minskar risken att 
generera koncept som liknar andra för mycket. Men med i tanken var också att ändå inte gå för 
långt ifrån de etablerade genrerna så att koncepten tappar all familjäritet. 
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3.4 Informationsinsamling 

Informationsinsamlingen påbörjades dag ett i projektet med att påbörja sökning av information 
och bildmaterial om motorcykelgenrerna och marknaden. En hel del av informationssökningen 
gick också åt till att sätta sig in i tekniska detaljer och termonologi. Mycket av 
informationssökningen var nätbaserade sökningar på olika sätt men kompleterades med en 
enkätundersökning.  

 

 

3.4.1 Kollage 
För att bygga upp kunskap om motorcykelgenrerna, 
kulturen och företagets potentiella marknad samlades det 
in stora mängder bilder. Dessa samlingar skapades på 
webbplattformen pinterest där bilder effektivt kan samlas i 
kollage av önskvärda kategorier. Stylingboards sattes 
samman för samtliga tre genrer under arbetet att 
kategorisera för konceptförslagen(Bilaga 1). Usageboards 
sammanställdes för vissa av delmomenten i 
designprocessen(Bilagorna 5). Utvalda bilder valdes ut 
och skrevs ut på A3 papper för att sättas upp på väggarna i 
de två lokaler vi arbetade i(figur xx).  

3.4.2 Enkätundersökning 
Det gjordes en internetbaserad enkätundersökning för att undersöka vissa designaspekter och för 
att få en bild av marknaden i Sverige för genrerna cafe racer och scrambler. Enkäten är gjord med 
hjälp av webbtjänsten typeform.com och sedan distrubiterades med mailutskick. Enkäten 
skickades ut 8:e Februari och svaren analyserades 16:e februari. 

Syfte och målsättning med enkätundersökning 
Det fanns två syften med undersökningen. För det första ville projektgruppen skapa sig en 
uppfattning om hur marknaden och intresset ser ut i Sverige när det kommer till den här typen av 
motorcyklar. Det andra syftet var att få in åsikter på olika designelement som hör till motorcyklar 
i de här genrerna för att använda som vägledning i framtagnings- och selektions-processen av 
vårt projekt. Designaspekterna som skulle undersöka var dels de övergripande åsikterna för 
genrerna och dessutom vilka designelement som åskådare reagerar på och varför.  
 

Figur 3.3 kollage 
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Målgruppen 
Det finns många organiserade klubbar och entusiaster inom genren utomlands och utan 
motsvarigheten i Sverige gick valet av målgrupp för undersökningen till den bredare skaran 
svenska motorcyklister. Avgränsningarna här blev enkel, du bör vara svensk och köra eller ha 
kört motorcykel. För att nå ut till dessa vände sig eleverna till motorcykelklubbar över hela 
Sverige. Projektgruppen satte som mål till att inte vara selektiva i valet av vilken typ av klubbar 
som skulle kontaktas utan fokuserade på klubbar med officiel mailadress och vad som gick att 
tolka som aktiva motorcykelklubbar. De flesta mailadresserna hittades via hemsidan svmc.se, en 
stor rikstäckande ideell organisation för svenska motorcyklister där klubbar från hela landet kan 
gå med och få en rad förmåner.  
   

Utformning av formelär och frågor 

 
Figur 3.5 Frågebatteriet 

 
Enkäten utformades till att vara enkel att ta till sig och ge ett professionellt uttryck(Bilaga 6). 
Frågorna skrevs enligt sammanställningen(figur 9) och utformningen med bilder finns i bilaga 6. 
De första tre frågorna ska ge lite bakgrundsinformation om deltagarna som svarar på enkäten utan 
att göra frågorna allt för tråkiga att svara på eller gå inför allt för privat. Frågorna är ställda på ett 
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ganska slutet sätt för att vara lättsamma och för att få kortare svar som är lätta att klassificera. 
Undantaget är frågan om motorcykeltyp som ställs öppen för att ge möjlighet att nämna alla typer 
av motorcyklar eller för fler än en motorcykel om deltagaren har det i sin ägo. 
 
Sedan valdes bilder på fyra motorcyklar, två Café racer och två Scrambler att använda som 
bedömningsobjekt. Varje cykel fick bedömmas med en skala från 1 till 10 och som sedan följs 
med en fråga där man får svara vad man tycker är snyggt och vad som inte är snyggt. Tanken var 
att fånga upp vad åskådarnas blickar drogs till hos de olika motorcyklarna och om det de reagerar 
på är positivt eller negativt. Enkäten skapades med så pass öppna frågor att om man som 
deltagare har mycket synpunkter att dela med sig av så kan skriva mycket men ändå ha frågor 
som inte upplevs för ansträngande att besvara. Sedan togs det med en avslutande fråga om 
huruvida de skulle kunna tänka sig att köpa en ombyggd motorcykel eller inte, med tillägget av 
alternativet att man hellre bygger sin egen för att ge en ytterligare nyans i frågan.  

Analys av svar 
 
Analysen av svaren på enkäten gjordes en vecka efter utskicket. Vid den tidpunkten hade 58 svar 
erhållits. Se bilaga 11 för kompletta svar 
 
Projektgruppen började med att gå över helhetsbetygen på de fyra motorcyklarna. Betygen 
sammanställdes med medelvärde och Median för att få en uppfattning om vilka som var 
populärast. 
 
Sedan analyserade frisvarsfrågan genom att koda svaren. Tanken med att koda svaren togs från 
en studie som tittade på hur man bedömmer svar gällande kvalitativa, tilltalande och funktionella 
aspekter för designkoncept(Christensen & Ball 2014). Svaren delades in i positiva och negativa 
kommentarer och sedan räknades vilka delar av motorcyklarna som omnämdes i kommentarera 
för de olika motorcyklarna. På så sätt kundes åsikterna kvantifieras, designelement identifierades 
av betydelse och om de hade positiv eller negativ inverkan på betraktaren. Eleverna 
sammanställde antalen i stapeldiagram, vilket gav en god översikt. 
Man bör ta i akt att antalet åsikter räknades och att varje person kunde ha fler än en åsikt, så 
korrelationen mellan antal personer och svaren är så att de personer som svarade mer utförligt på 
frågorna har mer inflytande. Detta påverkar möjligheten att dra slutsatser kopplat till urvalet men 
sänker inte värdet på resultatet ur ett designperspektiv. Speciellt då svaren är tänkta att vara 
vägledande inte direkt bestämmande. De övriga frågorna analyserades också och det gjordes 
sammanställningar i grafer. Antalet personer räknades som modifierat sin motorcykel och hur 
många som kunde tänka sig att köpa ombyggda motorcyklar eller inte, samt sammanställdes ett 
cirkeldiagram av de motorcykeltyper i urvalsgruppen som har en sådan i sin ägo.  
De positiva och negativa elementen samt poängsättningen på de olika cyklarna hjälpte 
projektgruppen att identifiera kritiska delar på motorcyklarna som kan förstöra eller höja 
intrycket från motorcyklarna. De saker som många tyckte om användes senare i 
idégenereringsfasen som inspiration. 
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3.5 Idégenerering 

3.5.1 Konceptframtagning 
Efter arbetet med Bonesheart och 
klusternedsmalningen resulterat i de fyra 
konceptkategorierna började arbetet med att 
generera koncept. Initialt gick mycket tid till att 
experimentera med former utifrån på 
inspirationsbilderna inom respektive kategori 
och studera funktionella detaljer med skissandet 
som hjälpmedel. Därefter uttnyttjades metoden 
braindrawing där arbetet delades upp så att det 
skedde utifrån en kategori i taget och 
framtagning av koncept som uppfyllde de 
känslor och funktionskrav(från 
funktionsanalysenanalysen) som ställts i 
respektive kategori. Skissandet skedde i 
omgångar av separat arbete med avbrått av 
möjligheter att inspireras av varann. Dessa koncept byggde på inspiration från ett antal källor. För 
det första utgick koncepten i de flesta fall från fabriksmotorcyklar med estetiskt och kulturellt 
starka komponenter. Exempelvis motor, ram eller liknande som ger goda möjligheter att bygga 
vidare på. Annan inspiration som användes var bilder och rörlig media från andra byggen inom 
genrerna samt svaren från enkäten för att identifiera vad som stärker alternativt sänker ett 
motorcykelbygge.  
Vid ett par av de tidiga koncepten, samt ett av de som gick vidare hela vägen, “Aggro” användes 
även inspiration från djurriket, Bionics 
 
För att jobba fram grundformerna och känslan på koncepten användes främst skiss och 
photomanipulation av grundmotorcyklar. Vid designen på några bensintank och bakdel på nagra 
utav koncepten användes också enklare modellering i skummaterial, så kallade mockups. För att 
sedan visualisera koncepten på en så rättvis plattform som möjligt gjordes presentationen av 
samtliga koncept i en renderad sidvy med vit bakgrund.  

3.5.2 Konceptval 
Vid tidsgränsen för konceptframtagningen hade tio unika koncept i de fyra kategorierna skapats. 
Koncepten skulle nu komma att analyseras och smalnas av för att finna de koncept med bäst 
kvalitet och möjlighet att uppfylla de uppsatta målen. För att göra detta behövdes koncepten 
rangordnas utifrån hur väl de uppfyller kraven och vilka koncept som har högst potential att göra 
Bonesheart nöjda. Detta gjordes på två sätt. För det första gjordes en konceptutvärdering med en 
variant på värdemetoden(Nilsson et al. 2007). Det andra var att använda en matrisutvärdering. 
 

Figur 3.6 Skiss som vektyg 
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Konceptutvärdering med värdemetoden 
Individuellt koncepten bedömdes utifrån Styrkor, Svagheter, begränsningar och potential. 
Därefter diskuterades resultatet och dokumenterades(Bilaga 3). Syftet med konceptutvärderingen 
var att få klarhet i de olika konceptens styrkor, vilken potential de hade och vad som skulle kunna 
göras för att förbättra dem. 

Matrisutvärdering 
Det gjordes en matris enligt Kenneth Österlins Matrisutvärdering(2007). Vilket innebär att man 
bedömmer var och ett av koncepten efter ett antal urvalskriterier. Bedömningen sattes som 
poängskala 1-5 där 5 har högst överensstämmelse. 
Bedömningen gjordes av de två författarna, där båda två systematiskt poängsatte koncepten 
enskilt utifrån urvalskriterierna. Det skedde utan någon form av kontakt dem emellan för att hålla 
bedömningen så objektiv som möjligt. När båda var klara räknades poängen samman och 
sammanställdes(bilaga 10). Koncepten rangordnades utifrån antalet poäng och rankingen 
avgjorde sedan vilka koncept som skulle få gå vidare i arbetet. 
 
Det hade bestämts innan att fyra koncept skulle tas vidare till nästa steg och vid den möjlighet att 
fler än ett koncept hamnade på samma poäng skulle dess potential utifrån konceptutvärderingen 
fälla avgörande. Detta kom att ha verkan då koncepten med placeringen 4 och 5 hade samma 
poäng. Konceptnumren är desamma som i värdemetoden(bilaga 3). Det stod mellan koncept 1 
och 6 men avgörandet föll på koncept 6 då potentialen och fördelarna hade bedömts högre.  

3.5.3 Konceptförfining 
 
Nu går projektet in i en fas där grundform har bestämts och likaså designen för varje koncept, 
dock har de inte definierats till fullo. Fyra koncept på fyra stycken motorcyklar.  
 
Det är viktigt att klargöra designen för projektgruppen som designteam och se till så att det finns 
en likgiltig förståelse och uppfattning för varje koncept. Det bygger på att man förstår 
formgivningen av varje koncept men också en förståelse för detalj- eller komponentval som 
gjorts för varje enskild motorcykel. Det är kritiskt i vidareutveckling av designen och dels för att i 
slutändan kunna presentera materialet på ett så väl utförligt vis att företaget får samma 
uppfattning om materialet.  
 
Något som togs upp i denna fas var tankarna för alla motorcyklar. Två av koncepten fanns det en 
bra förståelse för från båda gruppmedlemmar. Formgivningen på de två andra  bränsletankarna 
gordes en bedömningen av att de behövdes defineras tydligare, därför togs det fram ett flertal 
mockups på dessa för att definiera dem ytterligare.  
 
Varje koncept fick mindre justeringar som ledde till den slutgiltiga designen för varje enskilt 
koncept. 
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3.5.4 Val av koncept för modellkonstruktion 
 
Efter finputset skickades materialet in till Bonesheart och ett skypemöte ordnades för att kunna 
diskutera de fyra utvalda koncepten. Det skulle även tas ett beslut på vilket av koncepten som 
skulle byggas som modell. Författarna argumenterade för att modellera det koncept som hade 
mest unika och komplicerade former för att definera dem inför framtida byggande. Företaget höll 
med om denna retorik och ett val kunde fattas. Beslutet föll på att modellera konceptet med 
arbetsnamnet “Aggro”.  

3.6 Modellering 

Modellen har byggts på en egensvetsad ram i stålrörskonstruktion. En förenklad ramkonstruktion 
fick bli alternativet för att effektivisera arbetet och för att kunna komma till huvuduppgiften så 
fort som möjligt, nämligen att jobba fram designen av modellen med lera.  
 
Efter sammanfogningen av stålrören täcktes ramen med ett skumplast som utfyllnadsmaterial 
som är utifrån metodiken i den teoretiska referensramen. Skumplastet skars ut i sektioner och 
som formgivits i grova drag efter designen på bränsletank, bakparti och front. Sektionerna 
limmades samman och  fästes på stålramen med ett silikonbaserat bygglimm vid underliggande 
kontaktytor.  
 
Utfyllnadsmaterialet har till uppgift att fylla volym, det har till grund att man sparar in på den 
dyra modelleran. En annat viktig egenskap är att det vid applicering av lera kan användas som 
riktlinjer och hjälpmedel för skalenlig definition av volymen. För att få bättre vidhäftning mellan 
leran och utfyllnadsmaterialet borrades en mängd hål på ytorna. (Se figur 11) 
 
 

 
Figur 3.7 Grundstruktur på ram 
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Efter att grunden byggts upp börjades arbetet med att applicera lera ovanpå utfyllnadsmaterialet. 
Eftersom modelleran som valts har en arbetstemperatur på 50-58 grader Celsius, användes en 
portabel ugn som var nära tillhands under processen. 
Projectmedlemmarna använde sina händer för att applicera den största mängd lera på det 
underliggande grundstommen. Den volym lera som byggs upp ska bli större än den slutgiltiga 
skalan på formen för att göra det möjligt till att ta skära ut modellen vid utformningsprocessen, 
detta gör även att leran får en slät yta. Skärverktyg tillverkades i verkstad efter behov. Modellen 
arbetades sedan ner genom att skära, skrapa och pressa leran till önskade former. För att uppnå 
symmetri användes tejp, mätverktyg och stora doser ögonmått. 
 

 
Figur 3.8 Färdigställd modell på Utexpo 2016. 
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3.7 Presentation 

Efter att designen på varje koncept har definerats gick koncepten sedan in i en förfiningsfas där 
de gick igenom en process där man förfinar renderingar till att bli presentationsmaterial. 
Finputsning genomfördes på varje rendering, detta gjordes i datorprogrammet photoshop.   
Varje koncept är gjorda med samma sidvy på motorcyklarna och i denna fas justerades de så att 
samma bakgrund och skuggeffekter blev på varje rendering. 
 
Samtidigt som arbetet fortskred i photoshop gjordes presentationsskisser med isotropisk vy. 
Dessa skisser skall ge observatören en riklig och bra förståelse för formerna i varje enskilt 
koncept medan renderingarnas roll är att presentera tilltänkt färgval, material och övergripande 
känsla. Alla koncept blev ritade med samma vy för att få ett tema genom hela 
presentationsmaterialet. 

 
Figur 3.9 J.Håland och D.Höggren på Utexpo 2016 med komplett presentationsmaterial. 

 
Eftersom projektet skulle visas upp på Examineringsmässa togs det fram flera posters. 
Tillsammans visar de upp en gemensam bakgrundsbild som flyter över allt ihop till en ända stor 
presentation. I mitten placerades en stor rendering på konceptet “Aggro”, där motorcykeln står på 
vägen i bakgrundsbilden. På sidorna visas de övriga tre koncepten upp med mindre renderingar 
och skisser.  
 
Förutom denna presentation av koncepten, presenterades även modellen av “Aggro” upp i 1:1 
skala på mässan. Den hade som uppgift att ge åskådaren en bra förståelse för formen på 
motorcykelns övre partier som tank, framlykta och sadel. 
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Kapitel 4 Resultat 

4.1 Resultat av enkätundersökning 

Antal svar: 58 

 
Figur 4.1 graf över fördelning av motorcykeltyper bland enkätsvar. 

 
Figur 4.2 Tabell över svaren på fråga 12. 
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Bonesheart special 
Medelbetyg: 5.97  

Honda cafe racer 
Medelbetyg: 5.79 

Figur 4.3 Tabell över de kodade svaren till fråga 5. Högt antal innebär stort fokus på 
området ifråga. 

Figur 4.4 Tabell över de kodade svaren till fråga 7. Högt antal innebär stort fokus på området ifråga. 
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Triumph Scrambler 
Medelbetyg: 5.41 

 
Figur 4.5 Tabell över de kodade svaren till fråga 9. Högt antal innebär stort fokus på området ifråga. 

BMW scrambler 
Medelbetyg: 4.38 

 
Figur 4.6 Tabell över de kodade svaren till fråga 11. Högt antal innebär stort fokus på området ifråga. 
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4.2 De fyra koncepten 

Koncept Aggro 
Bygger på modellen: Yamaha Virago XV920 
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Koncept Café Harley 
Bygger på Modellen: Harley Davidson street 750 
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Koncept Gravedigger 
Bygger på modell: Honda CB750 
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Koncept Thunderbird 
Bygger på modellen: Yamaha Virago XV920 
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4.3 “Diskussion och analys av resultat” 

Enkätsvaren 
Svaren från enkäterna gav studenterna en god utgångspunkt för arbetet och intressanta 
synpunkter att ta i akt vid utformningen av koncepten. Frågan om vilken motorcykel de själva ger 
en bild på vilken typ av motorcyklister som svarat på enkäten. Svaren för huruvida de kan tänka 
sig köpa en ombyggd motorcykel visar hur stor del av respondenterna som hade kunnat vara en 
del av den tilltänkta marknaden. Men utan möjligheten att jämföra dessa siffror med någon annan 
studie på samma område är det svårt att dra några slutsatser utifrån detta om exempelvis huruvida 
den syftade målgruppen för enkätundersökningen, svenska motorcyklister, är rättvist avspeglade 
bland respondenterna. Det man kan göra är att konstatera att dessa svar är representativa för just 
den här gruppen respondenter. Skulle studien däremot upprepas eller en större studie genomföras 
skulle resultaten här kunna jämföras med resultaten i det här arbetet.  
 
Huvudsakliga delen av enkätsvaren som analyserats är betygsättningen och den öppna frågan om 
vad som är snyggt och vad som respondenten inte tycker om med de olika motorcyklarna. 
Resultaten presenteras motorcykel för motorcykel vars bilder ligger i bilaga 6. Medelvärdet gav 
ett grovt värde för vad respondenterna tyckte om helheten för de olika motorcyklarna medan den 
öppna frågan erbjöd en djup svarsmängd att analysera. Kodningen gav ett överskådligt sätt att se 
fokuspunkterna på motorcyklarna och valet att inkludera positivt och negativt gav en viktig 
nyans. På några av fokuspunkterna var åsikterna delade så att det inte gick att avgöra om 
designelementen var positiva eller negativa. Men även i sådana fall gick det att utlysa delarna 
som att de drog till sig blickar.  
Alla motorcyklarna hade också en eller flera delar som drog till sig ett större antal negativa 
kommentarer. Dessa var av särskilt intresse då det finns möjlikghet att de påverkar intrycket på 
designen mycket. Dock är det svårt att dra några direkta slutsatser då det inte finns något synligt 
samband mellan högt antal negativa åsikter på en del och motorcykelns helhetsbetyg.  
Men även om det inte var följde något statisktiskt mönster gav fokuspunkterna ändå värdefull 
information inför idégenereringsetappen. Även de fullständiga åsikterna i bilaga 11 togs i akt och 
användes för att vidga vyerna för studenterna. 
 
 

De fyra koncepten 
Koncepten som genom konceptvalsprocessen bedömts ha högst potential och sedan finslipades i 
sina detaljer till de fyra koncept som presenteras med en nogrann rendering i sidvy och en skiss i 
isometrisk vy för att delge designen på ett tydligt sätt. Konceptens enkla och mörka färgsättningar 
kommer ifrån företagets förkärlek för det tunga, enkla och stilrena. Att just dessa koncept 
uppfyllde kraven bäst kan till stor del ha att göra med att motorcyklarna dessa koncept byggde på 
hade goda förutsättningar från start, med motorer och ramar som kunde bidra till det aggressiva, 
tunga och stilrena utrycket som Bonesheart specificerade i konceptkategorierna i uppstarten av 
projektet. Dessa värdeord som tillsammans med fokuspunkterna från enkäten satte grunden till 
urvalsprocessen och gav i slutändan ett gott resultat. 
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Koncepten togs väl emot av företaget som snabbt la fram intresset att gå vidare med dem till 
motorcykelgarage med kapacitet att göra ombyggnader av denna typ motorcyklar. Det fanns även 
intresset att göra lermodeller av fler än ett av koncepten, en fråga som på grund av tidsramen fick 
skjutas till framtiden och ett eventuellt uppföljningsprojekt. Nackdelen med detta goda 
mottagande var att ett initialt tilltänkt andra enkätutskick, till samma målgrupp, fick uteslutas. 
Detta för att företaget inte ville sprida avbilder på koncepten innan de själva var redo att tillverka 
cyklarna i rädsla för kopiering av koncepten av konkurrenter. Detta hindrade en intressant 
verifiering av koncepten då det gäller enkätsvarens nytta för projektet och möjligheten att få en 
uppfattning om hur koncepten kommer tas emot när de når den tilltänkta marknaden.  
 
Istället skedde en typ verifiering utifrån presentationen för företaget. Företaget var mycket 
tillfredställda med de framtagna koncepten och kom snabbt med idéer om framtida konstruktion. 
De visade störst intresse för konceptet ”Aggro”, vilket de kunde tänka sig att bygga och 
marknadsföra först. Även koncepten Thunderbird och Gravedigger talades om som framtida 
kandidater att byggas och lottas ut. 
 
Det bör nämnas att koncepten i färdigställt tillstånd fortfarande är just det, koncept, och alltså har 
efterföljande steg som detaljerade komponent och materialval och funktionella prototyper att 
genomföra innan de kan byggas och lottas ut. Detta är dock helt i ordning med de målsättningar 
som sattes i början av arbetet för att kunna fokusera på de aspekter som berörs i det här projektet. 
Inga av de ombyggnader som föreslås i de här koncepten är såpass stora att de utgör någon extra 
stor utmaning jämför med vad som redan utförts på motorcyklar inom genrerna. Det som skiljer 
arbetet från övriga är det strukturerade designmässiga angreppssättet inte funktionen på 
motorcyklarna eller dess delar.  
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 Kapitel 5 Slutsatser  
 

5.1 Slutsatser 

 
Ett av de huvudsakliga målen med detta projekt var att tillfredsställa Bonesheart utifrån det 
uppdrag som givits utav dem. Tillsammans med företaget satte projektmedlemmarna upp ett antal 
kriterier för vad som skulle uppnås med arbetet. Det största som var att ta fram flera koncept som 
skulle tas fram i form av skisser och renderingar. Vilket man kan dra som slutsatts har uppnåtts 
då fyra koncept har tagits fram, likadant har den nivån på kvalitet som var eftersträvad blivit 
godkänd av företaget som efter presentation av de fyra koncepten ville ha fler koncept. Det kan 
tolkas som att projektet utgick med ett bra resultat då företaget blivit tillfreds.  
 
 

● Arbetet resulterade fyra koncept med en så pass hög kvalitet att företaget överlägger att 
låta bygga alla fyra. 

● Metodiken var väl utformad för att genomföra projektet på ett bra sätt. 
● Det gäller att vara tydlig med hur viktigt det är med riktlinjer i början av ett designprojekt. 

Annars är det lätt att företaget kan uppfatta det som att “ju friare händer desto bättre”. 
Vilket inte är fallet i detta projekt. 

● Planeringen hade stor vikt för framgången i arbetet. Om möjligt planera in mer tid för ifall 
saker inte sker som tänkt, det behövs. 

● Det krävs en planering som kan relateras till verkligheten. 
● Beställningar av material måste läggas inom rimligt tidsram för att få tillgång vid rätt fas i 

projektet. 
● Enkätundersökningen fick bra respons. Av de svar som kom in hade den största delen 

konstruktiv kritik som hjälpte till att bredda perspektivet för projektmedlemmarna. 
● Det finns ett stort intresse för denna motorcykelkultur som framförallt är stort i USA och 

Storbritannien. 
● Det finns en marknad för den här typen av motorcyklar. 
● Flera koncept har sållats bort i förmån för de mer utarbetade. 
● Kontakten med Bonesheart har varit en viktig del i projektet, det har funnits ett 

gemensamt intresse från båda parter att projektet gå ut med ett bra resultat. 
● Lermodell blev som beräknat enligt skala 1:1 på de övre partier som framlykta, 

bränsletank och sadel. Formen blev enligt tänkt design. 
● Det tar tid att arbeta fram presentationsskisser och renderingar. 
● Det är ett område inom branschen som är relativt oberört av dessa typer av arbeten. 
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5.1.1 Diskussion och rekommendation till fortsatta aktiviteter 

För vidare arbete skall komponenter och materialval göras, vilka som ska vara relevanta för varje 
enskilt koncept. Detta kommer att isåfall göras med den “builder” som får i uppdrag att bygga 
cykeln, som blivit utsett av Bonesheart. 
Då kommer man tillsammans diskutera bästa möjliga tillverkningsteknik för att få fram en 
motorcykel som bygger på den design som tagits fram i projektet.  
Det kan rekommenderas att ta fram fler vyer på det koncept som ska byggas för att bättra 
förståelsen ytterligare, det blir med skiss och rendering. Eventuellt att man tar fram 3D-modell på 
vissa komponenter som exempelvis bränsletank.  
Att ta fram vissa komponenter på detta vis är ett bra verktyg för att få ut exakta dimensioner, 
vilket föredras vid tillverkning. De kommer då att tas fram ritningar med hjälp av CATIA V5. 
 
Eftersom Bonesheart är intresserad av att få fler koncept, kan samarbetet fortskrida efter 
projektets slutdatum för att bistå dem med fler koncept. Då detta projekt har arbetats med en 
framgångsrik metod som gett projektmedlemmarna den kunskap som krävs för att ta fram 
intressanta och varierade koncept på denna typ motorcykelgenre, kan arbetet komma att 
fortskrida i samma bana för att säkerställa att materialet blir lika tillfredställande som det resultat 
som redovisas i denna rapport.  
 
Det var från början tänkt att göras ett till enkätuskick utöver det som gjordes i projektet, vilket 
som skulle varit på de fyra koncept som är i resultatet. Då Bonesheart inte tyckte att detta var 
nödvändigt och för att de inte ville sprida koncepten lades det åt sidan. Detta kunde dock ha varit 
ett bra sätt att verifiera resultatet på konceptframtagningen. För att skapa sig en uppfattning om 
hur målgruppen skulle tänkas bedöma arbetet. 
Om det i framtiden kommer att tas fram fler koncept kan det vara bra att göra ett utskick i form 
av enkät på resultatet för att kunna bekräfta det som eftertraktat på marknaden. Detta måste 
själfallet godkännas av företaget. 
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Kapitel 6 Kritisk granskning  

6.1 Kritisk granskning av examensarbetet med avseende på: hänsyn till 
människors förutsättningar och behov och samhällets mål för Etisk-, ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt hållbar utveckling 

Det här projektet kommer att bidra till en samlingsplats för byggandet av motorcyklar i de 
nämnda genrerna.  Det som kan ifrågasättas är om det verkligen är gynnande för samhället då det 
ses av många som en lyx och underhållning att äga motorcykel. Motorcyklar av dessa genrer är 
ofta dyra att köpa och tidskrävande att bygga vilket är en av anledningarna till deras status. 
 
Fordonen i sig kommer inte att gynna samhället någon i direkt mening, men möjligtvis indirekt 
då det tillsammans med den lanserade hemsidan öppnar upp för skapandet av nya jobb och större 
aktivitet i byggandet av dessa motorcyklar. På grund av dess höga värde är de också en potentiellt 
lukrativ inkomstkälla för händiga motorcykelenthusiaster och mekaniker.   Detta skapar 
jobbmöjligheter och taxerade inkomster för samhället, vilket leder till bättre levnadsstandard i 
längden för invånarna.  
 
Likaså finns det gemensamt intresse för denna kultur bland många människor i samhället. Det 
skapas en samlingspunkt för dessa likasinnade individer vilket kan ge dem en typ av livsglädje 
som inte kan värderas i siffror. Vid genrernas skapande under 50-talets Storbritannien hade de en 
stor roll i det kulturella samanhanget och även om det inte är en lika stor kultur idag kan det ändå 
ha en stor inverkan i människors liv. 
 
Det är en rätt kluven uppfattning om motorcykelkultur idag på många platser i världen. Vissa kan 
relatera det till brottslighet och rebellisk karaktär vilket i sig oftast grundats i rädsla för det 
okända. Men viss sanningshalt kan även infinna sig. 

6.2 Kritisk granskning med avseende på miljö och arbetsmiljöaspekter 

Det man skall ha i åtanke med just detta projekt är att det grundar sig en gammal 
motorcykelkultur som har ett intresse i just äldre modellens motorcyklar med motorer som 
använder sig utav fossila bränslen, vilket inte leder till en mer hållbar utveckling utan snarare går 
i motsatt riktning. Likadant använder man inte alltid en motorcykel för samma syfte som man gör 
med en bil, det är ofta att man tar en åktur av bara nöjets skull jämfört med bilanvändande där 
vanligaste syftet är transport från A till B. 
 
Det som man dock kan ha som motargument är att en motorcykel väger mindre än en bil så 
volymen bränsle per kilometer är mindre i jämförelse. På så vis kommer transporten av en 
enskild person per kilometer att släppa ut mindre koldioxid om man utgår ifrån den 
genomsnittliga storleken på dessa fordonstyper. 
 
Att bygga och arbeta med just denna typ av genre av motorcykel som nämns i detta projekt är 
oftast grundat i ett intresse som fanns innan man började. Vilket i de flesta fall leder till en 
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trivsam miljö att arbeta i och vilket som borde vara gynnande på en personlig nivå för individen. 
Ska man försöka se kritiskt på detta, skulle det möjligtvis vara ljudnivån från motorcyklarna när 
de testkörs som blir ett störmoment. Det skulle kunna påverka närliggande lokaler där människor 
är i behov av lägre ljudnivå. 

 

6.3 Förslag till fortsatt projekt/arbete 

Vidare arbete efter projektet skulle kunna vara vidareutveckling av av de tre övriga koncepten, 
det skulle tillverkas lermodeller av dessa för att sätta den precisa formen på alla koncept. 
Eventuellt att fler skisser och renderingar tas fram för varje koncept. 
 
Vid efterarbete på lermodellen “Aggro” skulle projektmedlemmarna måla och lacka modellen för 
att få ett trovärdigt intryck. Färgvalet skulle troligtvis bli svarta nyanser med gula gafflar. 
Eventuellt skulle det fästas motorcykelkomponenter som exempelvis handtag, blinkers och 
bakljus.  
 
Efter projektet finns det möjlighet att arbetet kommer fortsätta med att Bonesheart vill att det 
byggs en prototyp, då kommer detta att ske med största sannolikhet på en serietillverkad 
motorcykel. Isåfall kommer Bonesheart att vända sig till en “builder” som kommer utgå från det 
material som tagits fram i detta projekt.  
Det kommer att behövas direkt kontakt med projektmedlemmarna vid framtagningen av den 
motorcykeln för att ge byggaren full förståelse för designen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Konceptförslag 

1. Tung Scrambler 
En motorcykel med ett “rått” utseende och som ska ge en känsla av att vara stabil i offroad-
körning men ändå kunna köras på vägen. Ska se “Tung” ut fast inte ge känslan av att vara 
“överviktig” utan ett utseende som ger intrycket av att vara kraftfull på ett smidigt vis. 
Framförallt ska den ge känslan av att den ska användas, observatören ska “vilja” köra med den 
offroad. Alltså ingen maskin som ska stå som staty i ett garage för att visas upp. 
 
Bilden nedan visar ett ihopplock av flera motorcyklar. 
Motorn och ramen är ifrån en honda cb750. Motorcykeln är med i serien The Walking Dead. 
Bilden visar kanske ett “extremt” exempel men den har några av de karraktäristiska drag som 
detta koncept kan tänkas ha. 
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2. Cafe Racer Bonesheart 2.0 

En motorcykel med en typisk “cafe racer”-look, stilren men med ett aggressivare uttryck. 
En “uppgradering” från Bonesheart special motorcyklarna som i grunden är byggda på Honda 
CB750. 
 
Ett helhetsintryck där allt ska se ut att höraihop: motor, tank, bakparti, hjul etc... 
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3. Cafe racer V-twin 
En motorcykel med ett tyngre intryck än “typisk” cafe racer. Liknande cykeln på första bilden 
som är en yamaha virago cafe racer(Kolla länk). Den här cafe racern har snyggt bakparti som 
möjligtvis skulle kunna förlängas. En snygg linje som övergår från tanken till sadeln. 
V-motorn gör att den får ett tungt utseende, nästan som en Victory. 
 
Bilden under är en Harley Davidson street 750, denna cykeln ger ett tyngre intryck än yamahan. 
Den har V-motor och en bra bas att bygga från. 

 
Man kan också exempelvis göra Konceptet med en motor och ram från en honda cx500. 
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4. Scrambler- Scrappy Vintage 

En scrambler med ordentligt med karaktär och personlighet med en rejäl flört till gamla svunna 
tider. Den får gärna ha läderdetaljer eller personliga detaljer för olika användningsområden. 
Tänk packningsmöjligheter etc. Surfarbike? Weekend get away bike? 
Triumph eller liknande är nog bra utgångsmodeller.. 
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5. Scrambler- Racer hybrid 

En scrambler med Café Racer signatur. Monoschock 
och lite fränare look. Sök café racerns rena linjer men 
feta mönstrade däck o off road specs. Kanske byggas 

från ducatin till höger eller liknande? 

 
 
 



55 

6. Cafe Racer/ Cafe Fighter. 

Ett koncept som fokuserar på att ta fram en cafe racer 

med karaktäristiska drag av en cafe fighter. Vissa drag 

man kan tänka på är till exempel en större tank, 

monoshock som används ofta på fighters. Motorcykeln ska 

ha kedja. 

Cafe Fighter ger oftast intrycket av att ha en mer 

modernare look än cafe racer. 

 

 
På bilden visas en Honda CBR1000R, Kolla i länkar för 

artikeln om hojjen. 
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Bilaga 3 - Konceptutvärdering 

1. Bonesheart special 2.0

 
 

Positivt: Monoschock, lampor, bakparti 

Negativt: Sadeln, för lik orginalet 

Begränsningar: Bör ha hög igenkänningsfaktor, honda motor, tank, bakdel. 

Potential: Hyfsad potential, Men med små justeringar av detaljer o färg kan det bli 
en tuff motorcykel. 
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2. V-twin 1 Café Harley 

 
 

Positivt: Motor, tung, logga, helhet 

Negativt: Däck för feta? För tung? Osmidig? 

Begränsningar: Harley, tungheten/helheten, V-twin. 

Potential: God potential; Kanske kunde göras lite smidigare. Hitta balans mellan 
tunghet och piratheten. Fokus på motor. 
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3. V-twin 2 Thunderbird 

 

 
 

Positivt: Snygg mix mellan gammalt och nytt. Fångar Bonesheart-känslan i 
färgval.Tuff! 

Negativt: Slutet på avgasröret. Lite lång bakdel på café racervarianten 

Begränsningar: Virago, tuff och sportig 

Potential: Bra, ta de olika varianterna ett steg längre åt varje håll. Prova att lyfta 
frame detaljer. 
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4. V-twin 3 Aggro 

 

 
 

Positivt: Ser snabb ut, sportig utan att ha för mycket krims krams. Mörk med 
några få färger som poppar, snyggt. Tanken. 

Negativt: För sportig för Bonesheart? Avgasrörens avslut. 

Begränsningar: Virago, tuff och sportig 

Potential: Ja, färgval, få detaljer att poppa. Hur ser den ut i 3D? Baklykta. 
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5. V-twin 3 SPG 

 
 
 

Positivt: Snygga linjer, sportigare café racer look. 

Negativt: Lite rörigt, gräslig färgbalans. 

Begränsningar: Virago 

Potential: Liten, svårt att se hur man går vidare till något riktigt bra. 
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6. Café racer scrambler hybrid 1 Grave digger 

 
 

 

Positivt: Färgvalet, helheten, mattsvart. 

Negativt: Storlek på tank och lyse. visa mer eller mindre av monoshocken. 

Begränsningar: Svart/grått med enstaka färg för att lyfta fram detaljer. Offroad/scrambler. 

Potential: Bra, experimenterar man med tank, lyse och dämparen kan det bli riktigt 
bra. 
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7. Café racer scrambler hybrid 2 RS

 
 
 

Positivt: Slutet på avgasröret. Fin motor. 

Negativt: Gaffeln o lampan sticker ut, ser inte ut att höra till. Olika hjul inga ekrar 
bak. Spretigt, lite mycket hopplock. 

Begränsningar: Honda, hybrid. 

Potential: Njae, lite svår att gå vidare med. Saknar lite riktning. Kanske prova att 
dra avgasrören längs sidan som på en Bonneville. Lika hjul. 
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8. Café fighter 1 Speedo 

 

 
Positivt: Cool, sportig, helhet. Bra symmetri. 

 

Negativt: Sportig; dekaler, kåpor etc. Sätet passar inte stuket. Tjock bakdel. 

Begränsningar: Grundcykeln, ärver sportig look och plastiga delar. 

Potential: På egen hand har den potential men är kanske inte rätt för project 
bonesheart. Fixa bakdel, sadel o definera kylaren. 
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9. Cafe fighter 2 Hondan 

 
 
 

Positivt: Sportlinjen, lekfullhet,caféracer influenser, motor. Synliga mekaniska 
delar. Batteriplacering. 
 

Negativt: Tunn gaffel och bakarm. Bakdelen går lite högt o är lite stor . Framlyse 
stort. 

Begränsningar: Honda. Snabb, smidig och lekfull. 

Potential: Prova med grövre bakarm och gaffel. Framhäva motorkomponenter etc. 
Justera/byt ut bakdelen o lyse. 
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10. Café Fighter 3 Black one 

 

 
 

Positivt: Rå, ball. Ramen är snygg när den sticker ut. Snygga linjer. Cool 
blandning mellan gammalt och nytt. 
 

Negativt: Mycket plastdetaljer vid motorn. Komplicerad avgasdragning. 

Begränsningar: Ducati, tung café fighter. Ram och motor svårt att ändra på. 

Potential: Ja, experimenter man med avgasrör och färger och plockar bort lite plast 
så kan det bli bra. Kanske ändra däckdimentioner. 
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Bilaga 4 -  Projektplanering 
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Bilaga 5 - Pinterestkollagen 
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Bilaga 6 Enkäten 
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Bilaga 7 exempel på skisser 
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Bilaga 8 dagboken 

 
  



75 

 
 
 



76 

 
 
 

 
 
 



77 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



78 

 
 
Bilaga 9 Funktionsanalys 
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Bilaga 10 konceptvalsmatris 
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Bilaga 11 
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