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Sammanfattning
Shift Design & Strategy AB, härifrån förkortat till Shift, driver idag ett sidoprojekt i egen
regi. De skall i marknadsföringssyfte ta fram en trehjuling för företag inom
anläggningsbranschen. Shift har gett en högskolestuderande möjlighet att komma med
konstruktörslösningar för att driva projektet närmare nästa steg, vilket är prototyptillverkning.
I examensarbetet genomförs en grundläggande analys av vilka konstruktionsutmaningar
projektet står framför. Med utvalda metoder och verktyg arbetas flertalet lösningsförslag
fram. Efter utvärdering av lösningsförslagen tas en totallösning fram och presenteras i form av
en CAD-modell samt text. Avslutningsvis ges rekommendationer om hur Shift bör tolka
resultaten.
Nyckelord: produktutveckling, trehjuling

Abstract
Shift Design & Strategy AB, here abbreviated to Shift, currently runs it’s own side project.
They will develop a tricycle with marketing purposes for companies in the construction
industry. Shift offers a student to find construction solutions to pursue the project closer to
their goal.
In the thesis an analysis of what construction problems the project are facing is made.
Selected methods and tools are then used to generate several solutions. After evaluation of the
proposed solutions a comprehensive solution is developed and presented in the form of a
CAD-model as well as in text. Finally, recommendations will be given to Shift on how to
interpret the results of the work, which has been done.
Keywords: product development, tricycle
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Shift är en designbyrå som gör konsultuppdrag inom industridesign och designstrategi. De
driver även egna designprojekt. På senare tid har de lyckats identifiera ett behov av
varumärkesstärkande kringprodukter för företag inom anläggningsbranschen. De har idag ett
designförslag på en tänkt varumärkesstärkande trehjuling, anpassad för barn i åldrarna 3-5 år.
Projektet har benämnts ”Varumärkesstärkande trehjuling”.

1.2 Problem
Det finns idag en konceptidé om hur trehjulingen ska se ut. Ett antal lösningsförslag på hur
den ska konstrueras finns också. Inget koncept har dock vidareutvecklats till en
detaljkonstruktion. En kravspecifikation är definierad. Med detta som underlag är tanken att ta
projektet närmare produktion.

1.3 Syfte
Att ta projektet vidare inom produktutvecklingsprocessen kommer hjälpa Shift att uppnå sitt
mål om att nå en färdig detaljkonstruktion till våren 2015. Genom att följa den befintliga
processen kan också arbetsgången utvärderas och rekommendationer ges. På så sätt bidrar
arbetet även till produktutveckling som forskningsområde.

1.4 Avgränsningar
Produktutvecklingsprocessen kan indelas i olika faser. Befintliga metoder och verktyg inom
denna process skall testas och utvärderas noggrant inom projektet hos Shift. Det är därför
lämpligt att begränsa urvalet metoder och verktyg till den fas projektet befinner sig i idag.
Resultat i form av rekommendationer kommer att riktas till mindre konsultbolag, verksamma
inom industridesign och konstruktion.
Shift önskar sekretess för det unika designuttryck som tillhör projektet. Slutgiltig totallösning
i form av CAD-illustrationer är därför gjord i förenklad design. Illustrationer har som
huvudsyfte att i grova drag påvisa lösningarnas funktion.

1.5 Metodbeskrivning
Till en början undersöks projektet och slutsats skall dras om vilken fas i
produktutvecklingsprocessen projektet befinner sig i. Genom litteraturstudium skall därefter
aktuell produktutvecklingsfas studeras och lämpliga hjälpverktyg väljs ut. Projektet skall följa
utvald vetenskaplig metod och därefter generera ett praktiskt resultat för Shift.
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2. Teori
2.1 Den systematiserade produktutvecklingsprocessen idag
Så tidigt som på 1970-talet lyckades bl.a. Pahl och Beitz (1995) och Olsson (1978 och 1985)
beskriva hur man skall gå tillväga för att nå en lyckad produktutvecklingsprocess. De insåg att
noggrann och systematisk planering är nyckeln till framgång. I synnerhet påvisade de vikten
av att ta hänsyn till slutanvändarens behov och integrera dessa i sitt arbete. Idag är man
medveten om att ett strukturerat och processerat design- och konstruktionsarbete är
fördelaktigt. Även om arbetet i sig många gånger är en kreativ process har det visat sig att det
både är enklare och lättare att följa en strukturerad arbetsmodell.
Johannesson, Persson och Pettersson (2013, 115-125) beskriver produktutvecklingsprocessens
olika faser. Vid utveckling av redan befintlig produkt berör man inte nödvändigtvis alla faser,
medan man vid nyutveckling bör gå igenom samtliga. Processen består av följande faser:
•

Förstudie. En problemformulering genomförs. Undersökning av behov, marknad
samt design och teknik görs. Man tar reda på vilket problemet/behovet är. Finns det en
marknad? Finns det en redan utvecklad applicerbar design/teknik eller krävs en
nyutveckling?

•

Kravspecifikation. Ett dokument skapas som klargör de mål och krav som ställs på
produkten. Österlin (2011, 51) redogör för flertalet frågeställningar: Hur ser
kundbehoven ut och hur ska man differentiera sig från konkurrenterna vad gäller
produktens funktioner, formspråk och ergonomi? Vilka tillverkningsmetoder är man
begränsad till? Vad produkten skall klara av och hur man använder den är andra
frågeställningar.

•

Konceptgenerering. Fasen är ett första steg till lösning av ett konstruktionsproblem.
Tanken är att ta fram flera koncept med vars hjälp problemet enligt
kravspecifikationen kan lösas. Ett koncept innehåller med nödvändighet: en
överslagsmässig
preliminär
produktlayout
med
utrymmesuppskattningar,
beskrivningar i text, skisser, blockscheman, eventuella fysiska modeller m.m.,
beskrivning av lösningens egenskaper i förhållande till produktspecifikationen, motiv
för valet av ingående dellösningar, sammanställning av genomförda
överslagsberäkningar, analyser och experiment med erhållna resultat.

•

Konceptutvärdering och konceptval. Koncept som genererats i konceptgenereringen
utvärderas och deras värde/kvalitet bestäms utifrån kravspecifikationen. Man väljer ett
koncept man vill gå vidare med till nästa steg i utvecklingsprocessen..

•

Konfigurering och detaljkonstruktion. Här tar man det utvalda konceptet vidare och
bestämmer vilken detaljkonstruktion som skall möjliggöra en första tillverkning av en
prototyp.
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•

Prototypframtagning. Ett första förverkligande av valt koncept görs. Det kan vara
allt från CAD-prototyper till en nollserietillverkning (en fullskalig och komplett
prototyp anpassad för produktion). Mycket klarnar när konceptet blir visuellt.

• Tillverkningsanpassning.	
  Utifrån	
  de	
  observationer	
  man	
  gjort	
  i	
  undersökningen	
  
av	
  prototypen	
  gör	
  man	
  en	
  sista	
  anpassning	
  till	
  tillverkningen	
  för	
  att	
  uppnå	
  bästa	
  
möjliga	
  slutresultat	
  enligt	
  kravspecifikationen.	
  	
  	
  	
  Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk	
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3. Empiri
3.1 Var i produktutvecklingsprocessen befinner sig projektet idag?
Inom projektet hos Shift har en förstudie gjorts. En ”lucka” i marknaden och ett behov har
identifierats. En kravspecifikation är gjord, se Bilaga 1. Ett antal koncept har tagits fram i
form av CAD-modeller samt skisser. De befintliga koncepten är delvis utvärderade, d.v.s. av
skaparna, men ingen formell utvärdering har gjorts. Man har ännu inte fastställt och gått
vidare med något koncept till detaljkonstruktion och nollserietillverkning. Ett lösningsförslag
är mer i fokus än de andra. Designuttrycket i detta koncept önskar Shift behålla i det nya
lösningsförslaget. Utifrån befintliga fakta kan slutsats dras om att projektet nu befinner sig i
slutet av konceptgenereringsfasen. Nu önskar Shift att ett grundläggande arbete görs utifrån
tidigare bestämmelser, nuvarande behov samt kravspecifikation. Resultatet som önskas av
Shift kräver att konceptgenereringsfasen görs grundligt och från början, med viss påverkan av
nuvarande lösningsförslag. Därför skall projektet från och med nu ses som att det befinner sig
i början av konceptgenereringsfasen och att målet är att ta sig igenom denna. Shift önskar
också att framtagna koncept går igenom konceptutvärderingsfasen, vilket kommer att
resultera i en slutgiltig totallösning.lkjlkjlkjlkjlkjlkjlkjlkjlkjlkjlkjlkjlkjlkjlkjlkjlkjlkjlkjlkjlkjlk
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3.2 Aktuell arbetsmodell
Ur föregående stycke kan man dra slutsatsen att det är konceptgenereringsfasen samt
konceptutvärderingsfasen som skall studeras och genomföras. I detta arbete har tre teorier om
konceptgenereringsfasen utnyttjats: teorier gjorda av Johannesson, Persson och Pettersson
(2013, 161-175), teorier av Eppinger, Ulrich (refererade av Mälardalens högskola 2009, 4-11)
samt teorier av Österlin (2011, 54-64). Likheter kan ses hos de två första teorierna. De går i
huvudsak ut på att till en början dela upp problemet i delfunktioner. Flertalet lösningar skall
sedan genereras till de enskilda delproblemen. Därefter skall de bästa kombinationerna av
dellösningar sammanställas till ett fåtal totallösningar. Österlins teori skiljer sig från dessa
teorier. Här är det inte nödvändigt att söka lösningar till enskilda delfunktioner.
Totallösningar kan sökas direkt genom metoder och verktyg. Skillnaden kan bero på att
Österlin inriktar sig mer på designarbeten medan de andra två är mer konstruktörsinriktade.
Ett designarbete kan till exempel gå ut på att ta fram en design på ett typsnitt. Det är i detta
fall onödigt och överflödigt att dela upp arbetet i delfunktioner. I ett konstruktörsarbete är
produkterna oftast mer komplicerade och problemet blir då mer komplext. Problemet bör då
brytas ner i mindre delar och lösningar sökas för de enskilda problemen. Vad gäller
konceptutvärderingsfasen är samtliga tre teorier överens om att man skall värdera genererade
koncept gentemot kravspecifikationen för att slutligen komma fram till det mest lämpade
konceptet.
Projektet hos Shift går i konstruktörsanda och genomförs därför enligt teorier av Johannesson
m.fl. och Eppinger. Då Österlin har många bra verktyg och metoder skall även några av dessa
väljas ut att arbeta med i projektet.
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4. Utförande
4.1 Definiera problemet och bryt ner i delproblem
Traditionellt har man drivit ett lösningsfokuserat arbete. Idag har man gått över till ett
funktionsfokuserat. När man fokuserar på produktens funktion går man över till VAD det är
man skall lösa istället för HUR. Man breddar på så sätt sin lösningsrymd. Man öppnar upp för
fler generella lösningar på problemet, vilket man kanske inte hade lyckats resonera sig fram
till om man endast hade fokuserat på HUR man skulle lösa problemet.
Nedan följer två funktionsfokuserade metoder för att definiera problemet och dela upp det i
delproblem. Detta görs genom att definiera huvud- och delfunktioner för produkten trehjuling.
Huvudfunktionen står för själva problemet medan delfunktionerna kommer att stå för
delproblemen.

4.1.1 Black box-metoden
Med hjälp av Blackbox-metoden analyserar man användarprocessen för produkten för att
finna delfunktioner till den. Till en början definieras vad som skall in i systemet (Input) och
vilket resultat som önskas (Output) se Tabell 1. För input skiljer man på material, information
och energi genom att använda olika typer av linjer. Utan att reflektera över hur detta skall
fungera rent tekniskt byggs ”boxen” upp av nödvändiga funktioner för att omvandla indata till
önskad utdata, se Figur 1. Målet är att med hjälp av idégenereringsmetoder och verktyg
definiera delproblem, som man sedan skall söka lösningar till. (Österlin 2011, 49).
Tabell 1. Tabell över input- och outputdata vid genomförandet av ”Black box-metoden”
Input

Output

Material

(blå linje)

Förare
Information

(streckad linje)

Energi

(röd linje)

Tramp/bromskraft

Förflyttning förare

Vridmoment (styrning)

Riktningsändring förare
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Black&box&
Input&

Output&

Möjliggöra&grepp&trampanordning&
Överföra&trampkra>&Gll&hjul&
Tramp/bromskra>&
Förare&
Vridmoment&
(styrning)&

Bära&förare&

Överföra&vridmoment&Gll&styrning&
Greppa&styranordning&

Figur 1. Illustration Blackbox-metoden av produkten trehjuling
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Förﬂy/ning&
förare&
Riktningsändring&
förare&

4.1.2 Resultat Blackbox-metoden
Resulterande delfunktioner svarar mot ett delproblem. Nedan listas resultatet.
Resulterande delfunktioner
av Blackbox-metoden

Resulterande delproblem

”Möjliggöra grepp trampanordning”
”Överföra trampkraft till hjul”

Hur skall förflyttning möjliggöras?

”Bära förare”

Hur skall ram samt tillhörande
sittyta konstrueras?

”Överföra vridmoment till styrning”
”Greppa styranordning”

Hur skall riktningsändring
åstadkommas?
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4.1.3 Funktionsanalys
I en funktionsanalys redogörs produktens huvudsyfte och därefter bestäms delfunktionerna.
Huvudfunktionen är direkt beroende av delfunktionerna. Vidare definieras stödfunktioner som
inte nödvändigtvis är direkt kopplade till huvudfunktionen. Om det är relevant definieras
också en funktionsgräns som preciserar funktionen i relevant enhet (Österlin 2011, 42-45).
Funktionsanalysen skiljer sig på så sätt från Blackbox-metoden att den kan göras mer
detaljerad. Utgångspunkten ligger närmare det aktuella projektets verklighet. Nedan följer en
funktionsanalys av barncykeln ”Varumärkesstärkande trehjuling”.

Huvudfunk%on+

Delfunk%on,+
nivå+1+

Delfunk%on,+
nivå+2+

Stödfunk%on+

Funk%onsgräns+

Möjliggöra+
%lläggsprodukter+

Krok+eller+dyl+

Möjliggöra+
pås%gning+
Bära+person+

Uppbära+
last+
Möjliggöra+
avs%gning+

Förﬂy=a+
person+

Starta+
förﬂy=ning+

Uppehålla+
förﬂy=ning+
Rikta+
förﬂy=ning+
Stoppa+
förﬂy=ning+

Möjliggöra+
accelera%on+
Passa+
underlag+

Pla=+vid+
frakt+
U=rycka+
varumärke+

Behålla+fart+

Tillföra+
stoppkraJ+
Minska+fart+

Figur 2. Funktionsanalys av ”Varumärkesstärkande trehjuling”
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X+antal+olika+

4.1.4 Resultat Funktionsanalys
Tanken med funktionsuppdelningen är att delfunktionerna längst till vänster i metoden skall
svara för ett delproblem. Nedan listas resultatet.
Genererade delfunktioner
av funktionsanalys

Resulterande delproblem

”Möjliggöra påstigning”
”Uppbära last
”Möjliggöra avstigning”

Hur skall ram samt tillhörande sittyta
och framgaffel konstrueras?

”Möjliggöra acceleration”

Hur skall acceleration möjliggöras?

”Passa underlag”
”Bibehålla fart”

Hur skall förflyttning på varierat
underlag åstadkommas?

”Rikta förflyttning

Hur skall riktningsändring
möjliggöras?

”Tillföra stoppkraft”
”Minska fart”

Hur skall inbromsning åstadkommas?

”Möjliggöra tilläggsprodukter”

Hur skall tilläggsprodukter
möjliggöras?

”Uttrycka X antal olika varumärken”

Hur skall olika uttryck möjliggöras?

”Platt vid frakt”

Hur skall platta paket möjliggöras?

10

4.2 Sammanställning delproblem
Utifrån definierade delproblem från Blackbox-metoden och Funktionsanalys listas nedan
delproblemen omformulerade. Dessa har även delats in i ”Kreativa delproblem”, ”Delproblem
konstruktion”, ”Delproblem designutformning” samt ”Delproblem val från OEM-marknad”.
OEM står för Original Equipment Manufacturer och betyder enligt Investopedia (2015) att
delar kommer från företag som tillverkar originaldelar som kan säljas på den öppna
marknaden.
För mer detaljerad beskrivning av nedanstående delproblem se Bilaga 2, där varje delproblem
tillhörande funktionella, material-, design- samt bör-krav anges. Dessa krav är definierade
med kravspecifikationen som underlag. Om något redan tidigare i projektet har fastställts, har
även en ”Redan bestämt”- ruta infogats.
Kreativa delproblem
•

Hur skall tilläggsprodukter möjliggöras?

•

Hur skall platta paket möjliggöras?

Delproblem konstruktion
•

Hur skall styrning konstrueras?

•

Hur konstrueras fästanordning mellan ram och varierbar front?

•

Konstruktion av förband mellan ram och OEM-sadel

Delproblem designutformning
•

Utformning av framgaffel

Delproblem val från OEM-marknad
•

Val av OEM-sadel

•

Val av OEM-hjul + trampor
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4.3 Sök lösningar till delproblem
För att finna lösningar till delproblem finns en uppsjö av metoder och verktyg. Vilka metoder
och verktyg som passar bäst till vilka delproblem är en bedömningsfråga. Vad det kan bero på
är typ av problem, storlek på projektgrupp, miljö och omgivning samt ekonomiska
förutsättningar.
Nedan följer de definierade delproblemen samt en kort beskrivning av problem, motivering,
val av lösningsmetod och slutligen resultat.
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4.3.1 Resultat kreativa delproblem
Delproblem: Hur skall tilläggsprodukter möjliggöras?
Beskrivning delproblem: Trehjulingen riktar sig till åldersgruppen 3-5 år. Produkten skall
både upplevas rolig av barnen och stimulera till samarbetslekar för dem. Cykeln skall
konstrueras så att tilläggsprodukter möjliggörs.
Val av lösningsmetod samt motivering: Idéer har samlats in från ett Brainwritingmöte den 28
november 2014 i Shift:s lokaler. Deltagarna var fyra. Som idéstimulans användes metoden
”Synectics”. Brainwriting fungerar bäst i en grupp om tre till sex personer. Varje person sitter
för sig själv och dokumenterar sina idéer på papper. Denna metod skiljer sig från den
klassiska Brainstorming-metoden, där gruppen öppet diskuterar sina idéer. Fördelen med
brainwriting är att man undviker att alla idéer går i samma spår. Idéstimulansmetoden
Synectics är en av de mer kreativa metoderna och går ut på att man ser problemet genom
någon annans ögon, till exempel en fågels eller en filmkaraktärs (Österlin 2011, 55-57).
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Resultat:
Nästan samtliga idéer grundar sig på att tilläggsprodukterna fästs i fronten eller i en dragkrok
i bakpartiet.
Idéer med dragkrok, se figur 3-7.

Figur 3. Gräs/skördemaskin som kopplas på via dragkrok

Figur 4. Överst lyftkran påkopplad på dragkrok
Underst påkopplingsbart verktygssläp, också fäst på dragkrok
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Figur 5. Överst sittvagn för medresenärer. Underst fångstnät. Bådadera fästa i
cykeln via dragkrok

Figur 6. En påkopplingsbar avlastningsyta för exempelvis en vattenfylld hink
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Figur 7. Överst till höger: ett signalhorn påkopplat styrhandtaget
Överst till vänster: timmervagn påkopplat via dragkrok
Nederst: grävskopa med sittyta fäst med dragkrok i bakre delen av cykel
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Idéer med fäste i framparti:
Figur 8 illustrerar en idé om en påkopplingsbar gripklo som fästs i cykelns framparti.

Figur 8. Påkopplingsbar gripklo framtill

Figur 9 illustrerar en idé om en påkopplingsbar grävskopa som fästs i cykelns framparti.

Figur 9. Påkopplingsbar grävskopa framtill
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Övriga idéer:
Här visas en idé om att svetsa på höljen för att kunna koppla på andra leksaker. Det kan vara
leksaker som plasthammare och plastskruvmejslar, se figur 10. Även olika utformning på
höljen kan göras för att passa exempelvis till en hink fylld med sand.

Figur 10. Påsvetsade fästen för utomstående leksaker
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Som kan utläsas av föregående resultat har de flesta tilläggsprodukter utformats med
påkopplingsmöjlighet, antingen i någon form av dragkrok i den bakre delen av cykeln eller
också har tilläggsprodukter utformats med någon form av fäste i främre delen av cykeln. Så
har en idé om en dragkrok med gängor skapats.
”Dragkrok”
Tanken är att en OEM-detalj som dragkrok hämtas från marknaden. Vid dragkroken fästs en
gängad stång. Med hjälp av handkraft appliceras dragkroken sedan på cykeln enligt figur 11.

Figur 11. Illustration av idé ”Dragkrok”
Om man konstruerar dragkroken och dess gängade stång genomgående bakaxeln kan på så
sätt bakaxeln bli en separat del, se figur 12 och 13. Ram och bakaxel levereras som två
separata delar och monteras av slutkund. Betydligt fler möjligheter att skapa platta paket vid
frakt öppnas på så sätt. Att skapa platta paket är ett krav från kravspecifikationen, se Bilaga 1.

Figur 12. Sprängskiss ”Dragkrok”

Figur 13. Illustration ”Dragkrok”
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”Dragplatta”
Ett alternativ till en dragkula är att istället göra en dragplatta av ett bockat och påsvetsat
plattjärn.

Figur 14. Illustration av idé ”Dragplatta”
Plattjärnet bockas som hona (1), vilken svetsas fast i bakaxelns kåpa. För tilläggsprodukter så
som vagnar skapas en hane (2) som passar in i honan enligt figur 14. Öppningen för hanen är
precis så stor som bredden på honan vilket gör att dessa vid acceleration hakar fast i varandra.
Shift bör se över konstruktionen och vidareutveckla denna, i nuvarande konstruktion finns det
risk att hanen kan kopplas ur av misstag.
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Delproblem: Hur ska platta paket möjliggöras?
Beskrivning delproblem: Både av ekonomiska, praktiska, logistiska och användarvänliga skäl
skall cykeln konstrueras så att den kan packas och levereras i platta paket.
Val av lösningsmetod samt motivering: Då detta är ett mer omfattande problem som berör
samtliga delar inom projektet är det viktigt att man inte bestämmer sig för snabbt för en
lösning. Att bestämma sig tidigt för en lösning som berör andra delar i projektet kan lätt ge
upphov till att andra idéer i andra delproblem hämmas. Därför har metoden
”Anteckningsblock” valts för att samla in idéer. Metoden går ut på att man har ett
anteckningsblock som idéskaparen närsomhelst kan ta fram och anteckna sina idéer i. På så
sätt hålls problemet öppet under hela arbetets gång (Österlin 2011, 55). Anteckningsblocket
har i detta fall varit öppet från arbetets start, den 10 oktober 2014 fram till arbetets slutfas, den
18 december 2014.

Resultat:
”Genomgående bult”
När man skapar platta paket är det allra svårast att separera bakaxel från ram samt att få
styrspakarna att inte sticka ut för mycket i hoppackat tillstånd.
Nedan följer en identisk idé som för dragkroken, se figur 15.

Figur 15. Illustration av idé ”Genomgående bult”
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”Roterande bakaxel”
Här följer en idé om att ha ett roterande bakparti enligt figur 16. Bakaxeln kan separeras från
ramen. Här krävs en annan konstruktion av styrningen.

Figur 16. Illustration av ”Roterande bakaxel”

”Monterbara styrspakar”
En annan kritisk punkt för möjliggörandet av platta paket är de utstickande styrhandtagen.
Dessa kan förslagsvis vid rotationspunkt (1) och (2) sitta samman med hjälp av vagnsbult
enligt figur 17. Montering av fäste i rotationspunkt (1) och (2) görs av slutkund. Styrspakarna
kan då packas som två separata delar, vilket möjliggör mindre paket.

Figur 17. Illustration av idé ”Monterbara spakar”
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4.3.2 Resultat delproblem konstruktion
Delproblem: Hur ska styrning konstrueras?
Beskrivning delproblem: Enligt kravspecifikationen (se bilaga 1) skall styrning åstadkommas
av ”Spakar – typ grävmaskin”. Vidare ska cykeln enligt kravspecifikationen också vara
bakhjulstyrd. En konstruktionsuppgift består här av att lyckas överföra kraft från
styrhandtagen till bakhjulen för att på så sätt åstadkomma färdriktningsändring.
Val av lösningsmetod samt motivering: Då konstruktionsproblem oftast är komplicerade kan
det vara till hjälp att studera redan befintliga produkter och lösningar. Metoden ”Studera
befintliga produkter” har därför använts här (Johannesson, Persson och Pettersson 2013,119).
Samtliga lösningsförslag har hämtat inspiration från cykeln ”The invisible-steering bicycle”
(WonderHowTo, 2015), se figur 18.

Figur 18. The invisible-steering bicycle
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Resultat:
”Roterande bakaxel”
Här ser vi en lösning där bakaxeln sitter sammanfogad med ett vertikalt rör. Det vertikala
röret har fått två armar påsvetsade, vilka stagen från styrningen kommer att kopplas på. På så
sätt roterar hela bakaxeln då man svänger med styrspakarna enligt figur 19. Konstruktionen är
enkel att tillverka och kan lätt packas ner i platta paket.

Figur 19. Illustration ”Roterande bakaxel”
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”Trekantstyrning”
Lösningen går ut på att en roterande platt metallbit, formad som en trekant, fästs i bakaxeln.
Till metallplattan kopplas stagen från styrning till trekant och stagen trekant till hjul. När man
med hjälp av styrspakarna svänger förflyttas stagen enligt rörelse (1). Detta ger trekanten en
roterande rörelse (2), vilket i sin tur ger staget som är fäst i hjulen en linjär rörelse (3) som
svänger hjulen enligt figur 20 och 21. Bakaxeln kommer att vara stel medan hjulen roterar
kring sin egen vertikala axel. Idén har fått sitt namn av den karakteristiska trekantiga
metallplatta som genererar svängrörelsen.

Figur 20. Illustration ”Trekantstyrning”

Figur 21. Vy från ovan av svängrörelse ”Trekantstyrning”
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Vid en närmare studie av ”trekanten” ser vi att rundstaget (som går till hjulen) och plattstagen
(som går till styrhandtagen) ligger på var sin sida av trekanten så att de skall kunna rotera utan
kollision.
Snittvy D – D visar att rundstaget sitter fast i trekanten med en vagnsbult. Även plattstagen
sitter fast med vagnsbult, enligt figur 22.

Figur 22. Detaljritning ”Trekantstyrning”
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Tanken är att trekanten skall sitta fast i en bult som går genom bakaxeln. Bakaxelns centrum
visas av punkt (A) som hjulen kommer sitta på. Punkten (B) visar var rundstaget är placerat
och punkten (C) visar fästpunkt mellan trekant och plattstag. Se figur 23.
Den genomgående bulten är vad som kommer att hålla ihop bakaxeln och ramen. Detta
möjliggör att bakaxeln kan levereras som en separat del och platta paket kan åstadkommas.

Figur 23. Sidvy ”Trekantstyrning”
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”Cylinderstyrning”
Figur 24 illustrerar hur styrspakar och plattstag sitter fast i två armar längre bak på cykeln,
liknande lösningen ”Roterande bakaxel”. Skillnaden är att bakaxeln är stel.
Genom att förflytta styrspakarna (rörelse 1) flyttas plattstagen (rörelse 2), vilka i sin tur
roterar cylindern (rörelse 3). I cylindern sitter två stag fast, vilka leder till hjulen (rörelse 4).
Stagen kommer att ge upphov till att hjulen vrids kring sin egen vertikala axel (rörelse 5).
Stagen som direkt vrider hjulen ligger under bakaxelns kåpa och kommer inte att synas
ovanifrån. Namnet har idén fått från den karakteristiska cylindern som överför svängrörelser
från spakar till hjul (rörelse 3).

Figur 24. Illustration ”Cylinderstyrning”
För att få önskad styrvinkel bockas styrspakarna vid tillverkning så att dessa slår i ramen när
önskad maxvinkel är uppnådd. Genom att bocka styrspakarna med en mindre vinkel kan
spakarna föras längre fram/bak och resultera i en större svängradie. Motsatt effekt fås om
styrspakarna bockas med snävare vinkel, se figur 25.

Figur 25. Illustration styrspakar ”Cylinderstyrning”
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Till vänster i figur 26 ser vi en sidvy av konstruktionen. Här ser vi att det finns plats för
stagen som går från cylinder till hjul (inte utritat på bild) under själva kåpan.
Till höger i figur 26 ser vi styrningsrörelsen underifrån. Den utstickande detaljen (A), som
sitter fast i cylindern, förflyttar stagen som är kopplade till hjulen åt sidan då den roterar.
På så sätt vrids hjulen kring sin egen vertikala axel och riktningsändring åstadkommes.

Figur 26. Till vänster: sidvy bakaxel Till höger: Vy underifrån bakaxel
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Figur 27 på nästkommande sida illustrerar en sprängskiss på konstruktionen.
En cylinder (4) svetsas fast i cykelramen. På den svetsas en platt metallcirkel med en gänga i
mitten (3). (3) och (4) kommer tillsammans att vila på plattstången (5), som i sin tur är
fastsvetsad i bakaxelns kåpa (1).
Längden (L4) görs aningen längre än längden (L2) så att cylindern (2) kan rotera fritt utan
vertikala krafter. En genomgående bult (längst ner i bild) kommer sedan att hålla ihop hela
styrkonstruktionen genom att gå igenom plattstag (5) och fästa i gänga på bit (3).
Stagparet (A) kommer med hjälp av handkraft från styrspakarna att rotera på cylindern (2),
som i sin tur kommer att förflytta stagparet (B) sidledes. Stagparet (B) kommer då att ge
upphov till att hjulen vrids kring sina egna vertikala axlar.
I snittvy C – C ser vi att armen som stagpar (B) sitter fast i kommer att vara placerad under
bakaxelns kåpa (1), samtidigt som armarna som stagpar (A) sitter fast i kommer att vara
placerade ovanför bakaxelns kåpa. För att cylindern (2) skall kunna monteras av slutkund görs
hålet i bakaxelns kåpa (1) lite större än cylinderns. Då kan cylindern och dess nedersta arm
träs in.
Där friktion uppstår kan man applicera brickor gjorda av delrin för att minska denna.
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Figur 27. Sprängskiss ”Cylinderstyrning”

31

Delproblem: Konstruktion av förband mellan ram och OEM-sadel
Beskrivning delproblem: Enligt kravspecifikation hämtas sadel från OEM-marknad. Hur
konstrueras ett förband mellan ram och passande OEM-sadel?
Val av lösningsmetod samt motivering: Av samma anledning som vid ovanstående
delproblem har metoden ”Studera befintliga produkter” använts för att finna idéer.
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Resultat:
”Limpsadel”
Inspiration har tagits från en klassisk dagiscykel med limpsadel, se figur 28.

Figur 28. Klassisk dagiscykel med limpsadel (Woodwork.se, 2015)

Konstruktion av idén ”Limpsadel” går ut på att en limpsadel vilar på två bockade metallrör. I
änden finns utrymme för att fästa exempelvis en nummerskylt enligt figur 29.

Figur 29. Till vänster: Illustration ”Limpsadel” Till höger: Illustration fäste av
nummerskylt
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”Flygande limpa”
Inspiration har hämtats från cykeln ”Wooden balance bike”, se figur 30.

Figur 30. Wooden balance bike (Kids.Woot.Com, 2015)
För att åstadkomma tillräcklig hållfasthet går stagen som sadeln monteras på genom ramen
och svetsas på både ovan- och undersidan av denna enligt figur 31.

Figur 31. Illustration ”Flygande limpa”
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”Klassisk sadelinfästning”
Detta är en lösning som vi ser på flertalet vuxencyklar idag, påsvetsat rör med skåra i för att
kunna ändra diameter och klämma åt sadelstolpe. Detalj A är en klämma som sätts på toppen
av det påsvetsade röret och klämmer åt med hjälp av en genomgående bult och mutter. Till
konstruktionen kan en standardcykelsadel fästas. Se figur 32.

Figur 32. Illustration ”Klassisk sadelinfästning”

35

”Integrerad sadelinfästning”
Detta är en vanlig lösning på barncyklar. Den liknar föregående lösning men med den
skillnaden att ”klämman” är integrerad i det påsvetsade röret enligt figur 33. Även till denna
lösning kan en standardcykelsadel fästas. Se figur 33.

Figur 33. Illustration ”Integrerad sadelinfästning”
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Både ”Klassisk sadelinfästning” och ”Integrerad sadelinfästning” har hämtat inspiration från
en klassisk sadelinfästning. Se figur 34.

Figur 34. Klassisk sadelinfästning (Funbeat.se, 2015)
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Delproblem: Hur konstrueras fästanordning mellan ram och varierbar front?
Beskrivning delproblem: Enligt kravspecifikation skall en plastkåpa appliceras framtill på
ramen. Plastkåpan skall göras i olika utformningar och har som syfte att förstärka de olika
önskvärda designuttrycken. Fästanordningen mellan plastkåpa och ram skall konstrueras så att
kåpa enkelt kan appliceras på ram antingen i tillverkning eller av slutkonsument. Hur
konstrueras fästanordning/förband mellan ram och varierbar front på bästa sätt?
Val av lösningsmetod samt motivering: Eftersom detta är ett delproblem som kommer att få
en avgörande betydelse för hur utseendet kommer att bli, har även här metoden
”Anteckningsblock” använts under samma tidsperiod som delproblemet ”Hur skall platta
paket möjliggöras”.
Resultat:
”Plastkåpa” och ”Plastkåpa tvådelad”
Till vänster i figur 34 ser vi en tvådelad plastfront som sammanfogas exempelvis med hjälp
av popnitning, alternativt bult och mutter eller skruv och gängor i motsatt plastkåpa.
Till höger i figur 34 ser vi en plastkåpa utformad i en del. Plastkåpan fästs med bult och
gängor i ramen. Alternativt utformas plastkåpan med integrerade snäppförband.

Figur 34. Till vänster: Illustration ”Plastkåpa tvådelad” Till höger: Illustration
”Plastkåpa”
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”Tunn plastkåpa”
En betydligt enklare lösning är att tillverka en tunn plastkåpa, som med hjälp av limning
ligger kloss an till ramen enligt figur 36.

Figur 36. Sprängskiss ”Tunn plastkåpa”
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”Instrumentpanel”
Vad gäller utformning av plastfront konstruerades en idé i anteckningsblocket som inspirerats
av förarhytten i Volvos E40A (se figur 37, nere till vänster). Idén går ut på att plastfronten går
in över styrspakarna (illustration översta i figur 37) ungefär som förarhytten gör över ratten i
Volvon. Vidare kan en kurvad instrumentpanel utformas i plastkåpan, liknande
instrumentpanelen i E40A (se figur 27, nere till höger).

Figur 37. Illustration ”Instrumentpanel”
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5.3.3 Resultat delproblem designutformning
Delproblem: Utformning av framgaffel
Beskrivning delproblem: Framgaffel/frontparti kan huvudsakligen konstrueras i samma stycke
som övrig ram alternativt tillverkas separat för att sedan sammanfogas med ramen. Hur
konstrueras framgaffeln?
Val av lösningsmetod samt motivering: Här har idéer samlats in från förut nämnda möte den
28 november 2014 på Shift. Brainwriting valdes med samma argument som vid sökandet efter
idéer till möjliga tilläggsprodukter. Här har emellertid ”Relaterad stimulans” samt ”Osborns
idésporrar” använts som stimuleringsmetod. Relaterad stimulans går ut på att man låter sig
inspireras av till exempel bilder som är direkt relaterade till produkten/problemet (Österlin
2011, 54). Osborns idésporrar går ut på att ett antal allmängiltiga frågeställningar ifrågasätter
aktuellt problem. Det kan vara frågor som Förstora? Förminska? Kombinera? Göra tvärt om?
Och så vidare (Johannesson, Persson och Pettersson 2013, 173).
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Resultat:
”Bockad plåt”
Här har framgaffeln fått en klassisk utformning enligt figur 38. Den tillverkas separat av
metallplåt som skärs, alternativt stansas ut för att sedan bockas till önskad form. Framgaffeln
svetsas sedan fast vid framdelen av cykelramen. Vid klassisk utformning av framgaffeln
krävs det att trampor sitter på vevarmar, som i sin tur ligger utanför själva framgaffeln.

Figur 38. Överst: Sidvy ”Bockad plåt” Underst: Vy framifrån ”Bockad plåt”
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”Forklift”
Under Brainwritingmötet dök också idén Forklift upp. Den går ut på att höja delningspunkten
på framgaffeln enligt figur 39.

Figur 39. Illustration ”Forklift”

”Centrerad bockad plåt”
Här ses en idé om en mittcentrerad framgaffel som görs i stansad och bockad plåt. Den
skruvas fast i ramen med hjälp av robusta bultar och muttrar och konstrueras med två tätt
intilliggande framhjul. Det öppnar upp för möjligheten att välja trampor utan vevarmar och
som sitter direkt på framhjulen enligt figur 40.

Figur 40. Till vänster: sidvy ”Centrerad bockad plåt” Till höger: vy framifrån ”Centrerad
bockad plåt”
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4.3.4 Reslutat delproblem val från OEM-marknad
Delproblem: Val av OEM-sadel
Beskrivning delproblem: Val av sadel görs enligt kravspecifikationen från OEM-marknaden.
Hur görs valet för att passa befintligt designuttryck och därmed slippa efterbehandling?
Val av lösningsmetod samt motivering: Till detta delproblem har ingen speciell metod
använts. Delproblemet består i att välja ut produkter från OEM-marknaden. Då val av OEMsadel skall passa in i övriga lösningsförslag har hänsyn tagits till ovanstående lösningsförslag.
Resultat:
”Klassisk sadel”
För att passa lösningsförslagen ”Klassisk” och ”Integrerad” krävs att OEM-sadeln har en
sadelstolpe. Sadlar med sadelstolpar är mycket vanliga idag på marknaden. Förslagsvis väljs
nedanstående sadel från Alibaba.com (Alibaba.com, 2014) visas i figur 41.

Figur 41. ”Klassisk sadel” från OEM-marknaden
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”Limpsadel”
Lösningsförslagen ”Limpsadel” och ”Flygande limpa” är anpassade till OEM-sadlar som är
av typen ”Limpa” och som vilar på två parallella rör. Förslagsvis väljs en liknande Limpsadel
som syns i figur 42.

Figur 42. ”Limpasadel” från OEM-marknaden
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Delproblem: Val av OEM-hjul + trampor
Beskrivning delproblem: Val av hjul och tillhörande trampor görs enligt kravspecifikation
från OEM-marknaden. Hur görs valet för att passa befintligt designuttryck och på så sätt
undvika efterbehandling?
Val av lösningsmetod samt motivering: Med samma resonemang som vid föregående
delproblem har inte heller här någon speciell metod använts för att nå resultat. Här har
produkter valts från OEM-marknaden för att passa till övriga idélösningar.
Resultat:
”Pneumatic Wheel”
För att passa lösningarna med klassisk framgaffel beställs förslagsvis ett större framhjul och
två mindre bakhjul. För att lösningarna med mittcentrerad framgaffel skall bli genomförbara
beställs två framhjul och två bakhjul.
Finns i storlek 12inch-24inch
Minimum orderkvantitet 500 st
3 USD/st
Tål 200 kg belastning/hjul
Certifikation ISO, CCC, DOT, CE (Made-in-China.com, 2014), se figur 43.

Figur 43. ”Pneumatic Wheel” från OEM-marknaden
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”Pneumatic Rubber Wheel Wheelbarrow”
För en grövre design kan förslagsvis ”Pneumatic Rubber Wheel Wheelbarrow” väljas (Madein-China.com, 2014), se figur 44. Hjulet är egentligen designat för att passa skottkärror men
på hemsidan kan man läsa att vid order kan storlek och färg väljas enligt önskemål.
Minimiorder: ”Small order accepted”. Dessa hjul passar endast lösningarna med klassisk
framgaffel.

Figur 44. ”Pneumatic Rubber Wheel Wheelbarrow” från OEM-marknaden

47

”Conjoined Crank Bicycle”

Figur 45. ”Conjoined Crank Bicycle” från OEM-marknaden
På Made-in-China.com (2014) hittar man denna ståldetalj med kombinerat nav och vevaxlar,
storlek 152 mm, se figur 45.
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4.3 Konceptkombinationer
Nästa steg i konceptgenereringsfasen är att skapa totallösningar. Delproblemen med
tillhörande lösningsförslag listas i en matris, där dellösningar kombineras ihop till
totallösningar. Dessa skall uppfylla alla krav i kravspecifikationen, se Bilaga 1. De skall också
vara geometriskt och fysiskt genomförbara.
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Två totallösningar skapas, Totallösning 1 och Totallösning 2, se figur 46.

!

Figur 46. Konceptkombinationer Totallösning 1 och 2
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4.4 Utvärdering totallösningar
4.4.1 Utvärderingskriterier
På nästkommande sida i figur 47 listas kriterierna från kravspecifikationen mot Totallösning 1
och 2. För varje kriterium har en poäng satts beroende på hur bra de två totallösningarna
stämmer överens med dessa. Poängskalan är 1-10.
1p

=

Stämmer inte överens alls

2 – 4p

=

Stämmer mindre bra överens

5p

=

Stämmer delvis överens

6 – 7p

=

Stämmer ganska bra överens

8 – 9p

=

Stämmer bra överens

10p

=

Stämmer helt

Aktuellt arbete drivs i konstruktionsanda och berör endast konstruktionsaspekter. De kriterier
från kravspecifikationen som anses vara extra viktiga har fått en viktning, x2. Detta innebär
att poängen totallösningarna får i detta kriterium ska multipliceras med två innan detta
summeras i sammanställningen. Av samma argument har även kriterier som inte rör
konstruktion fått en helt utebliven poängruta. kjlkjlkjlkjlkjlkjlkjlkjlkjlkjlkjlkjlkjlkjlkjlkj
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4.4.2 Utvärderingsmatris

Kravspeciﬁka,on/

Totallösning/1/

Totallösning/2/

7 x 2 = 14

5 x 2 = 10

Bakvagnsstyrning

10

10

Möjlighet till påkoppling av tilläggsprodukter

6

6

Utbytbar front för varierbart utseende/varumärke

8

6

Stabil och funktionssäker styrning (Viktining x2)

8 x 2 = 16

7 x 2 = 14

Platt konstruktion före hopsättning
(Viktining x2)

9 x 2 = 18

9 x 2 = 18

8

7

Hållfasta material

-

-

Slitstark lack

-

-

Tålig utbytbar front

7

9

Slitstarka dekaler och tryck

-

-

7

7

Minimalt antal komponenter totalt

6

7

Bra tillgänglighet på standardkomponenter

8

7

Bör ej var för tung

-

-

108/

101/

Skall8krav:/
Funktionella krav
Ingen klämrisk (Viktining x2)

Enkelt handhavande
Materialkrav

Designkrav
OEM- hjul och sadel väljs för att passa befintligt
designuttryck

Bör8krav:/

SAMMANSTÄLLNING/

Figur 47. Utvärderingsmatris av Totallösning 1 och 2
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4.5 Val av totallösning
Av föregående utvärderingsmatris ser vi att Totallösning 1 får högst antal poäng totalt. Enligt
gjord arbetsgång är det Totallösning 1 Shift bör gå vidare med till detaljkonstruktion och
prototypframtagning, vilket är nästa steg inom produktutvecklingsprocessen.
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4.6 Resultat, slutgiltig totallösning
Nedan presenteras Totallösning 1 i figur 48. Illustrationer är gjorda i CAD-filer från
programmet Catia V520R. Beskrivande text finns med. På grund av Shift:s önskemål om att
hålla befintligt designuttryck under sekretess är illustrationerna förenklade till sin utformning.

Figur 48. Illustration av ”Totallösning 1”
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4.6.1 Resultat tilläggsprodukter
Vald lösning är ”Dragplatta”, vilken består av en bockad metallplatta. Detaljen sitter
fastsvetsad i cykelns bakdel enligt figur 49.

Figur 49. Illustration ”Dragplatta”

Till dragplattan kan tilläggsprodukter kopplas med en fästanordning enligt figur 50. Även en
nummerplåt kan fästas i den bakre delen av sadelupphängningen.

Figur 50. Illustration påkopplingsbar draganordning samt nummerplåt
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4.6.2 Resultat fästanordning ram varierbar front
Fästanordning till varierbar front har konstruerats genom att en inre plastdetalj (1) nitas
alternativt skruvas fast i ramen. På denna del snäpps en yttre plastdetalj (2) fast. På så sätt kan
man variera färg och utseende med hjälp av att variera detalj (2) enligt figur 51.

Figur 51. Illustration ”Varierbar front”
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4.6.3 Resultat platta paket
Konstruktionen av cykeln enligt figur 52 bygger på att bakdelen med de två tillhörande
bakhjulen är separata före hopsättning. Detta gör att cykeln kan levereras i platt paket enligt
figur 53. Beroende på om frontens innerdel nitas eller skruvas fast är denna del fast eller lös
vid leverans. De andra delarna tillhörande styrningen monteras av slutkund med bult och
mutter.

Figur 52. Cykeln i sitt hopsatta tillstånd

Figur 53. Cykeln i sitt nedpackade tillstånd
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4.6.4 Resultat styrning
Vald lösning ”Cylinderstyrning” bygger på att en fritt roterande cylinder (A) skjuter stagen
till hjulen fram och tillbaka, vilket ger en riktningsändring. För att yttercylindern ska kunna
rotera fritt vilar ramen på en påsvetsad innercylinder (B), som vilar på bakkåpan (C).
Bakkåpan vilar i sin tur på bakaxeln. Yttercylindern roterar från början med hjälp av kraft
som genererats från förare via styrspakarna (D) enligt figur 54 och 55. En mer detaljerad
beskrivning av styrfunktionen läses under ”Cylinderstyrning” kapitel 4.

Figur 54. Sprängskiss

Figur 55. Illustration ”Cylinderstyrning” utan bakkåpa
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Genom att bocka styrspakarna i en viss vinkel kommer dessa att slå i ramen (se figur 56).
Denna vinkel bestämmer därigenom svängradien på styrningen.

Figur 56. Illustration max svängradie
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4.6.5 Reslutat sadelinfästning
Sadelinfästningen är uppbyggd av två bockade metallrör som svetsas fast i ramen. På dessa
snäpps/nitas/skruvas en limpsadel enligt figur 57.

Figur 57. Illustration sadelinfästning
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4.6.6 Resultat framgaffel
Framgaffeln utgörs av en utskuren och bockad plåt som appliceras på undersidan ramen och
svetsas fast enligt figur 58 och 59.

Figur 58. Illustration framgaffel ”Bockad plåt”

Figur 59. Illustration framgaffel ”Bockad plåt”
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5. Rekommendationer
Shift bör se över resultaten som redovisas i rapporten och noggrant studera och utvärdera
varje enskild dellösning separat och oberoende av den slutgiltiga totallösningen. De bör själva
fatta beslut om ifall delar av eller hela totallösningen är lämpliga att ta vidare till
detaljkonstruktion och prototypframtagning. De bör även studera den genomförda
arbetsmodellen och analysera om denna är något som ska implementeras i framtida projekt.

6. Värdering av använd arbetsmodell
Uppdraget är av enklare konstruktionskaraktär och man bör studera enskilda problem separat.
Vald arbetsmodell är lämpad för ett uppdrag som detta. Fördelen med arbetsmodellen är att
den strukturerar arbetet och separerar problemen från helheten. Det blir lättare att fokusera på
rätt saker. Även vid mer komplexa problem används arbetsmodellen med fördel för att
snabbare och enklare komma fram till en totallösning. Vid mindre komplexa uppdrag bör
modellen inte användas. Arbetsmodellen blir snarare en onödighet och riskerar att leda till
överarbete.

7. Resultat
Totallösning 1, se avsnitt 4.6

8. Diskussion
Till att börja med behandlar rapporten ett redan relativt etablerat ämne. Litteratur kring ämnet
produktutveckling finns i överflöd. Först valdes flera litteraturkällor ut som grund för
rapporten, Johannesson, Persson och Pettersson (2013), Olsson (1978), Olsson (1975), Pahl
och Beitz (1995) samt Österlin (2011). Efter en nulägesanalys för projektet hos Shift kunde
man konstatera att projektet låg i konceptgenereringsfasen. I de mer konstruktörsinriktade
litteraturkällorna fanns ett mönster för hur denna ska behandlas. Johannesson, Persson och
Pettersson (2013) samt Österlin (2011) beskrev den vetenskapliga metoden mest omfattande
och fick ligga till grund för den metod arbetet skulle följa.
Rapporten och arbetet genomfördes av en högskolestudent. I efterhand kan man konstatera att
det både hade varit lättare och roligare att vara två, dels för att kunna fördela
arbetsbelastningen, dels för att lättare kunna lösa de problem som uppstod under arbetets
gång. Litteraturen Österlin (2011) samt Johannesson, Persson och Pettersson (2013) har varit
till stor nytta. Varje moment har beskrivits på ett pedagogiskt sätt. Slutligen har de mest
givande resultaten skett i samband med de möten som hållits på det verksamma företaget
Shift. Många idéer har fötts vid informationsutbyte mellan student och handledare på
företaget.

62

9. Slutsats
Produktutveckling är ett teamwork och bör därför genomföras i grupp. Ett examensarbete
motsvarande arbetsinsatsen i denna rapport kan däremot med mindre svårigheter genomföras
av en enskild student, under förutsättning att studenten har god möjlighet till diskussion och
idéutbyte med utomstående kunniga inom området.

10. Förslag på fortsatta studier
Ett hett ämne idag är additiv tillverkning. Det är en tillverkningsteknik som går ut på att
CAD-data byggs upp skikt för skikt med hjälp av en 3D-skrivare. Metoden har funnits sedan
länge men har på senare tid fått ett kommersiellt genombrott. Billigare och mer
användarvänliga 3D-skrivare har utvecklats. Framförallt har genombrott skett inom
fordonsindustrin där fler och fler verksamheter investerar i 3D-skrivare för att enklare skapa
prototyper och på så sätt påskynda utvecklingsprocessen.
Fortsatta studier kan förslagsvis göras för att studera om det i dagsläget finns 3D-skrivare på
marknaden, lönsamma för mindre konsultbolag som Shift. Det sker idag en explosionsartad
utveckling inom additiv tillverkning och 3D-skrivare. Vidare studier kan förslagsvis också
visa på vilka villkor det skulle bli lönsamt att investera i en 3D-skrivare för ett bolag som
Shift.
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Bilaga 1

Sida 1 (1)

Kravspecifikation

Kravspecifikation Trehjuling Shift Design & Strategy
Testspecifikation:

Kommentarer:

CE, mm

Osäkert vilka tester som krävs

Skall-krav:
Funktionella krav
Ingen klämrisk

Gäller framför allt styrled samt vid spakar

Bakvagnsstyrning

Måste stryras med spakar typ grävmaskin

Måste möjliggöra påkoppling av tilläggsprodukter

Krok eller dyl

Utbytbarhet av front för att variera utseende/varumärke
Stabil och funktionssäker styrning

Minimera risk för utbyte av trasiga delar

Platt konstruktion före ihopsättning

Innebär även platt emballage

Enkelt handhavande

Lätt att använda, styra, mm

Materialkrav
Hållfasta material

Troligen stålrör

Slitstark lack
Utbytbar front skall vara tålig
Dekaler och grafik måste tåla slitage
Befintliga hjul på OEM-marknad måste passa design/uttryck
Designkrav
Befintligt designuttryck får ej förändras

Om konstruktion kräver förändring skall detta
förankras med samtliga stakeholders

Bör-krav:
Minimera antal komponenter totalt

Förenklar ihopsättning

Bra tillgänglighet på standardkomponenter

Bör inte vara för tung
OEM-sadel bör passa befintlig design/uttryck

!

En prisfråga som skall vägas mot optimalt
materialval

Bilaga 2
Delproblem detaljerad beskrivning
Kreativa delproblem
Hur skall tilläggsprodukter möjliggöras?
Funktionella krav

Enkelt handhavande
Anpassad till lämplig tillverkningsmetod

Materialkrav

-

Designkrav

Skall passa befintligt designuttryck

Bör-krav

Passa andra standardleksaker

Redan bestämt

-

Sida 1 (7)

Bilaga 2
Hur skall platta paket möjliggöras?
Funktionella krav

Platt konstruktion före hopsättning
Platt emballage

Materialkrav

-

Designkrav

-

Bör-krav

Enkel konstruktion
Minimerat antal komponenter
God tillgång på standardkomponenter

Redan bestämt

-

Sida 2 (7)

Bilaga 2
Delproblem konstruktion
Hur skall styrning konstrueras?
Funktionella krav

Styrfunktion av spakar typ grävmaskin
Bakvagnsstyrning
Ingen klämrisk vid styrning
Stabil och funktionssäker styrning
Enkelt handhavande
Anpassad till lämplig tillverkningsmetod
Ergonomisk anpassning för barn 3-5 år

Materialkrav

-

Designkrav

Skall passa befintligt designuttryck

Bör-krav

Minimera antalet komponenter
God tillgång på standardkomponenter

Redan bestämt

-

Sida 3 (7)

Bilaga 2

Sida 4 (7)

Hur konstrueras fästanordning mellan ram och varierbar front?
Funktionella krav
Anpassat till lämplig tillverkningsmetod, formsprutning

Materialkrav

Front görs med fördel i plast

Designkrav

Passa befintligt designuttryck
Tålig utbytbar front

Bör-krav

Enkel konstruktion

Redan bestämt

Samma fästanordning för de olika fronterna
Fästanordning i ram varieras ej

Bilaga 2
Konstruktion av förband mellan ram och OEM- sadel
Funktionella krav

Bidra till platt konstruktion före hopsättning
Integrerat förband i ram till OEM sadel
Hållfast konstruktion
Anpassad till lämplig tillverkningsmetod

Materialkrav

Stål

Designkrav

Skall passa befintligt designuttryck

Bör-krav

Enkel konstruktion

Redan bestämt

-

Sida 5 (7)

Bilaga 2

Sida 6 (7)

Delproblem designutformning
Utformning av framgaffel
Funktionella krav

Bidra till platt konstruktion före hopsättning
Stel konstruktion mellan ram och framgaffel (bakvagnsstyrning)
Anpassad till lämplig tillverkningsmetod

Materialkrav

Stål

Designkrav

Skall passa befintligt designuttryck

Bör-krav

-

Redan bestämt

-

Bilaga 2
Delproblem val från OEM-marknad
Val av OEM- sadel
Funktionella krav

Ergonomiskt anpassad till barn 3-5 år

Materialkrav

-

Designkrav

Skall passa befintligt designuttryck

Bör-krav

Bör ej behöva efterbehandlas

Redan bestämt

-

Val av OEM-hjul + trampor
Funktionella krav

Integrerade pedaler i (stelt) framhjul
Bakvagnsstyrning

Materialkrav

-

Designkrav

Skall följa befintligt designuttryck

Bör-krav

Bör ej behöva efterbehandlas

Redan bestämt

Tre hjul. Ett framtill samt två baktill.
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