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Sammanfattning

Evar är ett examensarbete, om 22,5 HP individuellt utfört av André Runling under våren 2012 

vid Karlstads universitet, till högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design. 

Uppdragsgivare för projektet har varit Johan Larsvall, industridesigner och ägare av Idesign i 

Stockholm. Handledare på Karlstads universitet har varit Lennart Wihk, industridesigner och 

universitetsadjunkt. Examinator har varit Fredrik Thuvander, professor och universitetslektor.

Idesign är en designbyrå med kontor på Långholmen i centrala Stockholm och har uppdrag för 

olika företag inom olika branscher, bland annat Silva Sweden AB och myndigheten Trafikverket.

Idesign har Trafikverkets uppdrag att komma med förslag på koncept till cykelbelysning för ökad 

användning och tillförlitlighet mot dagens användning. Projektet har initierats av Trafikverket och 

Idesign skall stå för utvecklingen av en belysning åt Silva. Silva har specialiserat sig på 

pannlampor i många år och ser en möjlighet att nå en ny marknad av cykelbelysning med 

samarbetet, vilket föranledde detta examensarbete och en utvecklingsprocess mot Idesign i första 

hand.

Projektets första del gick ut på att undersöka vad som brister med dagens cykelbelysning och 

varför den inte används i så stor utsträckning. Undersökningen gjordes i form av enkäter och 

diskussioner på svenska forum på internet. En stor del av projektet innebar att jämföra varför 

användningen ser annorlunda ut och används oftare i Danmark och även Tyskland. Tyskland har 

ett detaljerat typgodkännande av cykelbelysning i trafikförordningen som behövde tydas.

Med hjälp av den insamlade informationen påbörjades en utveckling av ett koncept till en 

belysning med idégenerering och kravspecifikation som sedan skulle utvärderas med matriser. 

Med ett mål och tanke om att den den skall andas enkelhet och tilltala en person som pendlar på 

cykel. Av de tre koncept som presenterades för Idesign valdes ett koncept ut för vidare 

bearbetning som utvecklades till ett slutligt förslag och beskrivning på en cykelbelysning.

Det förslag som utvecklades innebär att lampan fram blir batteridriven som meddelar med en 

batteriindikator när den bör laddas, direkt i ett eluttag. Med ett enkelt handgrepp ansluts den i ett 

fäste på cykeln som i sin tur är ett spänne som monteras fast steglöst på cykeln med en rem. Det 

innebär att den kan monteras på vilken cykel som helst. Medan lampan bak är tänkt att alltid sitta 

på, ha samma typ av montering och ha automatisk på- och avslagning via en ljus- och 

rörelsedetektor. Den har fortfarande en batteriindikator för att se när batterier bör bytas. Både 

fram och baklampan är utrustade med LED-belysning.



Abstract

Evar is a project degree of  22,5 ECTS credits individually carried out by André Runling during 

the spring of  2012 at Karlstad University, for a bachelor degree in Innovation technique and 

Design engineering. The assigner for this project is Johan Larsvall, industrial designer and owner 

of  Idesign in Stockholm. Academic supervisor at Karlstad University has been Lennart Wihk, 

industrial designer and university lecturer. Examiner has been Fredrik Thuvander, professor and 

university lecturer.

Idesign is a design agency with office on Longholmen in central of  Stockholm and is assigned by 

different companies in different sectors such as, Silva Sweden AB and Trafikverket.

Idesign got the task from Trafikverket to make suggestions to concepts of  bike lights that 

increase the use and reliability compared to todays use. The project was initiated by Trafikverket 

while Idesign were responsible of  developing a bike light to Silva. Silva has specialised themselves 

in head lamps for many years and have seen an opportunity to reach a new market with the 

collaboration, which resulted in this degree project and development primary to Idesign.

The projects first part was to study what is inadequate in today's lighting and why it is not used as 

much as it should. The study was conducted with a poll and discussions on Swedish forums on 

the internet. A large part of  the project was to compare why the usage looks different and is used 

more often in Denmark, and also Germany. Germany has a detailed approval of  bicycle lights in 

their traffic regulations which was needed to be interpreted.

Using the information gathered, a development of  concepts started to a bicycle light that exudes 

simplicity and appeal to a commuting cyclist, with the idea generation method and product 

specification which was evaluated in a matrix. Of  three concepts that were presented to Idesign, 

one concept was selected for further processing which developed into a final proposal and 

description of  a bicycle light.

The final solution means that the head lamp is powered by a battery, and notifies with a battery 

indicator when it needs charging, directly into a electrical outlet. With a simple single-hand grip 

it’s connected in the bracket and, in its turn a buckle, which is mounted steplessly on the bicycle 

by a strap. It means it can be mounted on any bicycle. While the rear light is supposed to always 

sit on, have the same type of  installation and have an automatic on and off  switch via a light and 

motion detector. It still has a battery indicator to se when batteries should be replaced. Both the 

front and the rear light is equipped with LED for lighting.
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1. Inledning

Detta är ett examensarbete till högskoleingenjörsprogrammet för innovationsteknik och design 

om 180 högskolepoäng vid Karlstads Universitet inom fakulteten för teknik- och naturvetenskap. 

Arbetet gick ut på att utveckla en ny cykelbelysning som riktar sig mot en pendlande cyklist som 

premierar god kvalitet, ergonomi och enkelhet. Projektet initierades av kompass- och 

pannlampstillverkaren Silva Sweden AB och designbyrån Idesign i Stockholm med finansiering av 

Trafikverket. Detta ledde till ett samarbete med att utveckla en ny cykelbelysning. Johan Larsvall, 

projektledare samt ägare till Idesign är kontaktperson och extern handledare.

Handledare vid universitetet var universitetsadjunkt Lennart Wihk och examinator var professor 

Fredrik Thuvander.

1.1 Bakgrund

Efter att ha kommit i kontakt med designbyrån Idesign i Stockholm som hade Silva Sweden AB 

som kund fanns där ett potentiellt examensarbete. En ny cykelbelysning skulle utformas. Tanken 

är att användningen av cykelbelysning bör öka i Sverige, då det stora problemet att svenska 

cyklister använder belysning i väldigt låg utsträckning och att den sällan är godkänd. Flera 

rapporter tyder på detta, bland annat från Trafikverket.

Silva lanserade 1933 den första vätskefyllda kompassen tillsammans med en innovativ pannlampa 

vilket var starten för företaget. De har sedan dess konstant utvecklat och stått i framkant inom 

orientering och andra utomhussporter världen över med höga krav på kompasser och belysning.

Nu ser de en möjlighet att slå sig in på marknaden för cykelbelysning. En marknad som 

uppdateras med nya lösningar med hög frekvens och med Silvas kundsegment och inarbetade 

varumärke kan Silva vinna marknadsandelar med en cykelbelysning som andas deras kvalité och 

känsla.

1.2 Problemformulering

Vid projektets inledning formulerades en preliminär problemformulering som sedan kom att 

utvecklas till ett arbete med ett tydligare mål:
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Den första och preliminära problemformuleringen:

Hur skall en cyklist med hjälp av belysning göra sig synlig på 300 meters avstånd utan att 

denne känner sig hämmad att använda den konstant?

Utarbetad problemformulering:

Hur skall en cykelbelysning med tyska lagkrav som grund se ut och fungera tekniskt för att stimulera ett 

praktiskt användande för den som pendlar på cykel?

1.3 Syfte

Syftet med detta arbete är att självständigt utveckla en ny cykelbelysning gen om att sätta 

brukarens mål i fokus samtidigt som den ska vara praktisk, trafiksäker och hållbar med avseende 

på både miljö och tålighet - för att öka användningen och där med trafiksäkerheten - med stöd av 

designprocessen och dess metoder. Metoder som vi kommit att lära oss under utbildningen för 

att slutföra examensarbetet och ta en högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design.

1.4 Målsättning

I samarbetet med Idesign och Silva Sweden AB är målet att göra en innovativ och kvalitativ 

belysning som är gångbar på framförallt den svenska marknaden. Det finns även en önskan att nå 

cyklister ute i Europa som gärna vill ha en säker cykelbelysning.

Arbetets presentationer i forma av del- och slutredovisning samt examensutställning och 

examensrapport med opponering är examinerande moment, som skall genomföras och 

godkännas av handledare och examinator vid Karlstads universitet.

Arbetets mål är även att producera en prototyp för att kunna demonstrera hur produkten skall 

fungera och se ut.
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1.5 Disposition

Rapporten är uppbyggd från början med att ge en beskrivning av vad arbetet går ut på och vad 

som skall förbättras. Man får följa gången genom hela projektet med designprocessen och delar 

av dess metoder.

- Förstudie för att få en djupare kunskap inom området cykelbelysing och ljusemiterande dioder 

(LED).

- Marknadsundersökning för att få en bild av hur tillverkare av cykelbelysning tänker på och för 

att se en trend. 

- En enkät för att få en bild av var problemet ligger, varför cykelbelysningen inte används och vad 

som är problemet med de belysningar som finns idag.

Förarbetet ledde fram till konceptgenerering och visualisering för att sedan göra ett urval bland 

idéer genom olika expertkanaler som slutligen ledde till prototypbygge.
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2. Genomförande

Som grund för detta arbete ligger den så kallade designprocessen som är en mall för att 

genomföra ett produktutvecklingsprojekt. Processen i sin helhet består av en mängd delmoment, 

metoder och hjälpmedel för att göra ett bra arbete, som kan delas in i fem huvudmoment - 

uppstart - analys - skissning - bearbetning - uppföljning. I detta arbete har det använts en del av 

dessa metoder och arbetsgången är hämtad och finns beskriven i Design i fokus för produktutveckling: 

varför ser saker ut som de gör? (Österlin 2010) och Produktutveckling - effektiva metoder för konstruktion och 

design (Johannesson et al. 204). Momenten har reducerats till de metoder som har varit lämpliga i 

denna specifika process och finns beskrivna nedan.

2.1 Brief

För att definiera de mål en uppdragsgivare önskar av designern utformas ett dokument som kallas 

brief  (Österlin 2010). Detta dokument innebär startskottet för projektet vilket leder vidare till att 

arbetet kan fortsätta planeras. Det skall redogöras klart och tydligt om vad som skall göras av 

designern och vad uppdragsgivaren står för. Här beskrivs även bakgrund och syfte till projektet, 

vad uppdragsgivaren har för profil samt projektets budget och avgränsningar. Dokumentet 

fokuserar på vad produkten eller tjänsten ska innehålla och vilka problem som skall lösas för att 

motverka eventuella missförstånd parterna emellan.

2.2 Projektplanering

Arbetet planeras och delas in i huvudmoment, för att därefter göra en detaljerad planering av 

varje moment. Planeringen utförs för att få ett helhetsperspektiv av projektet och se tillgången av 

tid så man kan göra ett så kvalitativt och väldisponerat projekt som möjligt och att de saker som 

bör göras blir gjorda inom den tilldelade tidsramen.

2.2.1 Projektplan

En projektplan är ett dokument där man med punkter delar upp allt det projektet kommer att 

innehålla och vad som skall genomföras. Projektplanen blir en beskrivning till uppdragsgivaren 
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om vilka moment arbetet kommer att innefatta efter vad man kommit överens om i briefen och 

klargör hur designarbetet kommer att se ut (Johannesson et al. 2004).

2.2.2 Gantt

Som ett steg i den preliminära planeringsprocessen utarbetas ett så kallat Gantt-schema som ger 

en generell överblick av projektets olika moment över ett koordinatsystem (Österlin 2010). Man 

ser då de olika arbetsmomenten i x-axeln och dess dedicerade tid över y-axeln, vilka grindhål 

arbetet skall igenom och vilka arbetsmoment som löper omlott.

2.2.3 WBS

WBS står för working breakdown structure och är ett planeringsverktyg som innebär att man 

sorterar upp projektets arbetspaket, vilka i sin tur får sina delmoment uppdelade i hierarkisk 

ordning i en trädstruktur.

2.3 Förstudie

I en förstudie undersöker man relevant bakgrundmaterial som finns på marknaden för stunden 

och analyserar okritiskt alla dess för och nackdelar inom ämnen produkten berör. Såsom teknik, 

miljöaspekter, ekonomi, juridik, tillverkning samt produktens historiska bakgrund. Detta för att 

inte konstruera något som redan existerar och istället finna hur man kan utveckla något nytt och 

potentiellt lukrativt, vilket i sin tur resulterar i en preliminär kravspecifikation.

2.3.1 Marknadsundersökning

En analys av marknaden är ett viktigt steg inför det fortsatta arbetet för att undersöka vad 

konsumenter och handlare inom målgruppen har för inställning till produktkategorin.
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Brukare

En enkät skickades ut för att få kvantitativ information om vad brukarna tyckte om bristerna i 

dagens produkter och vad som borde förbättras (Ejlertsson 2005). Enkäten skulle nå de som 

cyklar och där med behöver belysning. För att nå så många som möjligt  publicerades den på 

happymtb.org, fiexedgear.se och funbeat.se som är cykel- och träningsforum på internet och bland 

vänner på det sociala mediet Facebook. Då belysning ofta kommer på tal på forum finns det många 

åsikter om dem och på internet finns det en större möjlighet att brukaren verkligen säger vad de 

tycker på grund av att de kan vara anonyma. Enkäten gjordes med hjälpa av Google Documents 

som är ett webbaserat verktyg för att t.ex. göra enkäter.

Konkurrensanalys

Sökningar och jämförelser utfördes i cykelbutiker i Sverige samt över internationella 

internetbaserade butikers sortiment på vad som var mest populärt hos konsumenter. 

Då cykelkulturen är väldigt populär i nuläget finns det en mängd olika medier såsom bloggar och 

forum som ständigt uppdateras med nya produkter och idéer på både kommersiell och ideell 

nivå. Det innebär att man måste undersöka många sökvägar för att inte komma över något som 

redan är uppfunnet.

Handeln

Kontakt togs även med cykelbutiker och verkstäder för att undersöka vad de ansåg vara i ropet 

och vad de vanligaste problemen kunderna kommer in med angående belysning.

2.3.2 Faktainsamling

Litteraturstudie

För att få fördjupade kunskaper inom ämnet gjordes en litteraturstudie som bygger på oberoende 

artiklar. Det innebar att söka igenom databaser med relevant information på området och 

framför allt tekniska lösningar som kunde bidra till utökad kunskap för att få ordentliga 

vetenskapliga svar på frågor i området och att se vad andra har gjort tidigare.

12



Sökningen inriktade sig på optimal ljuskälla och allmänt om den senaste cykelbelysningen för att 

se det som är aktuellt på området. För att sedan ge svar på varför lampan ser ut som den gör 

undersöktes det varför produkter ser ut som de gör och varför de får en viss design.

Sakkunniga

Under processens gång uppkom kontakt med experter inom elektronik- och  

belysningsbranschen och många tack var handledare Lennart Wihk som har ett stort kontaktnät 

på grund av lång erfarenhet. Detta för att underrätta specialkompetens om tillverkningsmetoder 

och möjligheter till att tillverka ett koncept.

Tillerkare

Ett möte med projektledarna på Silva Sweden AB genomfördes tillsammans med Idesign, för att 

få en inblick i deras tankar och funderingar om utökningen av produktsortimentet. Vad ville de 

att belysningen skulle ge för känsla, hur skulle belysningen speglas i deras företagsprofil och 

vilken målgrupp ville de attrahera, var frågor som vi diskuterade.

Lagkrav

För att få färdas i trafiken innebär det att man måste förhålla sig till vad lagen säger. Om vad som 

är tillåtet att använda sig av, för att framföra ett motorfordon och även en cykel.

Svensk lag

För att belysningen skall vara godkänd och kunna användas i Sverige var det tvunget att se över 

de svenska lagkraven (TSFS 2009:31). Eftersom att tanken med belysningen är att den ska 

tillfredsställa och uppmuntra till användning i Sverige måste den även vara godkänd i landet.

Tysk lag

De tyska trafiklagarna är väldigt tydliga och noggranna med typgodkännande av cykelbelysning 

och har en stor cykelmarknad och kultur runt cyklande. För att göra belysningen slagkraftig och 
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bli och för att få en möjlighet för att nå en större kundkrets i Tyskland har tyska lagkrav 

undersökts (StVZO 2012).

2.4 Produktspecifikation

Den slutliga produktlösningen bygger på detta moment då man specificerar vad arbetet skall 

resultera i. Man sammanställer och definierar krav och önskemål från uppdragsgivare för att 

säkerställa produktens konstruktion, tillverkning och formspråk.

2.4.1 Kravspecifikation

Kravspecifikationen är ett styrande dokument som uppdateras ju mer man fördjupar sig i arbetet 

och ju mer kunskap man får inom ämnet. Utvecklingsresultaten stäms av och bekräftas mot 

produktkraven, då specifikationen fungerar som ett ramverk om vad produkten skall innehålla.

Kraven skall ta hänsyn till produktens livscykel från konstruktion till avyttring och vilket område 

det skall läggas mest vikt vid. Dessa kravområden resulterar i en så kallad kriteriematris där de 

olika områdena rangordnas som ses i tabell 2.1 nedan (Johannesson et al. 2004).

Aspekter
Livscykelfas Process Miljö Människa Ekonomi

Design
(Utveckling, 
konstruktion)

Tillverkning 
(Produktion, 
montering)

Användning
(Montering, 
användning, 
underhåll)

Eliminering
(Kassering, 
återvinning)

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4

3.1 3.2 3.3 3.4

4.1 4.2 4.3 4.4
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2.4.2 Funktionsanalys

Funktionsanalysen binds samman med kravspecifikationen där man funderar vad belysningen har 

för grundsyfte och med vilka metoder detta skall åstadkommas (Österlin 2010). Belysningens alla 

syften och funktioner radas upp och delges en titel efter hur stor vikt syftet eller funktionen har. 

Om det är en huvudfunktion, önskemål eller en nödvändig funktion för att karaktärisera och få 

reda på varför produkten finns och vad den löser för problem.

2.4.3 Funktionsträd

Med ett funktionsträd beskriver man en huvudfunktion i en hierarkisk ordning med delfunktioner 

och stödfunktioner. Neråt i hierarkin får man svar på hur funktionerna högre upp fungerar. I 

motsatt riktning i trädet får man svar på varför funktionen finns. Stödfunktioner är de funktioner 

som inte är av någon teknisk natur utan förfinar produktens utseende och känsla (Österlin 2010).

2.4.4 Persona

Att använda sig av en persona skapar man sig en bild av genomsnittspersonen som utgår från 

resultatet av enkätsvaren och målgrupp. Detta är en bra metod för att lära känna sin målgrupp 

bättre och på så sett ser hur de relaterar till produkten, genom att bygga upp sociala, fysiska, och 

psykologiska attribut som kan ge enkla tips på hur produkten bör designas (Österlin 2010).

2.4.5 Scenario

Med hjälp av utformad persona målar man upp ett scenario som denne utsätts för där den 

hypotetiska produkten motar de problem som uppstår i personens vardag där produkten kommer 

till användning (Österlin 2010).

2.5 Konceptgenerering

En idégenerering är ett verktyg för att producera idéer som man inte tidigare har kommit på med 

hjälp av kreativa metoder. Man släpper tankarna kring avgränsningar och kravspecifikation för att 

det inte ska hämma kreativiteten och potentiella idéer som kan leda till något man inte innan vet 
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är användbart. I detta moment görs även enklare skisser; för att få en tydligare uppfattning om 

hur idéerna och koncepten kan tänkas se ut.

2.5.1 Idégenereringsmetoden 6-3-5

6-3-5 är en kreativ metod som är väldigt bra då man vill komma på nya innovativa idéer i varierad 

storlek på grupp (Michanek & Breiler 2007). Som metodens namn subtilt antyder så skall man 

vara sex personer som var och en kommer på tre idéer under fem minuter. Metoden kräver dock 

inte sex personer utan är väldigt smidig då man kan variera antalet deltagare i idégenereringen 

liksom antalet minuter och idéer. Gruppen får ett problemområde att fundera runt och komma 

på lösningar på. När varje gruppdeltagare efter tidsfristen kommit på sina tre idéer och beskrivit 

dessa på ett papper skickar de vidare pappret till sin granne och får samtidigt ett papper med 

idéer som man får fortsätta bearbeta under tidsfristen. Denna procedur fortlöper laget runt och 

man har i slutändan kommit på en mängd olika lösningsförslag.

2.5.2 Morfologisk matris

I en morfologisk matris använder man sig av dellösningar från idébanken som har uppstått av 

den kreativa idégenereringen för att formulera totallösningar på detaljer av produkten. Matrisen 

delas in i delfunktioner i vänster kolumn och dellösningar i översta rad. Därefter dras det 

polygoner mellan cellerna i matrisen som resulterar i totallösningar (Johannesson et al. 2004).

Man kan få ett mycket stort omfång och varianter på lösningar men man måste sedan sovra bort 

osannolika koncept för att gå vidare med relevanta förslag som svarar mot problemformulering 

och produktspecifikationen.

2.5.3 Utvärdera attribut

För att välja den potentiellt bästa idéen för projektet bland den mängd av idéer som producerats 

använder man sig av olika beslutsverktyg som tydligare beskriver dess beskaffenhet och vilka 

områden den uppfyller mål bättre eller sämre.
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Beslutsmatris

Koncept som kommit vidare till detta moment uppfyller alla grundläggande kriterier eller har 

något moment som måste undersökas ytterligare för att kunna utvärderas i en beslut- eller 

utvärderingsmatris som reduceras till de sista koncepten. I detta arbete gjordes en så kallad relativ 

beslutsmatris enligt Pugh (Johannesson et al. 2004). Den går ut på att man jämför koncept med 

en existerade produkt om den uppfyller kraven bättre eller sämre. Koncepten utvärderas efter 

önskemål på egenskaper av produkten i matrisen. Varje koncept genomgår varje önskemål och 

markeras med ett plus, minus eller nolla. Ett plus innebär att den är bättre än referensprodukten, 

ett minus om det är sämre och en nolla om det är i samma nivå. Poängen summeras och då 

återstår förhoppningsvis ett koncept med högsta poäng vilket beslutet faller på.

2.6 Konceptutveckling

I detta moment utförs en generell och övergriplig produktlayout för att beskriva lösningens 

egenskaper, grundad i produktspecifikationen och elimineringsmatrisen. Det görs en förklaring 

på varför man har gjort, det man gjort med skisser och skissmodeller. Det innefattar en 

sammanställning av överslagsberäkningar och kopplingsschema i belysningen.

2.6.1 Visualisering

Att visualisera koncept är ett sätt att kommunicera med uppdragsgivaren om vad man har 

kommit fram till efter utvecklingsprocessen samt hur produkten kan tänkas se ut och som 

inspiration användes boken Design Sketching av Olfsson och Sjölén (2007).

Skisser

En mängd skisser gjordes för att sammanställa produktens delar och lösningar på problemet. 

Skisserna ger en snabb överblick av hur det kan tänkas fungera och man avfärdar eller premierar 

idéer och lösningar man visualiserar. Till projektet användes ett antal markerpennor för 

visualisering för att på ett målande sätt beskriva bilderna.
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CAD

Med hjälp av tredimensionell visualisering i datorn med uppbyggnad i programmet Rhinoceros 

gjordes ett antal enklare CAD-skisser (se bild 2.1). Skisser som snabbt ger en mer verklig bild av 

en hypotetisk produkt. I ett program kallat Keyshot kunde modellerna ytterligare förfinas genom 

att rendera dem, för ett närmare och tänkbart finjusterat slutresultat.

Modeller

Modeller gjordes i cellplast för att få en uppfattning om lampans storlek och form. Det var 

enklare varianter, som bekräftade eller dementerade resultatet av tidigare utformning i skisstadiet, 

så man därefter kunde gå vidare på en mer detaljerad konstruktion.

2.7 Beslut

Tre koncept av produkten presenterades vid delredovisningen hos Idesign i Stockholm. De som 

svarade mot problemformuleringen bäst.

Efter diskussion kring för- och nackdelar runt varje produkt och vilka som hade bäst potential att 

lyckas på marknaden valdes ett av dem ut.

Bild 2.1: Vyn i CAD-programmet Rhinoceros för uppbyggnad av tredimensionella 
objekt i datorn.

18



2.8 Konstruktion

Cykelbelysningen skall vara fullt realistisk att producera, vilket innebär avgränsningar och detaljer 

som man måste ta hänsyn till för att få den att fungera optimalt efter resultatet av 

produktutvecklingen. Konstruktionen skall innebära en balans mellan teknik, ekonomi, 

produktion och eventuell miljöpåverkan.

2.8.1 Formgivning

För att ge produkten ett tilltalande utseende för konsumenten lades det stor vikt vid hur 

produkten skulle se ut. ”Form följer funktion” är ledord som bejakas i processen för att det ofta 

leder till en elegant formgivning som man kan se genom åren av industridesign (Österlin 2010).

2.8.2 Materialval

Material valdes efter konsultation med sakkunniga på området vilket faller på det material som 

uppfyller kraven av hållfasthet och att det inte är ett för dyrt material eller att 

tillverkningsmetoden leder till ökad kostnad. Den sakkunnige är adjunkt vid avdelningen för 

maskin- och materialteknik vid Karlstads universitet.

2.8.3 Prototyp

En prototyp skall tillverkas för att ge den slutliga konceptbeskrivningen. Det finns olika nivåer på 

prototyper och i detta projekt uppvisas resultatet av en så kallad ”mock-up” som ger en 

beskrivning av yta, form och färg (Johannesson et al. 2004). Tillverkningen av prototypen gjordes 

med hjälp av en 3D-skrivare som finns tillgänglig på Karlstads universitet.

2.9 Dokumentation & Presentation

2.9.1 Rapport

Under arbetets gång har det konstant insamlats material för det examinerande mediet i kursen 

som är rapporten. Som ett verktyg i processen och uppbyggnaden av dokumentet har mallen för 
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rapportskrivning använts, som är hämtat från fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Vidare är 

arbetets referenser uppbyggda enligt Harvard-modellen, vilket är modellen som används vid 

Karlstads universitet.

2.9.2 Presentation

Under projektets gång har arbetet presenterats fyra gånger inklusive slutredovisning. Första 

presentationen var en beskrivning av projektplaneringen, en förklaring om vad arbetet handlade 

om samt var fördjupande undersökningar skulle ske. Vidare kom en delpresentation vid Karlstads 

universitet följt av en konceptpresentation vid Idesigns kontor i Stockholm.

Slutredovisning ägde rum vid Karlstads universitet där det slutliga resultatet framförs. Samtliga 

presentationer genomfördes med hjälp av presentationsprogrammet Keynot i iWork-serien från 

Apple och avslutas med frågor för att alla närvarande skall förstå materialet.
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3. Resultat

3.1 Brief

Briefen fungerade under projektets gång som en mall för vad som skulle göras. Dokumentet är 

formulerat av Idesign (se bilaga 1) och innehåller en bakgrund och beskrivning till projektet och 

vad som önskas utav det och fungerar som en beställning av arbete. Villkor om ersättning och 

hur det färdiga resultatet av processen klargörs som tydliggör hur samarbetet ser ut.

Briefen gicks igenom av handledare vid universitetet för godkännande om arbetets innebörd och 

villkor och innebar startskottet för projektet.

3.2 Projektplanering

3.2.1 Projektplan

Som en bekräftelse som uppdragstagare om medgivande om vad arbetet innebär fungerade 

projektplanen som en checklista mot briefen (se bilaga 2) som skickades för godkännande av 

handledare vid universitet och uppdragsgivaren, Idesign. Projektplanen godkändes och arbetet 

kunna fortskrida. Den fungerade som en grov planering över projektet om hur arbetet skulle 

genomföras och innehåller förklaring till följande rubriker: bakgrund; projektmål; problemformulering; 

projektdeltagare; projektstruktur; tidsplan; riskanalys och dokumentering.

3.2.2 Gantt

I samband med den godkända projektplanen och planeringen av projektet utformades ett grovt 

Gantt-schema som tydligt åskådliggör projektets alla huvudsakliga moment (se bilaga 3). Varje 

moment uppskattades om dess tidsfrist och lades in för projektets alla veckor. Vidare är alla 

”grindhål” som är beträffade projektet med och visas som linjer i schemat som lyser upp dess 

vikt.
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3.2.3 WBS

Efter den grova planeringen i Gantt-schemat gjordes projektets olika huvudmoment tydligare 

med ett WBS-schema (se bilaga 4). Varje huvudmoment som skulle tas med fylldes med 

underrubriker i hierarkisk ordning för det som skulle undersökas och produceras. WBS:en gav en 

uppfattning om projektets delar och ringade in projektets inriktning och spelplan.

3.2.4 Detaljerad Gantt

För att få en mer detaljerad planering av projektets första halva gjordes ett tydligare Gantt-

schema (se bilaga 5). Då tydliggjordes vad som skulle göras varje dag för att samtidigt hålla reda 

på de många och mindre till antalet moment i arbetet, samt planera utefter parallella kurser.

3.3 Förstudie

Fokus av förstudien kom att falla på att undersöka hur belysningen såg ut på marknaden i en så 

kallad benchmarking, samt undersöka tekniken bakom strålkastare och lampor för att tillämpa det 

i slutresultatet. Vidare undersöktes vad formgivning har för inverkan på en produkts potential på 

marknaden.

3.3.1 Marknadsundersökning

Brukare

Totalt var det 209 personer som svarade på enkäten - som bestod av 12 frågor - under en veckas 

period. Antalet frågor var få för att göra den lätt att ta sig igenom. För att få så många svar som 

möjligt av brukarna så de inte skulle drabbas av så kallad ”enkättrötthet”.

När informationen var insamlad sammanställdes enkätsvaren som infogades i tabeller för att 

tydliggöra resultatet. Den stora frågan var, vad brukarna ansåg var det absolut värsta de tyckte om 

dagens belysning, som de både använde och hade använt – vad bristerna i största allmänhet var 

(se tabell 3.1). Allt som var negativt om batterier sorterades ut från svaren, vilket stod för 53% av 

de problem brukarna upplevde. Allt från att de tar slut plötsligt, att de inte håller så värst länge till 

att det är besvärligt att byta batterier. 
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En detalj som kan ha påverkat resultatet är att enkäten nådde i särklass flest män i åldern 21 till 

30. Vidare var det intressant att få svar på vad brukare annars anser om cykelbelysning – om de 

anser dem som ett bra verktyg för att upprätthålla sin och andras säkerhet i trafiken. Samt vad de 

har för inställning till dem och hur de ser på dagens regler kring cykelbelysning (se bilaga 7).

Konkurrensanlys

Det var viktigt att se över de produkter på marknaden 

som var i den övre delen av produktsegmentet som man 

kunde dra lärdom och inspireras av. Det finns en ofantlig 

mängd cykelbelysningar på marknaden och det kommer 

nya med korta intervaller. Så för att inrikta sig på en 

specifik typ av belysning valdes det att titta närmare på 

de som har det tyska, tekniska typgodkännandet kallat 

efter förkortningen StVZO och undersöka deras för- och 

nackadelar (se bilaga 8). De skiljer sig även de, en hel del 

mot varandra, då det både finns godkända belysningar 

som drivs av klassisk friktionsdynamo från däcket men 

vanligast är det de som drivs av navdynamo via kabel (se 

figur 3.1 och 3.2 A). Sedan finns sådana som drivs av batterier och har ytterligare krav för att bli 

godkända (se figur 3.2 B).

Tabell 3.1: Diagram över vad brukarna tycker är mest besvärligt med cykelbelysningen.

!

Figur 3.1: En vanligt förekommande 
navdynamo från Shimano.
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Handeln

Handeln möter många belysningsfrågor om både försäljning och reparation. Vanligast sker 

försäljning och reparation av belysning och utrustning till belysning med navdynamo som 

strömkälla. Det övriga sortimentet med batteridrift är väldigt brett och där är försäljningen mer 

slumpartad utan att någon specifik produkt sticker ut.

 

3.3.2 Faktainsamling

Efter sökningar på internet hittades en rapport från NTF som undersökt användningen av 

cykelbelysning på Stockholms cykelinfarter (Ter-Borch 2007). Här ser man att personer med 

komplett belysning endast uppgår till 52 % vilket är grunden till projektet och en möjlig 

problemlösning.

Litteraturstudie

Ljuskälla

Då arbetet handlar om att utveckla en ny belysning ligger stor anledning till att undersöka den 

mest praktiska ljuskällan som kan handhavas till en nätt belysning. Det fanns begränsad kunskap 

om vilken ljuskälla som var den mest lämpande för men det visade sig att en LED-lampa innebär 

63% effektivare belysning än en halogenlampa och kunde på samma gång leverera samma mängd 

ljus (J. Marcos et al. 2011).

Figur 3.2: A. En typgodkänd belysning från Philips som drivs av navdynamo.
B. En typgodkänd belysning som drivs med batteri från Trelock.
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Då LED-lampor började användas först 2006 som ljuskälla till strålkastare på bilar undersöktes 

vad de hade för design. Innan 2006 var LED-lamporna inte tillräckligt effektiva för att användas 

som strålkastare och det var då Lexus som kom att använda den först i sin modell med namn 

LS600h. Som en bekräftelse på uttalandet från Mark Olsson på Osram Semiconductors (se 

kapitel 3.5.2 Sakkunniga) fanns uppgifter om att man använder sig av en LED-belysning som ger 

ifrån sig 4300 grader kelvin till bestyckning på bilar som då blir relevant att använda sig av i 

cykelbelysningen (Kajiyama & Machida 2009).

Högeffektiva LED-lampor är att föredra i en produkt som t.ex. en cykelbelysning, som i detta 

arbete, på grund av dess storlek och ljuskraft. Med dess optimerade storlek, endast några 

millimeter i kvadrat, tar de väldigt liten plats samt kan leverera extremt mycket ljus. Drygt 100 

lumen per watt har idag blivit ett minimum. De kan matas med högre strömstyrka, mellan några 

hundra, upp till tusen ampere, jämfört med lysdioderna som introducerades på slutet av 1960-

talet, som endast klarar av några tiondes ampere. Dock blir belysningen väldigt varm när den 

matas med ström vilket gör att den förstörs. Då måste de ytmonteras på en kylfläns för att leda 

bort denna värme. I mindre kretsar som i en cykelbelysning blir strömmen inte så hög och 

behöver då inte så stor kylfläns.

Belysning

Med större inblick i de tyska lagkraven var Yi-Chien Los m.fl. artikel till god hjälp då de beskriver 

utformningen och tillvägagångssättet för att designa en kompakt cykelbelysning med LED som 

ljuskälla (Yi-Chien Lo et al. 2011). De använder sig av en så kallad Power-LED med upp till 1W 

effekt från LED-tillverkaren Cree för att bygga en parabolisk spegel vilken ger en ljusbild som 

svarar mot StVZO. För att bygga den paraboliska spegeln även kallad reflektor användes ett 

simulerande program kallat ASAP utvecklad av Breault Research Organisation (BRO) för önskad 

ljusbild.

Formgivning

Rune Monö (1997) beskriver att produktsemantik står för en tredjedel av aspekter som definierar 

helheten av en produkt. Precis lika mycket som de ergonomiska och tekniska aspekterna. Monö 

fortsätter att redan i designarbetets begynnelse bör det finnas ledord för vad produkten skall 

förmedla och vilken målgrupp den skall tilltala, gärna i briefen. Dessa, ofta vaga, aspekter som 

exempelvis modern, attraktiv, klinisk, teknisk osv. skall designern värdera och finna grund gentemot 

uppdragsgivarens image, marknad samt pris och kvalitet. Hur skall produkten användas och om 
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det är en produkt som skall användas måste den förmedla användning. Enkla och banala begrepp 

men inte mindre viktiga att bejaka i utformningen. Form- och funktionsfenomenet, har så långt 

man kan se alltid funnits med i mänsklighetens historia.

Ett funktionsträd (se bilaga 12) är ett semantiskt schema för att öka användning och därmed öka 

försäljning. Som Kenneth Österin (2010) beskriver kan detaljer i en produkt till en början inte 

synas men vi en närmare anblick har stor betydelse hur brukaren upplever helheten.

Sakkunniga

Elektronik

I samråd med handledare Lennart Wihk vid Karlstads universitet valdes ett antal experter ut i 

frågan efter tillverkningsmetoder för en uppladdningsbar krets, dess komplexitet och dess 

möjlighet till tillverkning varpå Dirk Hanzic vid Plantron AB hade nyttig information. Kretsen 

skall innehålla en batteriindikator, strömbrytare och ljuskälla och Plantron AB kan konstruera en 

önskad krets då de har god erfarenhet med liknande elektronik inom industriell kontroll, telecom, 

fordonsindustrin och systemkonstruktion.

Belysning

Då produkten skall bestyckas med LED-belysning finns det en mängd olika tillverkare som kan 

handha en lämplig belysning. Efter att ha kommit i kontakt med Mark Olsson, account manager 

på Osram Semiconductors i Haninge utanför Stockholm, berättade han att en LED med högre 

grader kelvin, drygt 4000 grader är att föredra för att få belysningen att sticka ut ur mängden i 

trafiken då skenet blir väldigt kallt. Jämfört med innerbelysning på ca 2700 kelvin som vi dagligen 

utsätts för. Vidare föreslog Olsson att en LED-lampa ur familjen Oslon SSL skulle vara praktisk 

för ändamålet. Olsson skickade även prover på två varianter av LED ur familjen Oslon SSL (se 

bilaga 9).

Liknande detaljer som återkommer på flera ställen på produkten kan skapa enhet och en konsekvent 
form. Har designen å andra sidan detaljer med väldigt olika form, kan rörigheten ta överhanden. Vi 
upplever en splittrad form. Finns det formkopplingar till tidigare versioner, upplever man historiskt 
släktskap. (Österlin 2010, s. 106)

26



Konstruktion

För att få fördjupad information om gjutning av plast- och aluminiumdetaljer kontaktades Göran 

Karlsson, universitetsadjunkt på avdelningen för maskin- och materialteknik vid Karlstads 

universitet. Karlsson1 ansåg att fästet som skall spännas fast på cykeln samt själva belysningens 

chassi bör vara tillverkad i ABS-plast och formsprutas för dess rigida och starka egenskaper.

Tillerkare

Den 23 februari 2012 hade projektdeltagarna ett möte med Silva Sweden AB på Idesigns kontor i 

Stockholm. Närvarande vid mötet var Johan Larsvall - Idesign, Per Wååg - Silva Sweden AB,  

Magnus Svensson - Silva Sweden AB, Joakim Bergbom - Praktikant på Idesign från Umeå 

Universitet och jag, André Runling.

Här fick arbetet en tydligare definition om vad som önskades av Silva och det var ett första steg i 

processen till deras nya sortiment. De önskade en produktkaraktär och berättade vilken målgrupp 

de ville satsa på, vilket var en person som pendlar på cykel.

Mötet genererade i ett antal ledord som Silva ville trycka extra på som var bra att ha med sig i det 

fortsatta arbetet: Enkelhet; Induktion; Batteri; StVZO; Fiberoptik; Fäste; Integrerande funktioner; Modul 

och Optik. Vidare ville de hålla en hög standard jämfört med konkurrenterna på marknaden som 

är Petzl och Black Diamond och vill visa på att de har en väldigt bra kvalité.

Lagkrav

Svensk lag

I den svenska lagen står det att en cykel skall synas på 300 meters avstånd både bak och fram och 

med en belysning som avger ett vitt eller gult ljus framåt och ett rött ljus bakåt som får ha en 

blinkningsfrekvens om 200 blinkningar per minut (TSFS 2009:31). Framljuset får antingen bestå 

av en lykta eller en strålkastare som avger vitt eller gult ljus framåt som ger en sådan ljusstyrka at 

fordonet under mörker kan föras på ett betryggande sätt. Vidare måste strålkastaren kunna 

bländas ned snabbt om den lyser för kraftfullt.

Efter att ha kommit i kontakt med Trafikverket per telefon fanns det tidigare ett typgodkännande 

av cykelbelysning i Sverige. Detta typgodkännande hade fram till 1993 funnits i 35 år då det 
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Bild 12, 13 & 14: Koncept nummer ett, två och tre renderade inför 
presentationen på Idesign.



valdes att tas bort på grund av en omröstning där branschorganisationer och cykelföreningar 

deltog. De menade att typgodkännandet hämmade utvecklingen av cykelbelysning och utbudet i 

butiker. På grund av detta möte utformades lagen som den ser ut idag med vissa mindre 

uppdateringar genom åren.

Det finns ett intresse från svenskt håll, att kanske återinföra och utveckla en ny lag kring 

cykelbelysning med typgodkännelser som skulle innebära en ny svensk standard.

Tysk lag

Den tyska lagen är mer specifik än den svenska. I Tyskland har man fortfarande ett detaljerat 

typgodkännande som kallas StVZO som beskriver vad cykeln skall ha för typ av belysning vid 

olika vikter på cykeln under §67 StVZO och hur det förhåller sig med bak- och framlysen 

(StVZO 2012). Där finns även en teknisk förordning kallad TA (Technische Anforderung) som 

beskriver hur ljusbilden skall se ut.

I den nya belysningen tas det hänsyn till de tyska bestämmelserna dels på grund av dess 

ergonomi i trafiken. Ljusskenet från lampan måste lysa upp vägbanan så cyklisten kan ta sig fram 

på ett betryggande sätt, men inte blända mötande trafikanter.

Sammanfattning av tysk lag

En godkänd belysning med navdynamo måste leverera 6 V och 2,4 W med en HS3 halogenlampa 

eller 12V och 5W med en HS4 halogenlampa och kunna lysa upp en kvadrat med sidan 65 mm 

på tio meters håll med 10 lux. Den får inte blända medtrafikanter och måste monteras ordentligt 

och korrekt så den inte kan råka att justeras oavsiktligt. Ljusstrålens centrum på fem meters 

avstånd måste vara hälften så hög mot dess höjd den kommer ut ifrån. Belysningen ska ha ett 

parkeringsljus som lyser minst 26% av initial belysningsstyrka och lyser i minst fyra minuter efter 

att cykeln stannat. Cykelbelysning med batterier och utan navdynamo får endast användas på 

cyklar upp till 11 kg och skall ha en batteriindikator för att var godkänd enligt StVZO (TA) och 

har vidare samma krav som lamporna drivna med navdynamo. Bakbelysningen måste sitta på 

minst 250 mm ovanför marken och skall vara kombinerad reflex och belysning.

Testbilden (se figur 3.3) är den man lyser mot för att mäta ljusstyrkan med. Den sitter på tio 

meters avstånd och har en total yta om 1,23 kvm. I punkten HV skall belysningen mäkta med 

minst 10 lux. Vid L1, R1 och 2 skall ljuset vara mindre än hälften så starkt. Vid punkt 3 minst 1,5 

lux och vid L4 respektive R4 1 lux. Mellan H-H, den horisontala linjen och Zone 1 får det max 

vara 2 lux. Punkt L5 och R5 är endast aktuella vid 12 V/5 W system. För att få en 
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tydligareuppfattning av hur det går till, finns en enkel illustrering som beskriver testet från sidan 

(se figur 3.4).

3.4 Produktspecifikation

Produktspecifikationen fungerade som en sammanställning om hur produkten skall definieras 

med olika krav. Kraven sammanfattades och eftersträvades för att de skulle utmynna i en 

Figur 3.3. Testbilden som belysning måste besiktas mot för att bli godkända enligt tyskt 
typgodkännande.

Figur 3.4: Illustration som visar ljusstrålen från sidan i det tyska testet.
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belysning. Resultatet av utvecklingsprocessen bekräftades mot specifikationen för att säkerställa 

att kraven uppfylldes.

3.4.1 Kravspecifikation

Med hjälp av boken Produktutveckling - effektiva metoder för konstruktion och design (Johannesson et al. 

2004) gjordes en kravspecifikation som är uppkallad Olssons kriteriematris som tydliggjorde 

produktens fundamentala och karaktäristiska egenskaper (se bilaga 10). De olika områdena från 

produktens tillverkning till avyttring definierades med en värdering. Om det var ett krav att ha i 

produkten, nödvändigt och om ett område var önskvärt, värdesattes den med en siffra mellan ett och 

fem där fem var av största vikt.

3.4.2 Funktionsanalys

Efter kravspecifikationen utarbetades funktionsanalysen (se bilaga 11). Här radades en mängd 

verb som är en funktion och följt av substantiv som fungerar som en klassificering upp. Dessa 

ord sammanställs i en så kallad funktionsgräns som kan vara en nödvändig funktion eller en 

önskvärd funktion eller till och med både och. Vidare sorterades orden in i tre områden: funktion 

under tillverkning; funktion under användning; funktion under skrotning. Detta görs för att finna 

produktens grundfunktion som definierar dess existens och få svar på varför produktens finns. 

Det mynnade ut i två huvudfunktioner som var att optimera användning under rubriken tillverkande 

funktion och att påkalla uppmärksamhet under rubriken funktion vid användning.

3.4.3 Funktionsträd

För att få svar på ”varför” och ”hur”, av huvudfunktionen blev till byggdes ett funktionsträd (se 

bilaga 12). Exempelvis, om belysningen skall kunna lysa krävs något som åstadkommer ljus, och 

det görs med hjälp av en LED, som matas med elektricitet från ett batteri, en dynamo eller med 

hjälp av induktion.

30



3.4.4 Persona

Av informationen av enkäten målades en hypotetisk figur upp som motsvarar medelpersonen 

från enkäten. Det var alltså en man i slutet av tjugoårsåldern som pendlar dagligen till och från 

arbetet i stort sätt oavsett väder (se bilaga 13). Personen fick heta Jens Bergquist och bodde i 

Årsta i Stockholm och pendlar in till arbetet i centrala Stockholm. Den fiktiva personen, Jens, 

fungerade som en sammanställning av kravspecifikationen och med hjälp av den bockades alla 

attribut av som kommit fram, för att ge resultatet av undersökningen, som Österlin (2010) 

beskriver, en mer konkret gestaltning istället för den abstrakta kravlistan med hjälp av fysiska, 

sociala och psykologiska egenskaper hos personen.

3.4.5 Scenario

Scenariot var meningen att identifiera problem som den fiktiva personen, Jens, skulle kunna 

komma att möta i sin vardag på väg till och från sitt arbete på cykeln för att se var den nya 

belysningen skulle möta och lösa dessa problem (se bilaga 14).

3.5 Konceptgenerering

Det finns många vägar att gå för att generera idéer och koncept. En del mer systematiska och 

andra mer kreativa. I detta arbete användes både systematiska och kreativa metoder i var sin del 

av denna konceptgenereringsfas.

3.5.1 Idégenereringsmetoden 6-3-5

Med hjälp av tre klasskamrater, Helene Persson, Louise Hansson och Ivo Michael utfördes en 

kreativ idégenerering kallad 6-3-5. Då gruppen var väl införstådd med metoden var den praktisk 

att använda och de skulle komma på lösningar utefter en problemformulering de fick uppläst: 

Hur skall en lampa sitta fast mot cykel och mellan fäste och belysning? Monteringen skall gärna kunna användas 

med en hand. Det resulterade i en mängd idéer (se figur 3.5) som sedan utvärderades. Fokus på 

idégenereringen var att få kreativa lösningar på fästen av olika slag som gick att tillämpa i en 

belysning. Bland annat ledde det till tanken om en steglös anordning från en idé med snören och 

att lampan kunde skruvas fast på ett fäste liknande en kork till en PET-flaska.
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Urval

De idéer som låg närmast det som var realistiskt genomförbart och tillgodosåg den utarbetade 

problemformuleringen fick gå vidare i processen, för att utvecklas och ge mer tid till att 

undersöka och utvärdera dess potential att bli ett slutgiltigt resultat.

3.5.2 Morfologisk matris

Den morfologiska matrisens rubriker har sitt ursprung från den kreativa idégenereringen och 

fungerade som en systematisk metod för att kombinera ihop dellösningar för att bilda 

totallösningar (se bilaga 15). Målet med den var att få ett antal totallösningar på olika fästen mot 

cykeln och vad den sedan skulle ha för drivning. Matrisen summerade upp lösa idéer till enklare 

koncept för utvärdering.

Koncepten som kom att definieras efter matrisen var:

- #1: Hade en rem för steglös montering på cykeln som drogs åt med liknande lösning som på 

ratten på ett spänne till hjälmar. En dockning likt en elkontakt för belysningen och 

uppladdningsbar; direkt via eluttaget och ha en batteriindikator. Vilket minimerar antalet delar 

och bidra till större användning (se figur 3.6).

Figur 3.5: Resultatet av idégenereringsmetoden 6-3-5.
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- #2: Denna idé skulle använda sig av magneter i anslutningen mellan både en laddningsstation 

och fästet på cykeln som även kunde anslutas mot varandra när man lämnade cykeln så de blev 

en enhet. Även denna idé hade batteridriven belysning och batteriindikator (se figur 3.7).

- #3: Var i grunden en klassisk styrstam som skulle drivas med hjälp av navdynamo och kunde 

ställas in efter brukarens önskemål. Det skulle innebära att belysningen alltid är med och inte 

kan glömmas och det skulle även kringgå stöldproblematiken (se figur 3.8).

Figur 3.6: Koncept där belysningen kan laddas direkt i väggen.

Figur 3.7: Koncept med dockningsstation och magneter.
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- #4: Tanken med detta koncept var att använda sig av vanliga AA eller AAA batterier för att de 

är vanligt förekommande och att ha ett fäste som kommer från en redskapshållare som medger 

snabb montering på cykeln med en hand (se figur 3.9 och 3.10).

3.5.3 Utvärdera attribut

I detta arbete valdes det att använda en beslutsmatris för att utse det koncept som är bäst lämpad 

till problemformuleringen. Trots att det finns en uppsjö varianter på matriser och det även går att 

Figur 3.8: En variant på en styrstam med inbyggd belsyning som 
skulle drivas med navdynamo.

Figur 3.9: Ett koncept som kombinerar 
cykelbelysning och redskapshållare.

Figur 3.10: Ett redskapshållare till krattor, 
spadar och dyl.
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använda en elimineringsmatris som reducerar antalet koncept, men då det inte fanns ett sådant 

antal koncept, behövdes det inte.

Beslutsmatris

Pughs beslutsmatris användes i det här arbetet som finns beskriven i Produktutveckling - effektiva 

metoder för konstruktion och design (Johannesson et al. 2004). Här värdesattes de ovan beskrivna 

koncepten efter sex punkter (se tabell 3.2). Resultaten summerades och flest plus fick koncept 

nummer ett med totalt fem stycken plus. Detta koncept hade den bästa potentialen för att bli en 

bra belysning och tillfredsställa en pendlare på cykel. Kriteriepunkterna som valts ut är från 

funktionsanalysen med de kriterier som är högst betydande för belysningen.

Kriterium
KonceptKonceptKonceptKoncept

Kriterium
1 2 3 4

Tillåter en önskvärd optik + + + +

Medger snabbfäste + 0 - +

Medger enkel användning 0 0 + +

Medger komponentutbyte + + 0 0

Optimerar användning + 0 + +

Passar kringutrustning + + 0 0

Summa + 5 3 3 4

Summa 0 1 3 2 2

Summa - 0 0 1 0

Nettovärde 5 3 2 4

Rangordning 1 3 4 2

Vidareutveckling X

Tabell 3.2: Pughs beslutmatris där koncept nummer ett får bäst resultat.
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3.6 Konceptutveckling

Konceptutvecklingen byggde till en början på att visualisera de bästa koncepten inför 

delpresentationen på Idesign och sedan utveckla det bästa koncept.

3.6.1 Visualisering

Första fasen

Under projektets gång fanns alltid ett skissblock nära till hands för att skissa ned tankar och idéer 

för att de inte skulle gå om intet och för att få en bild av hur idéerna kunde tänkas se ut (se figur 

3.11). Det gjordes snabba skisser för att kombinera idéer från genereringen för att finna en 

innovativ lösning och för att snabbt kunna dra en slutsats om idéerna var av betydelse eller om de 

skulle avfärdas.

Den första fasen innebar även att förbereda för delpresentationen inför Idesign. Det innebar att 

bygga ihop koncepten i CAD då det var överenskommet att leverera tre koncept i detta format. 

Koncepten byggdes upp i 3D miljö genom programmet Rhinoceros för att sedan rendera dem i 

programmet Keyshot (se figur 12, 13 och 14)

Figur 3.11: En mängd snabba skisser från första skissfasen.

36



Figur 3.12: Koncept nummer ett som laddas i väggen renderat och färdig för presentation.

Figur 3.13: Koncept nummer två med dockningsstation och magnetfäste.

Figur 3.14: Koncept nummer tre med belysning i styrstammen färdig för presentation.
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Andra fasen

Fas nummer två innebar att förbereda visualisering för utställningen på Stora Torget i Karlstad 

den 24 maj 2012, samt inför slutpresentationen på Karlstads universitet den 30 maj 2012.

På utställningen på stora torget visades en renderad bild i A3 format med beskrivande text runt 

om för att enkelt förklara vad tanken med belysningen var, samt en bild målad med 

markerpennor och vattenfärg för att beskriva tanken med bakbelysningen, även den i A3 format 

(se kapitel 3.10.4). Figur 15 visar det färdiga resultatet och den beskrivande bild som 

presenterades på utställningen.

3.6.2 Modeller

I och med de tre koncepten producerades modeller i cellplast som skulle motsvara två av 

koncepten, de som var tänkta att drivas med batteri. Tanken var att undersöka dess potentiella 

storlek och enkla funktion.

Koncept nummer ett undersöktes om det var aktuellt att använda sig av en usb anslutning till 

datorn för laddning, men då det innebar att belysningen blir beroende av en dator utrustad med 

usb. Det begränsar enkelheten, smidigheten och produkten blir mindre användarvänlig.

Lock som passar 
på båda sidor

BatteriindikatorEn ljusbild för att se 
bra och inte blända 
medtrafikanter

Laddningsbar 
direkt i eluttaget

Flexibel dockning

En sekunds påslagning
med ett ljusläge

Steglöst fäste med 
rem

Figur 3.15: Bild på framlampan som presenterades på utställningen på Stora Torget, 
Karlstad, 24 maj 2012.
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Vidare byggdes en modell för att undersöka koncept nummer tvås magnetkoncept. 

Magnetanslutningen skulle innebära en väldigt smidig anslutning och med starka 

neodymmagneter fanns det potential att de skulle orka hålla lampan på plats och då skulle man 

kunna åstadkomma en nätt lösning. Men då det skulle behövas komponenter i järn för att 

använda magneterna, fanns det risk för erosion. Därför var det tvunget att bygga in magneterna i 

cellplasten. Tyvärr försvagades magnetfälten så markant och de blev så tunga att de inte orkade 

hålla kvar lampan på styret.

Koncept nummer tre valdes att inte förverkligas i en modell, på grund av dess komplexa funktion 

i form av en styrstam.

Koncept nummer fyra byggdes vid ett tidigt stadium i projektet för att undersöka ett idéförslag. 

Den blev senare aktuell igen för den kunde vara en lösning mot problemformuleringen och 

fungera som en funktionsmodell då komponenterna kom från en gammal cykelbelysning med tre 

AAA batterier och fem lysdioder. Konceptet kom inte att presenteras primärt då det sedan 

tidigare möte med Idesign fanns bristande intresse till idén.

3.6.3 Beslut

Konceptbeslut

Under delredovisningen på Idesign beslöts det om vilket koncept som skulle komma att arbetas 

vidare med. Koncepten presenterades (se kapitel 3.10) och diskussion om konceptens för- och 

nackdelar följde.

Koncept nummer ett var i linje med de resultat som Idesign hade arbetat fram parallellt med 

detta projekt, vilket kom att bli det koncept som var mest realistiskt. Det var frågetecken dels 

kring idén om att göra en rem med ett spänne i form av en ratt som även var dockningsstationen 

för lampan och även storleken på lampan. Då arbetet inte var i stadiet för detalj- och 

komponentval var produkten heller inte tillverkningsanpassad, utan var resultatet av 

underökningar och form av funktion.

Koncept nummer två med laddningsstation, innebar en mindre och smidigare belysning. Men det 

innebar att det blev försvårande omständigheter vid laddningen, då det endast gick att ladda den 

på ett ställe. Flexibiliteten försvann till en del och konceptet valdes bort.

Koncept nummer tre med integrerad belysning i styrstammen skulle innebära att belysningen 

alltid fanns med på cykeln och skulle eliminera momentet att ständigt ha lamporna med sig och 
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det löste problemformuleringen. Då den inte gick i linje med vad Silva är benägna att tillverka och 

att produkten skulle installeras vid monteringen av cykelns komponenter i fabrik eller hos 

cykelhandlare var det inte aktuellt att gå vidare med idén, men den fick bra kritik, bortsett från 

tillverkningsproblematiken.

Beslut föll alltså på koncept nummer ett för vidare bearbetning i projektet. Bakbelysningen var 

tänkt att även den, vara laddningsbar i eluttaget, men då det innebar en mer komplicerad produkt 

och därmed dyrare, blev det inte aktuellt att använda samma lösning fram som bak. Belysningen 

bak skulle istället ha vanliga AAA eller AA batterier som man ej tar med sig vid parkering av cykel 

utan skulle alltid sitta på tills byte av batterier. Eftersom det fordras mycket mindre energi för att 

att baklampan skall lysa och synas på ett avstånd av 300 meter blir ett batteribyte väldigt sällsynt. 

Den skulle sedan ha samma monteringslösning med en rem, men integrerad i lamphuset och dess 

chassi.

Namnbeslut

Då belysningen fram innebär att man på de allra flesta platser 

där det finns el även finns ett eluttag kompatibel med den så 

kallade eurokontakt (se figur 3.16) finns det stor möjlighet att 

varhelst kunna ladda lampan. Då ansågs det att just varhelst 

skulle vara ett nyckelord i namnet och en åldrad synonym på 

varhelst är evar. Namnet Evar innebar en subtil undermening 

som också speglar en äldre tid som kan anknytas till cykelns 

höga ålder samt Silva som har lång erfarenhet av belysning då 

språket passar in på ordet.

Figur 3.16: En eurokontakt som är 
en Europeisk standard.
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3.7 Detaljkonstruktion

3.7.1 Formgivning och konstruktion

Framlampa

Då belysningen fram skall gå att laddas direkt i ett eluttag av europeisk standard, är kontakten en 

styrande form som måste tillämpas vid formgivningen. Efter anslutning i eluttag måste 

elektriciteten transformeras till 5 V och 1 A med hjälp av en transformator. Vidare behöver 

kretsen en strömbrytare, LED-lampa och en batteriindikator samt två litium-jon batterier som 

levererar 3,5-3.7 V med ungefär 1000 mAh som standard - för att tillgodose StVZO som säger 

att strömkällan måste kunna leverera minst 6 V och 2,4 W. Ett batteri med en livslängd om 1000 

mAh skulle innebära att lampan kan lysa i 10 timmar i streck om LED:en matas med 100 mA 

vilket är minimiströmmen LED:en från Osram bör matas med. Kretsen kräver då resistans om 

72 Ohm: 

Dessa komponenter skall få plats i ett 

hölje likt ett elliptiskt rör med en reflektor 

längst fram som limmas ihop i båda ändar 

för att få en sluten enhet för att inte 

riskera att lampan blir fuktskadad. Form 

följer härmed lampans tekniska krav och 

funktioner. Den ena änden med 

eurokontaken och den andra med en 

genomskinlig lins för ljusgenomsläpp. 

Elkontakten skyddas med ett lock, som klickas på och har samma elliptiska form som lampan. 

När batterierna skall laddas kan locket sättas på motsatta sida då det finns fäste för locket att 

klickas fast mot linsen. För montage mot fästet på cykeln finns ett utrymme för att anslutningen 

skall få plats och den ser ut som en klassisk skruvhängare (se figur 3.17).

Syftet med formgivningen är att tillfredsställa de aspekter som Monö (1997) och Österlin (2010) 

beskriver om produktens formaspekter som bör återkomma för att inte brukaren skall uppleva en 

spretig produkt (se kapitel 3.3.2 Faktainsamling Litteraturstudie).

Figur 3.17: En klassisk skruvhängare är principen som 
fungerar som anslutning mellan fäste och lampa.
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De rundade kanterna återkommer runt om, med strömbrytaren och honan för dockning på 

undersidan. Det runda formspråket har inspirerats från Silvas övriga produktsortiment vilka har 

en röd tråd att med runda former och detaljer.

Till skillnad från funktionsprototypen där strömbrytaren sitter långt fram på lampan är tanken att 

den istället skall vara placerad närmare mitten på motsatt sida mot dockningen. Detta för att med 

semantik göra det förståeligt var man monterar lampan på fästet samt att inte riskera att lampan 

vippar åt något håll när man trycker på den.

Fäste till amlampan

För att använda en steglöst fäste som bidrar till flexibiliteten så att det kan fästas på olika dimetrar 

på styre, ram etc. utformades ett spänne som bygger på ett klassiskt spänne som låser remmen 

mot sig själv när den dras åt och utsätts för belastning. Fästet har en svampliknande knapp på 

ovansidan för montage av lampan.

Baklampa

Baklampans fäste är integrerat i lamphusets chassi. Lampan ska drivas med två AAA batterier och  

kan bytas ut med hjälp av att öppna ett snäppfäste nedtill och vika upp locket med linsen. Linsen 

har en krets med en ytmonterad LED och en rörelse- och ljusdetektor som innebär att den 

endast lyser, när det är tillräckligt mörkt och är under rörelse men fortsätter lysa under fyra 

minuter då cyklisten t.ex. stannar vid ett rödljus. I enlighet med tysk lag om den drivs med 

batterier. Linsen skall även vara röd och fungera som en reflex och vara märkt med ett Z för att 

vara godkänd enligt StVZO.

3.7.2 Material

Fästet och lamphuset är på inrådan av Göran Karlsson tänkt att formsprutas i ABS-plast på 

grund av dess styrka och styvhet som lämpar sig väl för produkternas ändamål.

Remmen som man ska drar åt fästet med, har trådar av gummi mot insidan som ger god friktion, 

för att inte glida efter montage.
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3.7.3 Prototyp

Fäste

Fästet frästes ut i aluminium för att arbeta 

med ett material som inte var för vekt då det 

skulle belastas med dragspänningar där man 

drar igenom remmen. Det första fästet som 

tillverkades ledde till att trycket på remmen 

blev för litet och det gled då lätt upp (se figur 

3.18).

I modell nummer två som blev den slutliga 

ändrades utseendet på spännet, vilken fick 

snävare hörn så remmen inte gled upp. 

Ovanpå spännet borrades ett hål och det gängades för kunna skruva dit knappen som fungerade 

som hane i anslutningen mellan fäste och lampa (se figur 3.19 och 3.20).

Figur 3.18: Det första fästet som inte höll kvar remmen.

Figur 3.20: Det utarbetade fästet med remmen 
monterad på ett styre.

Figur 3.19: Den slutliga modellen på spännet med 
förbättrad friktion för att remmen inte skall glida upp.
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Framlampa

Prototypen till framlampan skrevs ut i 3D-

skrivaren som finns tillgänglig på 

universitetet. Den blev anpassad för att 

innehålla de komponenter som beskrivits i 

kapitel 3.9.1 Formgivning och konstruktion. För 

att få en funktionsprototyp anpassades chassit 

för att få dit en 1 W LED och kretskort med 

strömbrytare (se figur 3.21 och 3.22). 

Kretskortet kom från en liten cykellampa med 

knappcellsbatterier .

Modellen målades svart, med en röd ring runt 

strömbrytaren. Den blev färdig för 

utställningen på Stora Torget (se figur 3.23).

Baklampa

Baklampan anpassades efter storleken på två 

AAA batterier och en stor yta för genomsläpp 

av ljus, som tanken är med den slutliga 

produkten. Den bestyckades med ett likadant 

kretskort men med en röd lysdiod för att 

dess funktion skulle kunna demonstreras (se 

figur 3.23).

Figur 3.21: Det utskrivna materialet från 3D-skrivaren 
tillsammans med en kurskamrats utskrift.

Figur 3.22: En 1 Watts power-LED för prototypen.

Figur 3.23: Prototyp av fram- och baklampa färdig för 
utställning.

44



3.8 Dokumentation och presentation

3.8.1 Presentation - Projektplan

Den 8 februari 2012 redovisades arbetets projektplan, planering och var fokus skulle ligga på, vid 

litteratursökningen inför handledare på Karlstads universitet, examinator och ett antal studenter 

vid högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design. Uppdragsgivaren beskrevs i 

korthet på presentationen och hur projektplanen såg ut (se bilaga 2).

3.8.2 Delpresentation

Den 22 mars 2012 var det delpresentation på Karlstads universitet inför handledare på 

universitetet, examinator och studenter vid högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik 

och design. Redovisningen var i form av en Keynote där arbetets bakgrund beskrevs, hur arbetet 

hade sett ut sedan presentationen av projektplanen och vad arbetet vidare skulle handla om.

3.8.3 Konceptpresentation

Den 28 mars 2012 presenterades tre koncept för uppdragsgivare Idesign på Långholmen, 

Stockholm. Presentationen var i form av en Keynote med bilder över resultatet som ledde till de 

tre koncepten som hade visualiserats i dator och visades som bilder i presentationen. Efter 

presentationen följde en diskussion om beslut på vilket koncept som skulle arbetas vidare på (se 

kapitel 3.6.3 Beslut).
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3.8.4 Utställning

Alla studenter på 

högskoleingenjörsprogrammet i 

innovationsteknik och design ställde ut 

sina examensarbeten på Stora Torget i 

Karlstad den 24 maj 2012 för att visa 

allmänheten vad studenterna på 

programmet hade gjort för 

examensarbeten. Klockan 13.00 

förklarades utställningen öppen, på denna 

väldigt soliga, varma och fina dag.

Montrarna bestod av trekantiga vita pelare 

där en sida per student var dedicerad åt 

bilder och collage samt kuber med sidan 

50 cm i svart och vitt (se figur 3.24).

Det var mycket folk som spatserade på 

stadens gator som hade vägarna förbi och 

stannade av nyfikenhet för att studera 

arbetena och frågade vad de handlade om. 

Det fanns även intresse från näringslivet 

då företagare kom förbi för att rekrytera ingenjörer.

3.8.5 Slutpresentation

Tisdagen den 29 maj 2012 presenterades det färdiga arbetet på Karlstads universitet inför 

studenter på högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design samt handledare 

Lennart Wihk, examinator Fredrik Thuvander och programledare Monica Jakobsson. Arbetet 

presenterades i en Keynote med bilder och med prototyperna som tillverkats i 3D skrivaren för 

att beskriva arbetets gång från delpresentationen den 22 mars.

Figur 3.24: Montern på på utställlningen på Stora torget i 
Karlstad.
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4. Diskussion

Resultatet av arbetet visar på en konceptuell cykelbelysning med en ljuskälla av LED som kan ge 

goda möjligheter till ökad användning, genom att kunna monteras på vilken cykel som helst och 

laddas upp där eluttag finns.

På grund av en LED:s höga ljusstyrka och ringa storlek ger det möjlighet till att göra belysningen 

liten men kraftfull för att kunna lysa upp cyklistens vägbana och att denne syns i trafiken (Alonso 

et al. 2011). För att ringa in cyklistens säkerhet bör belysningen även lysa med högre kelvingrader. 

På så sätt sticker cyklisten ut ur kontexten som gör att medtrafikanter uppmärksammar cyklisten, 

då en ovanlig ljustemperatur blir iögonfallande, vilket tillämpas i denna belysning (Kajiyama & 

Machida 2009).

Dess utformning bygger på att svara mot tyska typgodkännanden för att kunna få plats med en 

kraftig strömkälla och göra den redo för den tyska marknaden (StVZO 2012). Typgodkännandet 

går samtidigt i linje med enkätens resultat som visade på brister i batteriets kapacitet i dagens 

cykelbelysning, enligt brukarna. Med användning av kraftigare batterier än i konventionell 

belysning och med en batteriindikator som också är sällsynt minskar risken för batterihaverier vid 

användning. Även dess enkelhet att laddas upp i ett eluttag utan några extra tillbehör kan också 

öka användarvänligheten och göra belysningen mer praktisk än de som redan finns. Belysningen 

konstruerades med reflektor eftersom man med enkla medel kan utforma en reflektor för önskad 

ljusbild. De blir samtidigt små för att bibehålla en liten storlek på belysningen (Lo et al. 2011).

För att göra belysningen oberoende av vilken cykel som brukaren använder, utvecklades ett nytt 

fäste med rem för att kunna fästas runt valfritt styre, styrstam och sadelstolpe, oavsett diameter. 

Detta enkla fäste gör proceduren att sätta fast och ta av belysningen från cykeln snabb och 

effektiv, med en hand via en enkel dockning. Samtidigt som stöldrisken minskas då den enkelt 

kan bäras med.
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5. Slutsatser

Vidare prövning av specifika komponenter för att finslipa produktens kapacitet bör göras i 

samråd med tillverkare och expert på området.

Om belysningen bidrar till ökad användning är inte undersökt då en nollserie inte har producerats 

som bör göras tillsammans med tillverkande företag. Det skulle kunna ge svar på 

användarvänligheten av belysningen då man genomför en besiktning av användaren om 

belysningen och dess enkla laddning skulle bli eftertraktad. Med hjälp av användaranalysen kan 

man se var förbättringar i konceptet kan göras. Det måste även utföras en undersökning 

angående val av optik. Om det skall vara en lins, reflektor eller både och för att bidra till en så bra 

och effektiv ljusbild som möjligt.

Ytterligare bearbetning av fästet och val av rem bör utföras så det blir perfekt och inte kan 

komma att tappa sin position vid stötigt underlag. Den får inte heller med tiden riskera att glida 

ur position på grund av lampans egenvikt.
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Tackord

Jag vill tacka min sambo, Lovisa Nilsson, som ställt upp som stöd i med och motgångar under 

arbetet. Med fiffiga idéer och förslag som fått mig att tänka annorlunda och bidragit till att jag 

följt min planering.

Jag vill tacka Ivo Michael väldigt god vän och kurskamrat som har varit ett värdefullt bollplank. 

Med sitt stora cykelintresse har han kommit med tips och visioner som stöttat mig i motgång för 

att få mig att fortsätta kriga på

Lennart Wihk får ett tack för sitt engagemang som handledare och hans viljan att bidra med hjälp 

från sin erfarenhet och nätverk från arbetslivet för att få arbetet att gå framåt.

Ett stort  tack till mor Embritt och syster Hanna som ställt upp för att göra sig bekant med 

rapporten på sin fritid och bidra med tips på meningsbyggnad och ordval för att göra den 

förståelig till någon som inte har så stor insikt i arbetet.
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Bilaga 1: Brief

Brief: Projekt Cykelbelysning

Bakgrund:

Idesign har Trafikverkets uppdrag att komma med förslag på koncept till cykelbelysningar som 

ökar användning och tillförlitlighet mot dagens.

Uppdraget:

Uppdraget gäller även att se över lagstiftning eller andra faktorer som hindrar att cykelbelysning 

används.

Vad skiljer sig svenska regler mot andra?

Vilka länder har mer fungerande/använd belysning, och varför? 

För att lyckas behövs en genomgång av dagens utbud av befintliga belysningar, internationellt.

Kan man göra en undersökning, eller hitta undersökningar som visar vilka kriterier som styr 

användandet av belysning?

En genomgång av var på cykeln man lämpligen kan fästa belysningar, helt förutsättningslöst. Och 

även visa undermåliga placeringar, parat med information om varför de är undermåliga. T.ex. kan 

väskor, barnsadel etc skymma bakljuset?

Faktorer som laddningsbarhet, eller andra strömkällor ska tas med.

Hanteringsaspekter är mycket viktiga. T.ex. bör enhandshantering premieras.

Hur kan man fästa belysningen på cykeln och ha den säkert kvar. Eller göra den lätt att ta med.

Hur kan man klara vädertålighet, belysningen är sällan vattenskyddad idag. Exempel på dagens 

och på möjliga/lämpliga principer.
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Koncept/Fullskalemodeller:

Projektet ska resultera i minst tre realistiska koncept som kan visas i fysiska modeller, som 

”dummies”, eller i CAD-bilder. 

Dessa ska utvärderas, helst med externa sakkunniga.

En ska väljas ut för fortsatt utveckling till en slutlig design. Den bör göras i en produktlik modell 

och i CAD bilder. För att bedöma funktion kan den göras prototyplik, eller så kan funktioner 

visas i funktionsmodell/er.

Resultat:

Projektet ska redovisas i en rapport som beskriver projektresultatet, från problembild, research 

till utvärdering och slutlig design.

Projektet kan få finansiering till modellmaterial, vissa resor. Men det ska överenskommas med 

Idesign.

Resultatet ägs av Idesign, vid eventuell kommersialisering av just denna design, ska fråga om 

eventuell ersättning överenskommas.

Om resultatet är bra och användbart för Idesign kan eventuell ersättning på upp till 7 000 kr vara 

möjlig och som kan ersättas mot kvitton.

Handledning

Projektet ska handledas av Idesign med upp till ett tillfälle/vecka. Det ska då rymma vägledning, 

kritik och bidra till kunskapsuppbyggnad för ett bra resultat.

Vid behov kan Idesign till viss del tillhandahålla verkstad eller viss arbetsyta på Långholmen.
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Bilaga 2: Projektplan

Projektplan
Examensarbete MSGC12, HT12, 22,5HP
Cykelbelysning
2012-01-28

Klient:! Idesign AB

1. Bakgrund

Detta projekt är ett examensarbete vid Karlstads Universitet och programmet 
Innovation- och designingenjör

Idesign har i uppdrag av Trafikverket att komma med förslag på koncept till en 
cykelbelysning som ökar användning och tillförlitlighet mot dagens.
Problemet är att svenskar använder cykelbelysning i låg utsträckning och hur kan 
man göra det mer intressant att använda cykelbelysning? Lyser det för dåligt, är man 
rädd att bli av med dyrare belysning och är det krångligt att ta med sig är frågor som 
kan definierar projektet.

2. Projektets mål

Idesign ger möjligheten att jag får utveckla minst tre koncept som tar hänsyn till 
varför cykelbelysning används i sådan låg utsträckning jämfört med andra länder 
som visar på större användning samt att belysningen skall bejaka dagens lagkrav. 
Det kanske även skiljer sig mellan länder i lagen om cykelbelysning varför den då 
kanske används mer. Om ett koncept kan åberopa ett tillräckligt stort intresse att 
frångå lagkrav men som upprättar ett utökat användande skall detta presenteras.
Var på cykeln skall belysningen monteras för att på bästa sätt göra cyklisten synlig i 
trafikmiljön och med vilken typ av strömkälla skall göra detta möjligt?

Koncepten skall förverkligas i form av ett realistiska koncept i form av modeller, 
mock-ups eller i CAD-material.
Dessa skall i sin tur utvärderas i av externa sakkunniga för att utveckla en slutlig 
design.

Problemformulering:

”Hur skall en cyklist med hjälp av belysning göra sig synlig på 
300 meters avstånd utan att denne känner sig hämmad att 
använda den konstant?”
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3. Projektdeltagare

Examensarbete André Runling

XXXX

andre.runling@gmail.com

Uppdragsgivare Idesign AB

XXXX

info@idesign.se

Johan Larsvall

XXXX

johan.larsvall@idesign.se

Handledare Lennart Wikh

XXXX

lennart.wihk@kau.se

4. Projektstruktur

Efterforskningen kommer att bygga kring tre koncept och efter dessa 
teman:  

Research

- Tekniskt urval
• Teknisk funktion
• Ideal belysning och strömkälla för att synas på 300 

meter
Litteraturstudier om LED- och halogenlampor

• Position

II

mailto:andre.runling@gmail.com
mailto:andre.runling@gmail.com
mailto:info@idesign.se
mailto:info@idesign.se
mailto:johan.larsvall@idesign.se
mailto:johan.larsvall@idesign.se
mailto:lennart.wihk@kau.se
mailto:lennart.wihk@kau.se


- Användning
• Vad skiljer Sverige mot andra mer användande länder?
• Vad hämmar användning?
• Varför en ny belysning?
• Enkät och intervju, för att ta reda på varför man inte 

använder belysning 
Säker, svår att stjäla
Enkel att ta med

- Benchmarking
• Vad är det senaste?
• Hur ser de vanligen ut?

- Materialresearch 
• Vad kan användas
• Vad ska den förmedla
• Flexibel
• Slitstark
• Ekonomisk

Projektplanering

Projektet kommer att fortlöpa enligt designprocessen och är 
uppdelad i tre större moment: research; konceptgenerering; 
konceptutveckling - dessa syns som tidsfrister i Ganttschemat. 
WBS-schemat hjälper till att strukturera upp projektet för att en 
hundraprocentig uppfattning om vad som projektet innehåller 
och vad som skall göras.

Produktspecifikation

Resultatet av efterforskningen med hjälp av dess punkter och 
önskemål kommer att forma koncepten för att bli utvärderade 
med god genomförbarhet i grunden. Specifikationen ska då ta 
hänsyn till vad användaren behöver och vad som tillfredsställer 
tillverkning.

Konceptgenerering

Med en god produktspecifikation som grund kommer det med 
hjälp av idégenereringsmetoder att alstra en mängd koncept för 
att få en stor potentiell utvecklingsgrund, som även refererar till 
problemformuleringen.

Konceptval/Utvärdering
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Konceptgenereringsfasen kommer alstra en mängd idéer och 
koncept som i denna dela av projektet kommer att utvärderas 
mot varandra för att få fram tre koncept som svarar mot dagens 
problem för att tillfredsställa cyklisten.

Utveckling

Med utvärderade Idéer och koncept kommer de att 
vidareutvecklas till både CAD-modeller och konceptmodeller 
med ett en ursprung från skisser och ritningar. Dessa ska ligga 
till grund för att presentera slutliga prototyper.
Presentation

Projektet kommer att presenteras, om det tillåts av 
uppdragsgivare, med projektgång och dess utveckling med 
fokus på användarduglighet för att svara på varför koncepten 
ser ut som de gör.
Ett mål är att tillverka en katalog som skall fungera som en 
projektbeskrivning, med dokumentation och resultat som 
tilldelas uppdragsgivare, handledare och kursadministratörer.

Rapport

Under projektets gång kommer det att skrivas och 
dokumenteras i projektrapporten för att inte riskera att något 
uteblir och kommer beskriva arbetsgång, genomförande, 
resultat samt diskussion som lämnas in som examina och 
dokument till uppdragsgivare.

Handledning

Handledning kommer att ske med Johan Larsvall och Idesign samt med 
Lennart Wihk vid Karlstads Universitet. Ett schema för detta kan speglas i 
Ganttschemat då ett arbetsmoment utförts och skall reflekteras men 
kommer även ske när helst det finns frågor och funderingar från mig som 
uppdragstagare. Detta är inte fastställt utan mer som en vägvisare. 
Avstämning kan även komma att ska i olika medier.

5. Resurser och tidsplan

Målet är att följa tidsplanen så noga som möjligt men under projektets gång kommer 
det finnas en risk att den eventuellt frångås då andra aspekter blir upplysta av 
uppdragsgivare och handledare.

Examensarbetet är estimerat för 600 timmars arbete.
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6. Riskanalys

Projektet är förenat med en rad risker, bland annat att parallella kurser kräver mycket 
tid från examensarbetet vilket kan göra att projektet blir haltande och ej väl genomfört 
- missar deadlines uteblivet material etc. Detta motarbetas med en god planering och 
dedikering av projektet.
Eftersom att arbetet utförs på mitt ansvar och utförs av mig kan en sjukdom komma 
att bli mer omfattande mot projektet. Möjligheten är att om inte inte rör sig om något 
allvarligare att digitalt arbete utförs hemifrån. Jag bör upprätthålla god kondition och 
äta ordentligt som stärker mig som person. Stress kan utbrista i sjukdom och 
uppkommer vid sämre planering som åter igen motarbetas med en god strategi och 
planering.
Arbetet utförs med stor hjälp av min personliga dator och det mesta kommer att 
finnas där förutom skisser och dokument på papper. All dokumentation från 
planering, bilder, rapportering etc. kommer ligga under risken att förstöras i form av 
datorhaveri. Därför utförs ständigt säkerhetskopior för att gardera mot detta.
Budget ligger på 7000 kr vid uppvisande av kvitto till Idesign. Risken finns att det inte 
finns utrymme i ekonomin som student att göra större monetära utlägg av material 
och resor och bör då istället diskuteras direkt med Johan Larsvall för att kunna 
genomföras.
Förseningar vid leveranser av beställningar av olika slag ligger utanför min kontroll 
men kan komma att påverka arbetet. Vilket gör att en beställning måste vara väl 
planerad och val av leverantör är av största vikt. Om det ändå inte går som planerat 
måste en alternativ möjlighet finnas i åtanke som ett supplement, och gardering mot 
uteblivet val av t.ex. material.
Korrespondensen mellan mig och Johan och mig och Lennart är av stor vikt i 
projektet. För handledning av strategi, tillvägagångssätt och nyttiga tips måste 
bejakas för att det inte uppstår otydligheter. Så att det som frågas eller bes om 
framgår samt så delaktiga kan ta del av informationen.

7. Dokumentering

Projektet dokumenteras ständigt i projektrapporten och antalet timmar engagerade 
timmar åt arbetet i en timrapport.
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Bilaga 3: Gantt
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Bilaga 4: WBS
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Bilaga 5: Detaljerad Gantt
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Bilaga 6: Enkät

PROBLEMFORMULERING

Vilket: Att cykelbelysning inte används i tillräckligt stor utsträckning.
Varför: För att få reda på vad som krävs för att utveckla en bättre cykelbelysning.
Vad: Varför man inte använder cykelbelysning.

URVAL

Studiedesign: Dataenkät
Vilka: Till de som inte använder cykelbelysning eller som har en ofungerande sådan.
Med hjälp av: Trafikverket, Karlstads kommun, Cykelforum på nätet, Cykelbutiker, 
Egen pilotstudie.

FRÅGOR
Område: H
Vems: Egna
Utseende: Kryssfrågor innehållande J/N

1. Vilket kön har du? Man/Kvinna

2. Hur gammal är du? 15-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 70+

3. Har du cykelbelysning? J/N

4. Hur vill du använda cykelbelysning? För att synas/För att se/Både och

5. Använder du cykelbelysning när det är mörkt? J/N

6. Om nej ange varför:

7. Har du en fungerande belysning fram? J/N

8. Har du en fungerande belysning bak? J/N

9. Om någon av dom inte fungerar, varför?

Trasig?

Slut på batteri?

Annat:

10. Om den inte fungerar, varför har du inte fixat det?

Bryr mig inte

Polisen gör ingen besiktning

Orkar inte

Krångligt

11. Vad tycker du är mest besvärligt med cykelbelysning?

12. Tycker du det är för lindrig straff och för få besiktningar när det gäller cyklar av 
polis? 
J/N
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Bilaga 7: Sammanställning av enkät
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Bilaga 7: Sammanställning av StVZO-belysning

1Supernova E3
The glare-free lens offers a non-blinding beam 
ideal for use on roads and in cities. E3 Pro starts 
shining at walking speed and reaches near-
maximum brightness at 7-8 kmh. Twice the 
brightness of former versions, thanks to new 
electronics and the new Cree XP-E LED. With 
five-minute stand light for front and rear (rear 
light supplied by front light). 

The E3 PRO can be mounted on any fork with a 
central 6mm hole if you choose the Multimount 
version. The multimount mounting is very versa-
tile. It can be fitted on bicycles with disc brakes, 
v-brakes and most cantilever brakes. For bikes 
with road style caliper brakes, we recommend 
the handlebar-mounted version.

165¤

6V

Navdynamo

2Philips SafeRide LED bike light with two 
high performance LEDs, a luminosity of 
60lux and excellent near-field lighting. The 
bright, wide light beam has a balanced illu-
mination of up to 50m. The opposing traffic 
will not be blinded. The light has a water-
proof and robust aluminium housing and a 
four minutes lasting parking light. The light 
of the SafeRide is flicker-free, even during 
slow speed.

74,90 ¤

6V

Navdynamo
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Busch+Myller Lumotec IQ Cyo RT gott a indirect LED light 
source with a special reflector. The headlight offers 60lux 
and is 500% brighter than required by the german traffic 
regulations. Combined with four signal LEDs it's perfect 
for day and night time cycling. The integrated automatic 
sensor switches the light accordingly between day and 
night mode.

The day and night mode
Day Mode: In day mode you will be perfectly seen by 
other road users. Daytime running lights (signal LEDs) will 
light up brightly, while the main spotlight is dimmed. 
Night Mode: In night mode the main beam lights up the 
road. The headlight is running at full power (60 lux). The 
signal lights are dimmed. 

Details of the patented light24 

Daytime running lights
Under the main headlight are very distinctive LEDs, is 
directed onto the road in order not to irritate oncomming 
traffic.

Technical Requirement
Preferably a hub dynamo - runs continuously and supplys 
the needed energy.

Parking light
Two of the signal LEDs take over parking light function. 
Better than existing parking solutions as those signal 
LEDs are not aimed at the road but can be clearly seen by 
oncoming traffic.

59.90 ¤

6V

Navdynamo

3

The Edelux LED front light is ideal for use with gearless 
hub dynamos. The switch has been integrated as a 
magnetic switch ring in the spotlight case.
The Edelux has an additional light sensor and parking 
light function.
Optics of the Lumotec IQ Fly from Busch and Müller.

The aluminum casing takes care for a better cooling, 
whereby the light output and brightness were in-
creased significantly (up to 80 lux). The field of light is 
steady and equally wide.
The front light is adapted to the design and technology 
of the SONdelux and SON 28 hub dynamos.
Use with side roller dynamos and battery power is not 
provided. The unmatched bright light and the switch-
capacitor are further technically impressive features of 
Edelux. Its magnetic switch ring is comfortable to use 
and the coaxial cable which is needed for connection 
is extremely durable.

134,90 ¤

6V

Navdynamo

4
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TRELOCK’ LED
The innovative rechargeable head light, which illumi-
nates with up to 70 lux
adjustable in 5 levels from 10 to 70 lux.
The light intensity, remaining battery capacity and re-
maining runtime in hours and minutes are shown on the 
integrated and backlit LC-display.
 
A metal part beautifully integrated in the design helps to 
dissipate heat and thus protects the LED from overheat-
ing. The battery can conveniently be charged on every 
USB port. 

The field of vision is about 90m and the visibility 1.500 
m. It has an runtime time of 6 - 45 h, depending on the 
level it’s set to. To activate the light press the button 
for 1 second, this prevents unwanted discharge due to 
unintentional activation. The light is easily fixed or de-
tached with the single snap closure.

StVZO approved for road-bikes under 11Kg or as addi-
tional lights for other bikes.

95,90 ¤

3,7V Li-ion accu 4300 mAh | integrated

5

The Basta Pilot Steady Auto LED Front Light is equipped 
with a standlight, a light/dark sensor and a switch for hub 
dynamos. The LED is automatically switched on when it 
gets dark. The LED lamp continues to function for at least 
4 minutes after you stop cycling. This ensures optimum 
visibility on intersections. 
The proven free-form reflector geometry collects the light 
of the LED and reflects it onto the road efficiently and 
brightly through the clear glass optics so the road is op-
timally illuminated. The body is of highly impact resistant 
and splash proof. Maximum luminosity up to 15 lux. With 
long Twinrod mounting for the most standard- and suspen-
sion forks. Double connector for power and ground. High 
voltage protection.

39,90 ¤

6V

Navdynamo

6
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With the Reverse Offset Lens design (ROL) of Cat 
Eye the door was opened to a new light technology 
at Eurobike 2007. The LED poses all their light onto 
the reflector, which throws the light beam ideally and 
evenly to the lens. Irregularities will be cleared out and 
the light distribution will be perfected. Because of that 
you have a perfect homogeneous roadway illumina-
tion with maximum light output.

The LED front light HL-EL540G uses a super bright 
longlife LED of 40 Lux. The illumination time is 5 hours 
at the highest level and 15 hours at the lowest level. 
The scope of delivery contains 4 AA batteries, a bat-
tery indicator, a FlexTight™ holder and a charge jack 
for quick and direct charging when using batteries. 
The FlexTight™ holder is universally and for handle-
bars, stems and seat posts all kinds. It enables a 
quick mounting and demounting without tools.

Fully StVZO approved for road bikes up to 11kg. For 
other bicycle use as auxiliary lighting.

Included in delivery: front light incl. battery indicator, 
FlexTight™ holder, charging jack and 4 AA batteries

64,90 ¤

4st AA

7

Cat Eye LED Multifunction Kit with front light Econom HL-EL 
340 G and rear light TL-LD 260 G, including accumulators and 
charger for the front- and batteries for the rear light. 

Front light HL-EL 340 G:
The new Cat Eye Econom provides long running time with only 
two Ni-MH batteries. They deliver the energy for more than 9 
hours of light. The modern ROL™-Technology and the highly 
efficient 5mm LEDs provide optimum light output. The adjust-
able brightness control also allows a constant light output over 
the entire burning time. And thanks to the battery indicator the 
Econom lets you stand in the dark unexpectedly.

2x Ni-MH batteries (rechargeable) or 2x AA batteries

Rear light TL-LD 260 G:
The newest LED technology allows Cat Eye LED rear lights a 
high signal effect in the important, but for conventional diode 
rear lights often critical, side area. The light can be emitted 
over a large angle. 3 AAA batteries and a single LED makes 
this one of the longest-lasting rear lights! Up to 65 hours run-
ning time, with battery indicator.

3x AAA batteries

tot 54,99 ¤
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Blackburn Mars 1.0 LED Rear Light

Battery rear light with four superbright red LEDs. 150 hour 
runtime constant on. Three mounting options included: belt 
clip, seatpost clamp and reflector/rear carrier mount. Batteries 
included in delivery.

6,90 ¤

2st AAA

Blackburn Mars 3.0 LED Rear Light

Battery rear light with seven super bright red LEDs. Side emit-
ting LED´s for lateral visibility and increased safety. 50 hour 
runtime in constant mode. Two mounting options included: 
belt clip and seatpost clamp. Batteries included in delivery.

12,90 ¤

2st AAA

Blackburn Bracket Mars 1.0 / 3.0 / 4.0

3,90 ¤

With the new Philips rear light you will be seen from all 
sides thanks to the innovative LumiRing. This is a light 
ring of six high-power LEDs, which distributes the light so 
that it is also visible laterally. The angle of the rear light is 
around 320 degrees. It can be mounted easily to standard 
mounts with 50mm and 80mm bolt distance.

29,90 ¤

2st AAA

Also avaliable for dynamo
24,90 ¤

Fight the Night! The Blitz Auto LED rear light offers best 
visibility because of its transparent casing and a beam 
angle of 220°. Furthermore its motion- and light sensor 
offers a comfortable automatic switch on. After you have 
stopped the LEDs remain additionally 4 minutes illumi-
nated. On demand you can switch between automatic or 
manual switch on. Five high-power red LED’s powered 
by two AA batteries allow an illumination time of 10 hours 
with full illuminating power or respectively 30 hours till 
complete discharge. A practical battery indicator informs 
about a low battery state. With the included SP-11 Flex-
Tight mount the Blitz Auto is easy mountable. Furthermore 
FlexTight offers a tool-free installation on seat posts with a 
diameter from 21.5 up to 32mm.

14,90/17,90 ¤

2st AA
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Bilaga 9: Oslon SSL CRDP.EC LED

I

LCW CRDP.EC�

OSLON SSL 150�
Data Sheet�
Version 1.0

2012-04-11 1 Data Sheet

Small size high-flux LED for slim designs 
(between 100 mA and 800 mA constant 
current). 105 lm, 95 lm/W (350 mA, 3000 K).�
�

�
Features
• package: SMT ceramic package with silicone 

resin with lens
• color: warm and neutral white, 2700 K to �

5000 K; CRImin = 80
• viewing angle at 50% Iv: 150°
• chiptechnology: ThinGaN (UX3)
• grouping parameter: luminous flux, 

color coordinates, forward voltage
• soldering methods: reflow solderable
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12-mm tape with 600/reel, ø180 mm 
• ESD-withstand voltage: up to 8 kV acc. to 

JESD22-A114-D
• corrosion robustness: superior corrosion 

robustness
• Lumen maintanance test report according 

to IESNA LM-80 available�
�

Applications
• Residential retrofits and fixtures
• Spot lights
• Task lights
• Accent lighting
• Professional downlights
• Shop Lighting

Kompakte Lichtquelle für platzsparende 
Designs (zwischen 100 mA und 800 mA 
konstantem Strom). 105 lm, 95 lm/W (350 mA, 
3000  K)
�
�
Merkmale
• Gehäusetyp: SMT-Keramikgehäuse mit 

Silikonverguss und Linse
• Farbe: warm- und neutralweiß, 2700 K bis 

5000 K; CRImin = 80
• Abstrahlwinkel bei 50% Iv: 150°
• Chiptechnologie: ThinGaN (UX3)
• Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort, 

Durchlaßspannung
• Lötmethode: reflow-lötbar
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12-mm Gurt mit 600/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 8 kV nach 

JESD22-A114-D
• Korrosionsbeständigkeit: Höchste 

Korrosionsbeständigkeit
• Testergebnisse zur Lichtstromerhaltung 

nach IESNA LM-80 verfügbar�
�

Anwendungen
• Lampen- und Leuchten-Retrofits
• Spot-Lichtquellen
• Schreibtischleuchten
• Akzentbeleuchtung
• Einbau-Deckenleuchten
• Ladenbeleuchtung



LCW CRDP.PC�

OSLON SSL 150�
Data Sheet�
Version 1.0

2012-02-21 1 Data Sheet

Small size high-flux LED for slim designs 
(between 100 mA and 800 mA constant 
current). 128 lm, 115 lm/W (350 mA, 5000 K).�
�

�
Features
• package: SMT ceramic package with silicon 

resin with lens
• color: neutral white, 4000 K to 5000 K;�

CRI = 70 (typ.)
• viewing angle at 50% Iv: 150°
• chiptechnology: ThinGaN (UX3)
• grouping parameter: luminous flux, 

color coordinates, forward voltage
• soldering methods: reflow solderable
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12-mm tape with 600/reel, ø180 mm 
• ESD-withstand voltage: up to 8 kV acc. to 

JESD22-A114-D
• corrosion robustness: superior corrosion 

robustness
• Lumen maintanance test report according 

to IESNA LM-80 available�
�

Applications
• industrial lighting
• retrofits and fixtures
• accent lights

Kompakte Lichtquelle für platzsparende 
Designs (zwischen 100 mA und 800 mA 
konstantem Strom). 128 lm, 115 lm/W (350 mA, 
5000  K)
�
�
Merkmale
• Gehäusetyp: SMT-Keramikgehäuse mit 

Silikonverguss und Linse
• Farbe: neutralweiß, 4000 K bis 5000 K;�

CRI = 70 (typ.)
• Abstrahlwinkel bei 50% Iv: 150°
• Chiptechnologie: ThinGaN (UX3)
• Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort, 

Durchlaßspannung
• Lötmethode: reflow-lötbar
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12-mm Gurt mit 600/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 8 kV nach 

JESD22-A114-D
• Korrosionsbeständigkeit: Höchste 

Korrosionsbeständigkeit
• Testergebnisse zur Lichtstromerhaltung 

nach IESNA-LM-80 verfügbar�
�

Anwendungen
• Industriebeleuchtung
• Lampen- und Leuchten-Retrofits
• Akzentbeleuchtung
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Bilaga 10: Kravspecifikation

Ledord
Enkelhet
Induktion

Batteri
Tyska krav (StVZO)

Fiberoptik
Fäste

Integrerade funktioner
Modul
Optik

Produktspecifikation

Aspekter
Livscykelfas Process Miljö Människa Ekonomi

Design
(Utveckling, 
konstruktion)

Tillverkning 
(Produktion, 
montering)

Användning
(Montering, 
användning, 
underhåll)

Eliminering
(Kassering, 
återvinning)

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4

3.1 3.2 3.3 3.4

4.1 4.2 4.3 4.4

Definieras enligt Krav (K)/Önskemål (Ö), önskemål viktas fr 1-5 (där 5 är av största 
vikt). Är kriterierna sedan Funktionella (F)/Begränsning (B).

Cykelbelysningens huvudfunktion: Belysa vägbanan på ett betryggande sett och 
synas enligt tyska lagkrav (som även bejakar svenska lagkrav).

Cell 1.1! Design/Process: Reflektor som ger en ljusbild som täcker tyska krav.
! (Ö B, vikt = 4)

Cell 1.2! Design/Miljö: På marknaden bästa uppladdningsbara batteriet, med god 
miljöanpassning, och miljöanpassade material.

! (Ö B, vikt = 2)

Cell 1.3! Design/Människa: Ej blända medtrafikanter. (Ö F, vikt = 5)

I



Cell 1.4! Design/Ekonomi: Utvecklingsprocessens budget; 7000 kr. (K B)

Cell 2.1! Tillverkning/Process: Formsprutning (Ö B, vikt = 2)

Cell 2.2! Tillverkning/MIljö: Ej inverka på intern och extern miljö. (K B)

Cell 2.3! Tillverkning/Människa: Små detaljer. (K B)

Cell 2.4! Tillverkning/Ekonomi: Tillverkningskostnad < y kSEK/per lampa. (B K)

Cell 3.1! Användning/Process: Producera 10 lx på 10 meter och med en ljusbild 
enligt bilaga 1. Samt synas på 300 meter enligt TSFS-2009 (Ö F, vikt = 4)

Cell 3.2! Användning/Miljö: Klara väta, kyla, värme och vibrationer. (K B)

Cell 3.3! Användning/Människa: Vara estetiskt tilltalande och bejaka enkel 
användning, och funktion. (Ö B, vikt = 4)

Cell 3.4! Användning/Ekonomi: Lång hållbarhet, och utbytbara komponenter 
(batteri(er)). (K F)

Cell 4.1! Eliminering/Process: Enkel utbyte av batterier, monteras och demonteras 
utan specialverktyg. (Ö B, vikt = 3)

Cell 4.2! Eliminering/Miljö: Återvinningsbara detaljer. (Ö B, vikt = 2)

Cell 4.3! Eliminering/Människa: Inga hälsofarliga ämnen. (K B)

Cell 4.4! Eliminering/Ekonomi: Rabatt vid inköp av ny produkt med att panta 
gammal.   (Ö F, vikt = 1)
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Kriterie
nr Cell Kriterium Krav=K

Ö.mål=Ö
Fkn=F

Begr=B

1 1.1 Reflektor som ger en ljusbild som täcker tyska krav Ö, 4 B

2 1.2 På marknaden bästa uppladdningsbara batteriet, med god 
miljöanpassning, och miljöanpassade material Ö, 2 B

3 1.3 Ej blända medtrafikanter Ö, 5 F

4 1.4 Utvecklingsprocessens disponibla belopp (7000 kr) K B

5 2.1 Formsprutning K B

6 2.2 Ej inverka på miljö, mycket lite Ö, 1 B

7 2.3 Små detaljer K B

8 2.4 Tillverkningskostnad < y kSEK/per lampa K B

9 3.1 Producera 10lx på 10m meter med en ljusbild enligt bilaga 8. 
Samt synas på 300m enligt TSFS-2009 Ö, 4 F

10 3.2 Klara väta, kyla, värme och vibrationer K B

11 3.3 Vara estetiskt tilltalande och bejaka enkel användning och 
funktion Ö, 4 B

12 3.4 Lång hållbarhet, utbytbara komponenter Ö, 5 F

13 4.1 Enkel byte av batteri(er), monteras och demonteras utan 
(special)verktyg Ö, 3 B

14 4.2 Återvinningsbara detaljer Ö, 2 B

15 4.3 Inga hälsofarliga ämnen K B

16 4.4 Rabatt vid inköp av ny produkt med att panta gammal Ö, 1 B

III



Bilaga 11: Funktionsanalys

Funktionsanalys av cykelbelysningFunktionsanalys av cykelbelysningFunktionsanalys av cykelbelysning

Funktion under tillverkning/konstruktionFunktion under tillverkning/konstruktionFunktion under tillverkning/konstruktion

Funktion Klass Funktionsgräns

Minimera tillverkningskostnad Ö

Undvika felmontage Ö

Minimera monteringstid Ö

Minimera efterbearbetning Ö

Minimera tillverkningstid Ö

Minimera arbetsmoment Ö

Minimera materialåtgång Ö

Minmera vikt Ö

Möjliggöra komponentbyte N

Minimera spillmaterial Ö

Minimera bearbetning Ö

Optimera material Ö

Optimera användning HF

Passa utrustning Ö

Passa tillverkning Ö

Passa komponenter N

Passa material Ö

Passa komponentbyte N

Passa standard Ö

Passa toleranser Ö

Passa människa N

Passa lagkrav N

Tåla vibrationer N

Tåla stötar N

Underlätta tillverkning Ö

Underlätta hantering Ö
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Underlätta montering Ö

Underlätta användning Ö

Funktion under användandeFunktion under användandeFunktion under användande

Funktion Klass Funktionsgräns

Förenkla funktionskontroll Ö

Förenkla service Ö

Förenkla reparation Ö

Förenkla grundmoment N

Förmedla produktimage N

Förenkla komponentbyte Ö

Försvåra felanvändning Ö

Medge funktionskontroll N

Ge särprägel Ö

Medge rengöring Ö

Medge komponentbyte Ö/N

Motverka personskada N

Motverka materialskada Ö

Motverka nedsmutsning Ö

Motverka smutssamling N

Passa kringutrustning N

Påkalla uppmärksamhet HF

Medge montering N

Passa lagkrav Ö

Tåla smuts N

Tåla vibrationer N

Tåla stötar N

Tåla vatten N

Underlätta rengöring Ö

Underlätta komponentbyte Ö

Underlätta reparation Ö
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Uttrycka enkelhet Ö

Uttrycka stabilitet Ö

Uttrycka styrka Ö

Uttrycka säkerhet Ö

Uttrycka hanterbarhet N

Uttrycka nytänkande N

Visa användning N

Visa användningssätt Ö/N

Visa egenskaper Ö

Funktion under skrotningFunktion under skrotningFunktion under skrotning

Funktion Klass Funktionsgräns

Underlätta demontering Ö

Underlätta borttagning Ö

Medge dumpning Ö

Passa återvinning Ö
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Bilaga 12: Funktionsträd
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Bilaga 13: Persona
Persona

Cykelpendlaren

Fysiska Attribut:

28-årige Jens Bergquist från Vingåker som sedan fyra år jobbar som reklamare i 
centrala Stockholm och bor med sin sambo Linda i en tvåa i Årsta.
Jens är en aktiv person och tycker det är en självklarhet att pendla och uträtta 
ärenden på cykel i storstaden då det är så enkelt istället för att trängas med 
människor på buss och tunnelbana och inte minst i bilköerna. Han anser det vara 
väldigt praktiskt att kunna förena daglig motion med att ta sig till jobbet i ur och skur.

Sociala Attribut:

Utöver pendlingen tar Jens gärna en cykeltur för att skingra tankarna från sina 
arbetsuppgifter som gärna följer med hem och diskuteras för jämnan med Linda.
Med höga krav på sig själv för att gör a så bra ifrån sig som möjligt väljer han 
produkter som tillfredsställer hans krav. God kvalité genomsyrar hans vardag så det 
blir många timmar på recensionssajter och många återbesök för byten och 
reklamation tills han finner det som duger, och som inte lämnar en allt för tunn 
plånbok.

Psykologiska Attribut:

En man av ordning och reda. Allt har sin plats och användningsområde. Inget görs av 
en slump för att han inte ska kunna definiera sig själv som en bohem - inte så att 
någon annan gör det heller. Cykeln har funnits med i hela hans liv så han känner sig 
väldigt hemma bakom styret på sin hybrid
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Bilaga 14: Scenario

Scenario

Jens ska ha en cykelbelysning. Han kan tänka sig lägga ca 2-400 kr på belysning.
Han har en känsla av att borde gå till en auktoriserad cykel- butik/verkstad för att 
finna något relevant, enligt hans höga krav.
Han kliver in och blicken faller på en Silva-monter. Här fanns ett tydligt och brett 
utbud. Jens har lite kännedom om Silva. De gör ju pannlampor och kompasser - bra 
grejer tänker Jens. Känslan av produkterna är så talande. Han måste prova någon. 
Han tar tag i en som kostar 299kr för framlyset. Den skall vara hållbar och ger en 
ljusbild som uppfyller tyska lagkrav för cykelbelysning. Detta låter förträffligt. Hoppas 
de håller för trycket tänker Jens. Han tar även med sig baklampan för 149kr till 
kassan. Expediten gör tummen upp. Dessa är i en klass för sig säger hon.

Väl hemma tar Jens upp stilrena, enkla förpackningarna. Öppnar upp dem och 
montera de enkelt på cykeln. Det fanns en bruksanvisning men formspråket talat ett 
sådant tydligt språk att det inte gick att ta miste om hur den skulle monteras.

Jens arbetsdag är slut. Det har varit fullt upp hela dagen. Dags att ta sig hem. 
Regnet smattrat fortfarande mot rutorna. Bara att dra på sig vindjackan - 
vattenavvisande som tur är. Drar på sig cykelskorna, packar väskan, knäpper fast 
hjälmen. Trycker upp hissen - kliver in. Ser sig i spegeln. Han ler för sig själv när han 
tittar i spegeln. Han ser väldigt redo ut. Jens kliver fram till cykeln utanför porten och 
låser upp den...

...och sätter dit lamporna som alltid är med på jackan. Knäpper igång dem...

...Sliter ur den ur cykelstället och belysningen går igång...

...Sliter ur den ur cykelstället och knäpper igång belysningen fram och bak...

...Dockar i belysningen fram och bak och knäpper igång dem...

Han påbörjar sin dryga 8 km långa hemfärd och ljuset skiner upp gatan. Han missar 
inte ett gruskorn i sin väg. Ljusbilden är förträfflig och den har hängt med länge nu. 
Trots alla timmar på cykeln i ur och skur lyser den lika kraftfullt som när han köpte 
den och han har inte varit på återbesök i butiken för reklamation. Silva gör väldigt 
kvalitativa produkter. Dessa promotar han så ofta han får tillfälle.
Varför har inte alla cyklar dessa lampor tänker han. Han har svårigheter att se övriga 
cykeltrafikanter genom den mörknande staden och hämmande sikten. Lamporna 
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blinkar, ger en otydligt riktning och gör det svårt att fokusera på vad som händer, 
många har inte ens en fungerande belysning.
Jens kommer hem oskadd. Nöjd med arbetsdagen tack vare sina fina produkter och 
inte minst belysningen som fungerade som en dröm - Idag igen.
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Bilaga 15: Morfologisk Matris
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