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Abstrakt 
 

As of today, we live in a world with an increasing amount of air pollution. Through this 

project, my mission has been to contribute with a potential solution to the problem. I´ve 

chosen to delimitate the project to bigger cities, in which the problem is the most noticeable. 

Targeting the users of Brompton bike I have created a backpack, with a main purpose of 

storing the bike on your back, whilst commuting by public transport. By getting people to 

realise the possibility of public transport as a complement to biking, I hope this will help to 

achieve a substantial reduction in carbon dioxide emissions as well as a creating a better 

health of people in bigger cities.  

 

The backpack is a hard case made out of bamboo, with an inner bag of textile which expands 

whilst opening the zippers of the backpack, and have the capacity of containing the bike 

inside. This enables you to carry the bike on your back and have your hands free, while 

travelling by bus, trains, metro or boat. 

  

 

 

Samhället står idag inför en ökande mängd luftföroreningar.  

Genom detta projekt har mitt mål varit att bidra med en möjlig lösning på problemet. Jag har 

valt att avgränsa mig till större städer där problemet är som mest påtagligt. Genom att rikta in 

mig på användare utav Brompton cykeln, har jag skapat en ryggsäck med syfte att kunna 

förvara cykeln på ryggen under pendling med kollektivtrafiken. Målet är att få människor att 

inse möjligheten med kollektivtrafik som komplement till cykling. Med detta hoppas jag 

kunna bidra till att uppnå en påtaglig minskning utav koldioxidutsläpp, så väl som att skapa 

en bättre hälsa hos människor i storstäder.  

 

Ryggsäcken har ett hårt skal utav bambu, med en innerväska i tyg som expanderas vid 

öppnandet av dragkedjorna och rymmer cykeln inuti ryggsäcken.  

Detta gör att du kan bära cykeln på ryggen och ha fria händer, när du reser ombord på bussar, 

tåg, tunnelbana eller båt. 

 

Nyckelord 
Väska, Cykling, Brompton, Hållbar utveckling 
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Malin Stenmarker  

Jan Olof Rydman  
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1. Inledning 
 

Miljön i samverkan med samhällets syn på konsumtion, transport, avfallshantering, ekonomi 

utgör ett brett nät av olika lösningar såväl som problematik och etiska krockar. 

Kring transport har diskursen kommit till det stadie där man ifrågasätter fossilbränsledrivna 

fordon i stadskärnor. År 2009 skickades en motion till riksstadens trafikutskott med 

motivering att avveckla fossilbränsle drivna fordon till 20301. Motionen påvisar att 

transportsektorn i Sverige står för en tredjedel utav Sveriges koldioxidutsläpp och för att 

kunna möta riksdagens miljömål till 2030 så krävs en förändring utav mängden bränsledrivna 

fordon på svenska vägar.  

 

Jag anser att med en ökande expansion utav storstäder, bör intresset av att sätta 

kollektivtrafiken i fokus, öka i samma takt. Däremot krävs det mer än bara en ekonomisk 

budget och en utbyggnad utav infrastruktur, för att kunna möjliggöra att samtida samhällen 

ska kunna expandera och fortfarande hålla de miljökrav som sätts globalt. Min uppfattning är 

att det krävs förändringar i människors utnyttjande av alternativa transportmedel som 

supplement för bilen. 

Genom att utgå ifrån ett perspektiv kring urbaniserande utav storstäder, där cykel som extra 

färdmedel står i fokus kan nya möjligheter uppkomma, som kan ses som positiva för både 

miljö, infrastruktur och välbefinnande hos användarna. 

I denna uppsats redovisas de befintliga problem som finns kring transportsektorn och hur man 

kan skapa en produkt som kan leda till ett nytt synsätt på den hopfällbara cykeln.   

 

1.1 Problemformulering  

Problemformuleringen som kommer att undersökas genom projektets gång sätter dessa 

frågeställningar i fokus och ska agera som grund i en tankeriktning framåt. 

– Hur kan man genom att undersöka samtida utveckling i storstäder, skapa en produkt som 

ska underlätta medtagandet av hopfällbarcykel i kollektivtrafiken? – 

 

                                                           
1 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utfasning-av-fordon-som-drivs-med-fossila-

branslen_GX02T543 (motion Carina hägg 2009/10 T543. hämtad: (2017.03.27) 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta projekt är i sin tur att undersöka möjligheten att få människor att känna sig 

komfortabla med att välja cykeln som sekundärt färdmedel i stadsmiljö i samband med 

kollektivtrafik. 

 

1.3 Avgränsningar  

Denna uppsats fokuserar på att skapa en ryggburen förvaring till hopfällbar cykel modell 3ML 

ifrån företaget Brompton (UK). Avgränsningen till Brompton är gjord på grunderna att det är 

en utav de ledande företagen på marknaden i nuläget, vad gäller lägsta vikt och 

komprimeringsförmåga utav hopfällbara cyklar. Jag kommer i analysen avgränsa mig till att 

utgå ifrån Stockholms stad samt SL och deras regler inom kollektivtrafiken på grund utav 

tidsbegränsningen. Produkten kommer att rikta sig till Bromptons konsumenter.  

 

1.4 Identifiering utav målgrupp   

Målgruppen som jag vill rikta mig till är människor som pendlar dagligen. Målgruppen väljer 

ofta fossilt bränsledrivna fordon istället för kollektivtrafik, då de inte har kollektivstationer 

inom gångavstånd. Pendlingen med kollektivtrafik innebär ofta långa väntetider och många 

byten. Målgruppen är medveten om bilismens påverkan på miljön men har inte funnit ett 

alternativ, inom kollektiva resor, som passar dem. Målgruppen förutsätts äga en Brompton 

cykel, men har svårigheter när det kommer till medtagandet utav cykeln i kollektivtrafiken. 

 

1.5 Företaget  

Företaget som jag kommer att utgå ifrån är Brompton (UK).2 Min relation till dem kommer 

verka som en extern handledare. Jag kommer att ha kontakt med Gamla stans cykel i 

Stockholm, som är huvudrepresentanter för Brompton på den svenska marknaden.   

 

 

                                                           
2 Hänvisar till kapitel 2.1 Brompton  
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1.6 Metoder 

Metoderna som kommer att användas delas upp kring de olika stadierna i 

processbeskrivningen. Under projektet, kommer olika metoder i lateralt tänkande beprövas. 

Edward de Bono (Lateral thinking), Brainstorm3, scenario, ITK4, pluppmetod5, intervju. 

Förhållningssätt till design utifrån Klaus Krippendorff (The semantic turn). 

Skisser i 2D och 3D. Modellskisser och tester i brukarvänlighet Pirjo Birgerstam (Skapande 

handling). Process kring hållbar utveckling baseras på Ann Thorpe (Design för hållbar 

utveckling). 

 

2. Omvärldsanalys   

Detta kapitel omfattar de olika faktorer som projektet kommer att ta ställning till, samt vilka 

resurser det finns att utgå ifrån. Det kommer att listas fakta utifrån olika kapitel som kommer 

att analyseras i slutet utav uppsatsen. 

 

2.1 Brompton  

Företaget som jag kommer att utgå ifrån är Brompton6, ett företag grundat utav Andrew 

Ritchie och som varit aktiva sedan 1975. Företaget startade i London med utsikt över 

Brompton Oratorium.  

Fokus har sedan början legat på att göra hopfällbara cyklar och 1987 fick de sin första 

utmärkelse: Best Product Award at the Cyclex event, Olympia, London.  

1995 får dem motta the Queens Award för ‘best export achievements’.   

Mellan år 1977 och 1981 utvecklas designen till att bli mer lik den cykel som Brompton 

förknippas med idag.  

                                                           
3 Krippendorff, Klaus. The semantic turn: a new foundation for design. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 

2006  s.230 
4 http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:588319/FULLTEXT01.pdf hämtad (2017.06.07) 
5 https://www.yumpu.com/sv/document/view/19453948/haggberg-l-2001-kreativitet-och-olika-tekniker hämtat ( 

2017.06.07) s. 15 
6 http://www.brompton.com/About-Us/History, hämtad: (2017.03.27) 
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Det Brompton uttrycker i sin filosofi är en vision om frihet till användarna och en 

självständighet som man som användare eftersträvar i urbana miljöer.  

Nedan kommer ett utdrag ur Bromptons filosofi: 

“The Brompton was conceived as a product that increases people’s sense of 

independence and freedom in urban spaces, and this concept is still at the heart 

of everything we do. 

We believe that this approach should inform the way we act, not just what we 

make, and that it should extend, through our distributors and dealers, to the end 

user. Everyone involved should feel comfortable with the purchase they make 

and satisfied that they had freedom of choice. 

The Brompton is a personal transport solution, allowing people to rethink and 

vary and adapt their journeys at will; their Brompton sets them free from the 

constraints imposed by the combustion engine, city planners, the weather, public 

transport administrators, bike thieves and countless other layers of complexity. 

This philosophy is brought to life as – everything we do is made to move in 

modern cities.”7 

 

Ser man till koncept och marknadsföring hos företaget, bygger detta på en individualisering 

utav cyklar och ett stort utbud utav tilläggsprodukter i form utav assessorer8 och väskor9 som 

kommer i olika modeller och färger för att passa kundens personliga preferens. 

Marknadsföringen utav cykeln sker främst vid uthyrning utav cyklar i storstäder10. Detta gör 

att cykeln marknadsför sig själv genom att den används i miljöer där människor rör sig 

dagligen och på så sätt visar på funktionaliteten och framkomligheten genom produkten som 

företaget förespråkar.   

                                                           
7 http://www.brompton.com/About-Us/Philosophy hämtad: (2017.03.27) 

8 Se bilaga nr.1 
9 Se bilaga nr.2 
10 https://www.brompton.com/News/Posts/2015/News-Brompton-Bike-Hire-new-dock-launch hämtad: 

(2017.05.26) 
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Figur 1. Uthyrnings portal för Brompton Bike. 

 

2.2 Cykelkulturen i Sverige - från dåtid till samtid. 

Fakta kring cykelkulturens historia baseras på Christina Zetterlund och boken: Design i 

informationsåldern om strategisk design, historia och praktik11. 

Cykeln är en produkt från 1800-talet som uppkom under industrialismen. Cykeln som 

bruksföremål har inte genomgått stora förändringar sedan dess födelse men som produkt har 

den genomgått desto större förändringar. Den har gått ifrån att vara mer utav en nöjeskaraktär 

till att bli en livsstilsprodukt.  

Under cykelns begynnelse var den sedd som en lyxprodukt och först flera decennier senare så 

blev den en tillgänglig produkt för allmänheten. Svenskarnas första kontakt med cykeln 

skedde genom postorder, den var en importvara ifrån England som skickades i delar för 

kunden att lämna in hos cykelmontörer i Sverige som sammansatte cykeln åt kunderna. På så 

sätt startades många nya industrier i Sverige som först och främst riktade in sig på montering 

utav cyklar, en utav dem var Monark. Cykeln blev allt vanligare i Sverige och främst hos folk 

som bodde på landsbygden, den kom också att användas inom militären under Andra 

Världskriget.   

                                                           
11 Zetterlund, Christina. Design i informationsåldern : om strategisk design, historia och praktik. Stockholm: 

Raster, 2002.  
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Under 1920-talet och 1930 talet var cykelindustrin konkurrenskraftig och utbredd i Sverige 

vilket ledde till att cykelproducenterna började pressa priserna. I och med detta blev cykeln 

allt mer tillgänglig och efter 1936 så såldes över 300 000 cyklar per år. Det berodde på att den 

var mer överkomlig ekonomiskt till skillnad ifrån bilen och motorcykeln.  

Under 1950-talet skedde en vändning i konsumenternas efterfrågan på cyklar och 

försäljningen blev dalande. Anledningarna till detta var att bilen hade återtagit sin plats på 

vägarna efter krigsransoneringen, samt att hushållen överlag hade fått det bättre ställt 

ekonomiskt och efterfrågan på motordrivna fordon ökade. Cykelproducenterna började i 

samband med detta producera mopeder som en kompensation för att cykelmarknaden var 

nedåtstigande. Detta fick i sin tur följder på hur man planerade infrastrukturen och cykeln 

sattes helt åt sidan i vägplaneringen eftersom att man trodde att det var en utdöende produkt.  

Under 1990 talet får cykeln ett uppsving i samband med att mountainbiken lanseras, den går 

ifrån att enbart vara ett transportmedel till att vara en livsstilsprodukt. Mountainbiken hade ett 

kraftigare uttryck än de tidigare cyklarna, med bredare däck och fler växlar, efter 

mountainbiken lanseras en liknande cykel med låga hjul och många växlar även här men med 

ett mer traditionellt utseende, denna cykel kom att kallas citybike. Med mountainbiken 

skapades nya möjligheter till framkomlighet och ett nytt synsätt på cykelns kontext, trekking 

freeride, trial och downhill blir nya subgrupper utav mountainbike och de olika cykelsporter 

som de är ämnade till. Här skapas en ny typ av cykelkultur som frångår det traditionella 

synsättet på cykling och utmanar användaren till ett vidgat perspektiv.   

 

I en opinions artikel från SVT påstås det att den samtida cykelkulturen i Sverige inte är lika 

utbredd som i till exempel Danmark eller Nederländerna.12  

Jag anser att detta skulle kunna bero på att trafiken inte är utformad efter cyklister i lika hög 

grad i Sverige som i den andra två länderna som jämförs med Sverige. Utifrån egna 

antaganden anser jag att en breddad syn på cykel som ett faktiskt färdmedel skulle kunna stå 

till grund för en cykelkultur i Sverige som efterliknar Danmark och Nederländerna. En 

förändring som skulle kunna leda till minskade utsläpp och ett hälsosammare folk.  

 

 

                                                           
12 http://www.svt.se/opinion/wolfers-om-cykelkultur hämtad (2017.05.07) 
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2.3 Hållbar transportplanering 

Biltrafiken i Stockholms innerstad har minskat med 1 % sedan mätningar gjordes 2015, men 

utanför stadskärnan är ökningen tredubblad i förhållande till befolkningsmängden. Detta ämne 

tas upp i Dagens Nyheter, där det skrivs om det kontraproduktiva läget som råder kring 

bilismens utbredning i Stockholmsregionen. Artikeln väger de olika faktorerna mot varandra 

om att bränslekostnader inte är särskilt höga och att allt fler svenskar väljer bilen istället för 

kollektivtrafik eller cykel som färdmedel.   

Stockholms läns befolkning ökar snabbt och det går bra ekonomiskt för 

huvudstaden. Samtidigt är det billigt att låna pengar för att köpa bil. Bensin och 

diesel kostar inte mer nu än för flera år sedan. 

Resultatet märks ute på vägarna och syns indirekt i luftmätningar och 

bullermätningar. Trots allt politiskt tal om att det är hälsosamt att cykla, att 

kollektivtrafiken i Stockholm är utmärkt och att biltrafiken är huvudstadens 

största miljöproblem ökar den. Inte så påtagligt i närheten av innerstaden, men 

desto mer kraftigt en bit längre ut.13  

Antalet bilar som passerade de olika snitten där trafiken räknas ett vardagsdygn 2016: 

Regioncentrumsnittet: 950 300 (+6 procent jämfört med 2015). 

Innerstadssnittet: 503 300 (+1 procent jämfört med 2015). 

Saltsjö-Mälarsnittet: 306 700 (–2 procent jämfört med 2015). 

Citysnittet: 239 000 (–1 procent jämfört med 2015). 

Källa: Stockholms stads trafikkontor 

 

Enligt trafikverkets rapport måste var tredje bil bort för att kunna möta riksdagens miljömål 

till 2030. Naturvårdsverket är en utav de samarbetspartners som vill uppnå regeringens 16 

miljömål och har fört undersökningar i hur fossilt bränsle drivna fordon påverkar klimatet och 

hälsan hos människor som lever i trafiktäta områden.  I en undersökning gjord utav 

naturvårdsverket uppger mellan 4-18% att de besväras utav avgaser eller dofter utav avgaser.  

 

 

                                                           
13 http://www.svt.se/opinion/wolfers-om-cykelkultur hämtad (2017.05.07) 
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Den högre andelen procent anfaller de som bor i storstäder och problemet blir ännu mer 

påtagligt under trafikrusning14.  

 

Under 2016 tog Joanna Dickinsson, Karolina Isaksson och Anders Gullberg, på uppdrag av 

naturvårdsverket, fram en rapport15 om hållbar transportplanering och jämförde i studien, 

Stockholm, Hamburg och Vancouver för att se vad de olika städerna gör för att bidra till en 

bättre miljö när det kommer till infrastrukturen. Följande text är ett sammandrag utav delar 

som anses relevanta för detta projekt. 

 

Vancouver är den utav städerna som ligger i framkant när det kommer till hållbartransport 

planering och redan 1997 satte stadsfullmäktige upp en prioriteringsplan inom 

trafikplaneringen i Vancouver. Den ser ut som följande:  

 

1. Gångtrafik 

2. Cykeltrafik 

3. Kollektivtrafik 

4. Nyttotrafik 

5. Biltrafik  

Med denna nya prioritetsordning önskade dem minska biltrafiken till men dessa mål 

uppnåddes redan till 2004. 

 

– färdmedelsandelen för bil hade då minskat från 69 till 61–64 procent i staden 

Vancouver, samtidigt som färdmedelsandelarna för kollektivtrafik ökat från 14 

Till 17–18 procent och för gång- och cykeltrafik från 17 till 19–20 procent (City 

of Vancouver 2006, Memon 2009) 

 

Mellan 1997-2011 ökade invånarantalet i staden med 19 % och biltrafiken minskade med 5 % 

och transport med kollektivtrafik ökade med 19 % och gång- och cykeltrafik ökade med  

36 %.  De lagstiftade också en Carbon Tax Act vilket innebär att man satte en koldioxid skatt 

per ton koldioxidutsläpp. År 2012 hoppas de kunna höja skatten till 210kr/ ton.  

                                                           
14 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=28&pl=1(hämtad 2017.05.07) 
15 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6732-8.pdf?pid=19256 

(hämtad:2017.05.07) 
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Hamburg ligger någonstans i mellanskiktet när det kommer till hållbar transportplanering. De 

vill minska sina koldioxid utsläpp med 40 % till 2020, och till 2050 hoppas de kunnat 

reducera koldioxid utsläppen med 80 %. De vill ha en grön stadsbild och hoppas kunna 

utvidga trafikplaneringen för cykeltrafik och spårtrafik. De vill dock inte göra Hamburg helt 

bilfritt, utan vill att bilen ska finnas som ett alternativ. De hoppas kunna utvidga ett system 

utav bil-delning som gör att man kan kollektivt utnyttja bilen och samma system gällande 

cyklar.   

 

Om man tittar närmare på Stockholmsregionen har man en strategi som kallas ’goda 

kollektivtrafiklägen’ som förhåller sig till avstånd till kollektivtrafik i olika områden.  

 

Andelen nybyggnation i ’goda kollektivtrafiklägen’ visar i Stockholms 

stad en nedåtgående trend: 99 procent år 2010, 98 procent år 2011 och 91 

procent år 2013 (Stockholms stad 2013a och 2015a). ”Goda 

kollektivtrafiklägen” definieras som maximalt gångavstånd till hållplats eller 

station på 400 meter (för flerbostadshus), 900 meter (för villabebyggelse) samt 

500–700 meter (för arbetsplatser). På regional nivå finns ännu inte denna typ 

av mått i planeringen. 

Trafikförvaltningen funderar dock på att introducera det som stöd för sin 

måluppföljning  

(Anna Pontusson 2015).  

 

 

Resorna med kollektivtrafik har i Stockholm ökat med 35 % medan resorna med bil har ökat 

med 80 % under de senaste 30 åren. I hela länet är den totala andelen cyklister 5 % när det 

kommer till resande. Däremot har cyklandet, under de senaste 10 åren har ökat med 80 % i 

innerstaden, och andelen gångtrafikresor mäts upp till 50 % i innerstad och 30 % i ytterstaden.  

Cykeltrafiken förväntas öka ifrån 5 % till 20 % till år 2030 enligt trafikverkets plan för 

Stockholmsregionen.  

Enligt ett finansieringsavtal som kallas Stockholmsavtalet, har man avsatt totalt 150 miljarder 

kronor där 80 miljarder ska gå till vägar och 70 miljarder ska avsättas till kollektivtrafiken. De 

räknar också med att koldioxidutsläppen ska minska med 30 % till 2030.  
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År 2030 förväntas befolkningen i Stockholms län uppgå till 2,6 miljoner 

invånare(en ökning med 18 procent från dagens cirka 2,2 miljoner). 2050 antas 

hälften av Sveriges befolkning bo i Östra Mellansverige, varav 3,2 miljoner i 

Stockholms län. 

(Länsstyrelsen i Stockholm 2014b).  

För att koldioxid utsläppen ska minska så kan man anta att de fossilt bränsle drivna fordonen 

kommer att ersättas med el drivna fordon, men med en ökande folkmängd krävs det större 

satsningar på de miljövänliga transporterna för att en större andel utav populationen ska känna 

sig komfortabla med att välja bort bilen när det kommer till pendling. Detta tas också upp i 

rapporten och ställer krav på en ökad insats både ekonomiskt och samhällsstrukturellt för att 

kunna nå målet 2030. 

 

 

Även om utvecklingen av fordonens bränsleförbrukning i genomsnitt skulle 

sjunka väsentligt fram till år 2030 (till exempel genom större andel elbilar) så 

bedöms det inte räcka för att klara av att uppnå målen om minskade 

klimatpåverkande utsläpp från länets transporter. 

Koldioxidutsläppen från trafiken bedöms istället öka med 30–78 procent när 

Stockholmsöverenskommelsens åtgärder genomförts jämfört med idag. Det 

kommer att krävas ”kraftfulla” ekonomiska styrmedel för att klara målet  

 

(WSP 2007, Regionplane- och trafikkontoret 2008a).  

 

Rapporten föreslår att Stockholms planering kring transport bör följa Vancouvers 

tillvägagångssätt genom att konsekvent följa upp och göra långsiktiga förändringar för att 

kunna estimera utgången och huruvida den förhåller sig till målet. Istället för att tillföra 

kapital till utbyggnad av vägar borde man fokusera det mer på hållbara transporter och minska 

privatbilismen. Ett konkretiserande utav policyn för hur Stockholm skulle gå tillväga för att 

komma närmare Vancouvers tillvägagångssätt räknas upp i punktform om möjliga 

förändringar som skulle ge bättre förutsättningar till en god inverkan på miljön i 

stockholmsregionen. 
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 Planera och utforma ett transportsystem som bidrar till att nå de regionala 

klimatmålen. 

 Minska problemen med luftkvalitet och buller som orsakas av vägtrafiken. 

 Prioritera människors tillgänglighet framför fordons framkomlighet i 

planeringen av transporter och bebyggelsestruktur. 

 Åstadkomma en god tillgänglighet som minskar invånarnas beroende av 

bilen för att nå service och arbetsmarknad. Policy och planering för närhet 

och funktionsblandning, med prioritering av kollektivtrafik, gång- och 

cykeltrafik, skulle medföra effektivare utnyttjande av regionens mark till 

andra ändamål än biltransporter, som är ett mycket utrymmeskrävande 

trafikslag för personresor (Gullberg 2015). 

 Bibehålla och öka Stockholmsregionens attraktivitet i termer av livsmiljö 

och livskvalitet. Detta genom värnandet av naturmiljöer och ett förändrat 

synsätt så att de i högre grad ses som en tillgång för stadens utveckling.  

 

 

2.4 Stockholms Lokaltrafik   

SL (Stockholms Lokaltrafik) står för transportering utav 786 00016 resenärer per dag. De 

förespråkar en hållbar utveckling inom kollektivtrafiken och vill skapa attraktiva resor för att 

få folk att välja kollektivtrafiken framför att ta bilen. Spårtrafiken drivs med 100 % el från 

förnybara källor17. Den väg burna trafiken som t.ex. bussar drivs med 99 % förnybar energi.18  

SL bedriver forskning och har uppsatta mål kring hur fler människor ska kunna dra nytta utav 

kollektivtrafiken. För att skapa innovativa lösningar inom området, har SL samarbeten med 

flera utbildningar, bland andra KTH, Malmö Högskola och Lunds Universitet där bedriver 

innovativa och tekniska lösningar på hur SL ska kunna utvecklas.  

I en rapport ifrån Trafikverket19, om vilka mål som SL har när det kommer till att utveckla 

trafiken, kan man läsa om hur dem trycker på det faktum att det krävs ett sammanhållet 

                                                           
16 http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/sl/ (hämtad 2017.05.22) 
17 El utvinns från energi ifrån vind och vatten.  
18 http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/hallbar-utveckling-i-kollektivtrafiken/ (hämtad 2017.05.22) 
19 Forskning- och- innovation- inriktning-160126 PDF Trafikförvaltningen, Landstinget och Stockholms 

Lokaltrafik 
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trafiksystem för att kunna möjliggöra attraktiva resor för passagerare. SL uttrycker att de vill 

flytta fokus ifrån enbart arbetsresor för resenärerna. SL vill istället kunna ge trafikanterna 

möjligheten att välja kollektivtrafiken i de transporter som stockholmarna gör, när de på 

grund utav olika faktorer, väljer att ta bilen som den smidigaste lösningen. 

 

3. Hållbar utveckling  

Hållbar utveckling är en term som det talas om i tidskrifter, på sociala medier, och i 

vardagssituationer, dagligen. Det är något som alla tar ställning till i olika situationer och val 

som man som individ eller organisation väljer att göra.  

Nationalencyklopedin beskriver hållbar utveckling som följande: 

Hållbar utveckling är ett begrepp som slog igenom i samband 

med Brundtlandrapporten 1987. Målet är att människans liv skall kunna 

genomlevas på en planet med begränsade resurser. Målsättningen innefattar ett 

idealt läge för samhället där levnadsvillkor och resursanvändning möter 

mänskliga behov utan att äventyra hållbarheten i ekosystem och miljön så att 

även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda. 20 

Detta är en generell syn på hållbar utveckling som kan påföras på det mycket som man skapar 

eller förmedlar. En annan definition som finns kring området design i förhållande till hållbar 

utveckling påträffas i litteraturen; Design för hållbar utveckling och definieras på följande sätt 

och kallas hållbar design:  

 

Teorier och metoder för design som baseras på ekologiska, ekonomiska och 

kulturella betingelser som främjar mänsklig välfärd i obegränsad tid. 21 

 

                                                           
20 Nationalencyklopedin. Bokförlaget Bra böcker AB, Höganäs.  

21 Thorpe, Ann. Design för hållbar utveckling. Stockholm. Raster förlag, 2008 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Brundtlandrapporten
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Inom hållbar utveckling faller flertalet olika faktorer in och det är de som avgör för hur 

tillvaron kommer att se ut för framtida generationer. Dels hur man väljer att göra olika 

materialval och hur dess framställning ser ut.  

En annan aspekt ligger vid hur man som designer väljer att förhålla sig till hållbar utveckling i 

skapande utav en produkt. Inom design är hållbar utveckling en grundläggande ideologi som 

efterfrågas i produkter såväl som tjänster. 

Detta projekt kommer ha en grund i hållbar design och förhålla sig till olika aspekter så som 

ekonomi, miljö och hållbara material. Jag anser att jag som designer bär ett stort ansvar när 

det kommer till att förhålla sig till hållbara val, både konceptuellt och i produktion utav en 

produkt. Det är svårt att påverka människors val när det kommer till konsumtion utav diverse 

produkter och därför anser jag att det finns en stor potential till förändring hos designers. Jag 

menar på kring hur vi väljer att skapa produkter som ska bidra till en hållbar utveckling, som i 

sin tur ska kunna främja den mänskliga välfärden. Genom att gå in på djupet i produkters 

framkomst och eliminera de material och tillverknings metoder som har bidragit till en 

negativ påverkan på miljön och i sin tur en påverkan på individens hälsa och levnadsstandard, 

är något jag anser som en självklar positionering för mig och för andra designers i framtiden. 

 

4. Designprocess   

Under detta kapitel kommer designprocessen att beskrivas med skisser och val som har varit 

avgörande för uppkomsten av min slutprodukt. 

4.1 Idégenerering  

Under uppstarten utav projekt sker en idégenerering för att kunna hitta problem med 

potentiella lösningar, många faktorer ska tas i åtanke och därför krävs en uttömmande process 

i detta stadie. Genom brainstorming22 som första beprövade metod under denna fas, (detta 

beskrivs utav Krippendorff som en metod för att etablera en social miljö för uppkomsten utav 

radikala idéer), kunde jag få idéer och frågeställningar utav mina studie kamrater och även ta 

mig utanför min egen komfort zon.  

 

                                                           
22 Krippendorff, Klaus. The semantic turn: a new foundation for design. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 

2006 
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Denna typ av laterala tänkande när det kommer till kreativitet har författaren Edward De 

Bono fördjupat sig i. De Bono menar på att denna typ utav tänkande är att föredra när det 

kommer till att finna potentiella lösningar på ett problem. Den motsatta formen kallas 

vertikalt tänkande och ämnar sig mer strategiskt och konsekvent i sin karaktär. Det vertikala 

tänkandet är inte att föredra i en idé genereringsfas då man i detta sätt att tänka, begränsas 

utav sannolikhetsaspekter. De Bono liknar vertikalt tänkande med ett torn av klossar, och 

lateralt tänkande vid utspridda klossar som har förutsättningar att bilda ett torn eller andra 

kombinationer av flera varianter. De Bono menar på att en kombination utav de båda sätten 

att tänka är det mest gynnsamma men att det laterala tänkandet bör komma först i en 

idégenererings fas och uppföljas utav ett vertikalt tänkande för att få idén till att bli en lösning 

på det problem man identifierat.  

 

New ideas depend on lateral thinking, for vertical thinking has inbuilt 

limitations that make it much less effective for this purpose. These limitations of 

vertical thinking cannot be set aside, for they are its very advantages, looked at 

from a different point of view.23  

 

If vertical thinking is high-probability thinking, then lateral thinking is low-

probability thinking. 24 

 

Mina första tankar kring koncept cirkulerade kring användaren i förhållande till design, att 

brukaren själv får tillåtelse att ta över designprocessen ifrån designern. Detta baseras på att 

designprocessen aldrig slutar hos en designer, men med hjälp utav användaren kan man få 

olika utvägar på en design som möter kundens behov och uppmanar till kreativitet. Att 

utforska denna typ utav konceptuell design utmanar mig som designer att tänka 

multifunktionalistiskt och finna möjliga lösningar som användaren skulle kunna utnyttja i 

modifikationen utav den tänkta produkten. Krippendorff beskriver det som att denna typ av 

användar- centrerad design måste visa tydligt på intentionen för designen, men min idé 

grundades mer i att användaren själv skulle definiera produkten och dess syfte.  

 

Realizing that there are many paths to validity, an important component of 

science for design, therefor, is to provide ways for designers to substantiate the 

                                                           
23 De Bono, Edward. Latheral Thinking. Storbrittanien: Vermilion, 2014 (s.10) 
24 De Bono, Edward. Latheral Thinking. Storbrittanien: Vermilion, 2014 (s.10-11) 
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claims made for their designs. Since human- centeredness moves second order 

understanding, meanings, affordances, and interfaces with technology into the 

centre of design concerns, designers must substantiate what are essentially 

semantic claims. Unlike in science and engineering, substation of semantic 

claims cannot bypass the stakeholders involved in a design.25 

 

Att kunna sätta design på alternativa material var också en utav idéerna i början. Överskott 

utav plast, spill material eller ett nytt användande utav organiska material kändes också 

intressant under idégenereringsstadiet, det var också det jag kände starkast inför att utforska. 

Plast var ett utav de tänkbara materialen, då en stor mängd råolja går åt varje år för att 

producera ny plast som blir till produkter utav olika egenskaper och tillpassningar. Mycket av 

den plast vi förbrukar bränns eller hamnar på deponi, något som också påverkar miljön i och 

med utsläpp utav koldioxid och gifter26.  

Däremot återvinns en del utav plasten och blir till plastpellets som man kan göra nya 

produkter utav. Jag blev intresserad utav att se vad det finns för möjligheter för att ta tillvara 

på den plast som återvinns, och hur man skulle kunna anpassa materialet på en produkt som 

kanske inte annars är helt tänkbar för materialet. I och med dessa idéer så kom jag att tänka på 

att man skulle kunna påföra detta material på en produkt som skulle kunna gynnas utav 

plastens egenskaper. En produkt som måste vara tålig, lättviktig och kunna monteras ihop 

med enbart plastkomponenter. Detta ledde mig in på att designa en väska eller cykel för den 

miljömedvetne användaren i storstadsmiljö. Jag ville se om det fanns en möjlighet att 

applicera materialet på produkter som människor använder dagligen för att få efterfrågan att 

minska. Med det menar jag att skapa produkter som inte främst har ett en- gångs- värde, och 

på så sätt få människor att se vad som är möjligt, och att bli mer medvetna om den 

klimatpåverkan som vi står inför. 

 

 

 

 

                                                           
25 Krippendorff, Klaus. The semantic turn: a new foundation for design. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 

2006. (s.212) 

26 http://spbi.se/blog/faktadatabas/artiklar/klimat/ hämtad: (2017.05.27) 
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4.2 Koncept Cykel  

”Once a new idea springs into existence it cannot be unthought. This is a sense of immortality 

in a new idea”- Edward De Bono27 

Inom cykelkonceptet låg fokus till en början inom material även här. Jag tog fram olika 

material som skulle kunna vara tänkbara utifrån ett miljöperspektiv. Jag inriktade mig på 

bambu, som ett organiskt material, samt aluminium med hög möjlighet till återvinning28.  

Plast var det tredje alternativet och det var mer ut av en vild tanke. Jag gjorde mycket research 

kring materialet plast i kombination med cykel och kom över ’en av Sveriges största 

designfloppar’- Itera-cykeln29. Min utgångspunkt i detta stadie var att genom metoden; love 

and hate30 kunna gå in djupare på Itera cykeln och detektera dess för- och nackdelar för att 

sedan kunna eliminera de svaga punkterna och kunna göra en hållbar produkt istället. Många 

parametrar var tvungna att undersökas (stabilitet, vikt, elasticitet, UV-tålighet, hållfasthet) och 

mycket tid ägnades åt att finna nya lösningar, fanns det något liknande på marknaden? Hur 

hade man i så fall löst problematiken med plasten och dess stabilitet? Denna uppgift kändes 

allt för stor med tanke på tidsramen så därför gick jag ifrån plasten och riktade istället in mig 

på att göra en cykel i aluminium. Jag lade fokus på storstaden som kontext, därför att jag 

anser att det är där man kan göra mest skillnad när det kommer till rimliga avstånd i 

cykelanvändarens pendling. Jag använde mig utav uppmålade scenarion för att få insikt i hur 

människor hanterar sin cykel som ett primärt färdmedel till skola, dagis eller jobbet. 

Utgångspunkten för kontexten fanns i Köpenhamn, en storstad med utbredd cykelkultur, 52% 

utav köpenhamnsborna cyklar till jobb eller skola varje dag, i jämförelse med Malmö siffran 

ligger på 37%31. Jag valde att utgå ifrån Köpenhamn därför att jag anser att köpenhamnsborna 

har nått längre i den infrastrukturella utvecklingen som främjar cykling. Jag bytte istället 

fokus mot Sverige. Detta på grund utav att i Köpenhamn finns inte samma problematik, utan 

istället ville jag ta mig an att försöka få fler av Svenskarna att ta cykeln varje dag. För att få in 

storstadsmiljö, där koldioxidutsläppen är som mest påtagliga, så blev Stockholm ett självklart 

val. Där finns en annan typ av kultur med utbredd kollektivtrafik och ny problematik att ta sig 

                                                           
27 De Bono, Edward. Latheral Thinking. Vermilion, 2014 

28 http://www.atervinningscentralen.se/web/page.aspx?refid=132 (hämtad 2017.05.07) 
29 Se bilaga nr.3 
30 https://www.yumpu.com/sv/document/view/19453948/haggberg-l-2001-kreativitet-och-olika-tekniker hämtat ( 

2017.06.07) s.6 
31 http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/kopenhamn-i-topp-som-cykelstad (hämtat 2017.05.07) 
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an. Drygt 160 000 fordon trafikerar Essingeleden varje dag och drygt 700 000 väljer att färdas 

med kollektivtrafiken i Stockholms län dagligen32. Om man kan uppmana fler att välja 

kollektivtrafiken eller cykel som färdmedel så skulle man kunna dra ner på 

koldioxidutsläppen. Denna tanke fick mig att bli intresserad för den andra aspekten utav 

hållbar utveckling, att kunna jobba för en förändring hos pendlarna och skapa nya möjligheter 

för hur man kan kombinera kollektivtrafiken med cykelkulturen.  

I samtida Sverige anses en utbyggnad utav infrastrukturen kring trafikleder som något positivt 

för bättre framkomlighet eller en möjlighet för ett större antal fossilt bränsle drivna fordon på 

vägarna. Jag anser att det i längden inte är positivt betingat utan snarare kontraproduktivt för 

hållbar utveckling i förhållande till miljö33  

Med utgångspunkt ifrån Stockholm och kollektivtrafiken kändes det relevant att fundera kring 

cykeln i kombination med kollektivtrafiken. En hopfällbar cykel med goda 

medtagningsmöjligheter skulle antagligen kunna uppmana människor att välja kollektivtrafik 

istället för att välja bilen som färdmedel. Jag riktar in mig på användare som pendlar ifrån 

förorten in till Stockholms stad varje dag, denne har flera byten utav kollektivtrafik och 

många byten som ska samordnas. Istället för att känna sig bunden till att anpassa sig till dem 

olika tidpunkterna för avgång och ankomst utav olika kollektiva trafikmedel, så kan man med 

en hopfällbar cykel möjliggöra en egen tidsanpassning som användarna kan disponera 

individuellt.  

Under detta skede valde jag att kontakta företaget; Skeppshult cykel, producenter utav cyklar 

sedan 1911.34 Skeppshult cykel är ett etablerat och välkänt företag i Sverige som har ett 

hållbarhetstänk och en nyfikenhet som ståndpunkt i varje nytt projekt. De var inte öppna för 

ett samarbete, då de inte producerar hopfällbara cyklar. Jag blev istället rekommenderad att 

undersöka Brompton, då de är en utav de mest erkända producenter i Europa inom produktion 

utav hopfällbara cyklar. Detta fick mig att inse vad jag borde fokusera på i problematiken 

kring min frågeställning. Produkten, som i detta fall var en hopfällbar cykel, finns redan, men 

hur kan man underlätta ytterligare för användaren och få dem att inse möjligheten att 

kombinera olika färdmedel. Detta ledde in mig på mitt andra koncept som detta projekt är 

uppbyggt på, vilket blev en konceptidé till en väska för transport utav hopfällbar cykel mellan 

användandet. 

                                                           
32 http://trafiksatsningstockholm.se/ (hämtat 2017.05.07) 
33 http://www.gronabilister.se/15/9-ny-infrastrukturplan-for-stockholm-far-underkant-av-gr(hämtat 2017.05.07)  
34 http://www.skeppshult.se/sv/vi/vara-forsta-hundra-ar/ (hämtat 2017.05.08) 



  
 

21 
 

 

 

 

4.3 Koncept Väska  

Konceptet till väskan är liksom cykelkonceptet uppbyggt på problemformuleringen och jag 

anser att det hjälpte mig att definiera väskkonceptet ytterligare då jag kände att det fanns en 

slags samhörighet mellan väsk-konceptet och problemformuleringen, än det samband som 

fanns med cykeln. Jag kände att en ny design på en cykel, skulle inte få mer människor att 

börja cykla, då det redan finns ett stort utbud utav olika cyklar på marknaden. Därför 

fokuserade jag istället på att hitta något som underlättar cyklingen för en specifik målgrupp. 

Genom att göra detta hoppades jag kunna skapa något som skulle få omvärlden att inse att det 

inte behöver handla om att cykla 3 mil till och från jobbet varje dag. Utan att istället kunna få 

möjligheten att använda cykeln mer som ett komplement till de transporter som redan finns. 

Efter att jag hade utforskat de olika möjligheterna med cykeln så kände jag att jag hade 

kommit till en gräns där jag tvivlade på mitt projektarbete och vad det egentligen var för 

problem jag ville lösa.  

Detta är en naturlig del i skapande processen och det kräver att man gör pivoter35 för att kunna 

ändra sitt projekt efter sin målgrupp.  Detta sätt att tänka i en kreativ process fick mig att 

relatera till det laterala tänkandet ännu en gång. Edward de Bono liknar det vid processen av 

att gräva hål. Han uttrycker det i överlag hur man inte kan ändra positionen på ett redan grävt 

hål genom att gräva det djupare eller större, utan man måste gräva där hålet bör vara.  

 

It´s not possible to look in a different direction by looking harder in the same 

direction. No sooner are two thoughts strung together than there is a direction, 

and it becomes easier to string further thoughts along in the same direction than 

to ignore it. Ignoring something can be hard work, especially if there is not yet 

an alternative.36 

 

                                                           
35 Ben Salem Dynehäll, Mariha.Länk Ståhlberg, Anna. Loopa: Affärsutveckling för entreprenörer. Stockholm. 

Liber 2014 
36 De Bono, Edward. Latheral Thinking. Storbrittanien: Vermilion, 2014 (s.20) 
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Det fick mig att inse att det kanske inte är cykeln i sig som kräver förändring utan mer utav ett 

funktionellt hjälpmedel som kan underlätta användarens medtagande utav cykeln i 

kollektivtrafiken. Jag tog under denna period kontakt med SL, och frågade hur det såg ut med 

eventualiteten att ta med sig cykel ombord på kollektivtrafiken. Det som framgick för mig i 

samtal med SL, var att det var förbjudet att ta med sig cykel ombord förutom på pendeltågen 

och Saltsjöbanan. Jag var då tvungen att ta ställning till problematiken med att inte kunna ta 

med sig cykeln ombord. Jag började tänka på olika lösningar kring att maskera cykeln, 

utforma den föreställande till något som den inte var, en barnvagn eller en resväska. Det 

måste ju gå att komma runt problemet på något sätt. Här kom jag in på att göra stora hard 

case37 väskor, som skulle kunna dras på marken likt vanliga kabinväskor. Men på ett sätt 

känns det otympligt att dra en väska efter sig som man behöver lyfta upp för trappor och 

liknande. En idé vore att ha den på ryggen för att fortfarande kunna göra transporten utav 

cykeln så enkel som möjligt för användaren. Jag tänker främst på användarens möjlighet att 

ha händerna fria för att kunna hålla sig i stängerna på tunnelbanan. 

 

Efter noggrannare genomsökningar på SL:s hemsida hittade jag ytterligare information om 

vad som ansågs godkänt när det kom till att ta med sig cykeln ombord på kollektivtrafiken 

och där fanns en rubrik som tillkännagav förbudet mot cyklar ombord på kollektivtrafiken. 

Däremot fann jag ytterligare en rubrik i listan över regler på SL:s hemsida38 som riktade sig 

främst till barncyklar men där stod det också att hopfällbara cyklar var godkända för 

medtagning ombord. Detta fick mig att undra över hur det kom sig att SL valt att göra den 

uppdelningen som var gjord på hemsidan. då jag anser att hopfällbar cykel borde ligga under 

samma information som vanliga cyklar, då jag ser det som en naturlig del av de cyklarna som 

finns på marknaden idag.  

 

Jag har valt att bygga väskan kring Bromptons bästsäljande modell 3ML39 vilket innebär att 

den är 3 växlad har ett krökt styre och har en vikt på ca.11.6 kg. För att väskan ska kunna 

fungera rent praktiskt och kunna följa den riktning som projektet går i så sammanställde jag 

en kravspecifikation inom vilken väskan ska komplettera alla delar.  

 

4.3.1 Kravspecifikation 

                                                           
37 Se bilaga nr. 4 
38 http://sl.se/sv/reseinfo/ hämtad (2017.05.22) 
39 Se bilaga nr. 5 
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 Väskan bör vara lättviktig då cykeln i sig har en tyngd som ska tillgodoräknas i den 

totala vikten när man väl bär den på ryggen.  

 Den ska vara flexibel i sin storlek så den inte skymmer sikt eller är i vägen när den 

inte är expanderad.  

 Den ska kunna individualiseras efter användaren och dess preferenser i det estetiska 

uttrycket.  

 Väskan kan stödja säkerhet i transporterandet utav cykeln, dels för användaren och 

människor runt omkring. 

 

4.3.2 Skisser del.1   

De skisser som kom till under detta stadie var alla gjorda på en grund byggd på intuition. 

Intuitionen grundas på tidigare erfarenheter och minnen vilket inom psykologin kallas för 

kognition. En styrande faktor, i min mening, som designer. Det handlar om att ta tillvara på de 

kunskaper referenser och tillvägagångssätt som man kan utnyttja. Min skissprocess började 

med att jag sökte olika former och uttryck på en hard case väska.  

Jag började skissa utifrån Irving Biedermans metod,40 där en förenkling utav former ”geons”41 

kan ge referenser kring hur en produkt är uppbyggd och vilka funktioner den kan referera till. 

Detta är också en metod när det kommer till att skissa i perspektiv, då man kan utgå ifrån 

geometriska former som bygger upp en gestalt som man senare kan addera till eller subtrahera 

ifrån. Mina tidigaste skisser var uppbyggda på just detta sätt och hade enkla avskalade former 

som förhöll sig till den känsla som jag ville skapa kring produkten, då den samtidigt skulle 

kunna höra samman med innehållet som är cykeln.  

                                                           
40 Biederman, Irving. Recognition- by- components: A Theory of Human Image Understanding. State University 

of New York at Buffalo. 1987. American Psychological Association, Inc. 
41 Se bilaga nr. 6 
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Figur: 2. Rund hard case väska med tryckavlastande vaddering. Löstagbar väska i elliptisk 

form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur:3. Rundad mjuk väska som kan komprimeras och förvaras på cykeln i uppfällt läge. 
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Figur: 4. Kvadratisk hard case väska med avtagbar mindre väska. 

 

Problematiken som uppstod var att jag började ifrågasätta brukarvänligheten med väskan då 

den blir stor och otymplig när man cyklar med den i trafiken. Jag tänker på luftmotstånd, dålig 

sikt och utstickande kanter. Detta fick mig att begrunda den stora inverkan som jag som 

designer har i funktionaliteten och brukarvänligheten. Jag anser att varje detalj för väskan är 

viktig.  

Att skapa en funktionell produkt som ska kunna underlätta för användaren har varit mitt mål i 

designprocessen, därför ville jag inte skapa en produkt som i slutändan ses som en belastning 

för användaren. 

Mina koncept hade olika utseenden och funktioner men jag kände starkast för ( Figur: 2. Rund 

hard case väska med tryckavlastande vaddering. Löstagbar väska i elliptisk form.) Jag tyckte att det 

visuella uttrycket var intressant då det blev ett spännande möte med den runda, hårda väskan 
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som mötte den spetsigare mjuka väskan. Att kunna hitta något motsägelsefullt i dessa former 

med deras olika material och taktila ytor kände jag kunde vara ett upplyftande uttryck som 

kunde symbolisera den rullande känslan utav cykeln i den runda formen och den snabba 

känslan framåt i den mjuka spjutspetsformade väskan. Detta var en del som jag ville utveckla 

vidare, men kom fram till att vissa delar var problematiska. Ett problem var hur man skulle 

kunna utnyttja utrymmet i väskan när cykeln inte var inuti samt att den blir ganska otymplig i 

storlek då man cyklar med den. Den får inte vara i vägen för andra cyklister i trafiken vilket 

den skulle kunna bli med tanke på att väskans form skulle addera bredd på cyklisten, något 

som kan vara kritiskt när det gäller omkörning och smala cykelbanor och påverkande utav sikt 

radie bakåt.  

 Jag kände också starkt för ett annat koncept som visade starkt på det unisont, kvadratiska 

uttrycket hos; ( Figur: 4. Kvadratisk hard case väska med avtagbar mindre väska.) Formen kändes 

avskalad och påminde om en äldre modell utav resväska som fått en ny tappning. Jag försökte 

dra paralleller till Brompton och deras formspråk i deras befintliga sortiment som är enkelt, 

rakt och kvadratiskt42.  

Även här kände jag att den stora formen kommer att utgöra ett problem för användaren och 

även för dess medtrafikanter. Om man skulle kunna kombinera de tre uttrycken med olika 

funktioner och former skulle dessa kunna samspela med den funktionalitet som jag eftersöker 

och medföra ett avstickande formspråk som skiljer sig ifrån det befintliga sortimentet.  

 

Under denna period åkte jag upp till Stockholm för att träffa Bromptons agent i Sverige. Jag 

besökte där Gamla Stans Cykel, som agerar extern handledare i detta projekt. De syftar sig 

som en typ av stakeholder43 till mitt projekt, som har intresse och kunskap kring kontexten 

som min produkt förhåller sig till.  

 Mitt mål med resan var främst fokuserat på att få ut mer exakta mått utav deras cyklar. Jag 

ville också skapa mig en bild utav vilken cykel av modellerna som sålde bäst och hur deras 

sortiment såg ut i Sverige. Det som framgick utav besöket var att de säljer flest cyklar utav 

modell M3L inom den svenska marknaden. Modell 3ML säljs utan pakethållare. Istället för 

                                                           
42 Se bilga nr.1 och nr.2 
43 Krippendorff, Klaus. The semantic turn: a new foundation for design. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 

2006 
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pakethållare väljer kunden ofta att köpa till en packväska som kommer i olika utföranden som 

man sätter fast på cykelns framgaffel. Denna typ utav väska måste tas bort innan man fäller 

ihop cykeln dels för att väskan inte ska klämmas, men också för att kunna fälla ihop cykeln 

korrekt.  

En annan typ av väska som är vanlig i försäljning är förvaringsväskor till cykeln. 

Förvaringsväskorna är gjorda i tyg som kan vikas ihop och förvaras i en påse under sadeln. 

Detta medför att det blir en ytterligare väska som måste plockas bort när du fäller ihop cykeln. 

Utifrån dessa iakttagelser, började jag tänka på en lösning där man genom att integrera alla 

funktioner i en väska, så kan tiden för hopfällande utav cykeln minimeras, och på så vis kan 

man effektivisera handhavandet utav cykeln i hopfällningsstadiet.   

 

Jag tog fram tre nya koncept vars utformning grundade sig på Bromptons befintliga 

produktportfölj. Jag visualiserade genom mina skisser, en funktion som skulle innebära att 

väskan endas behöver vara utav samma storlek som cykeln när väskan inrymmer cykeln. Med 

detta menas att väskan har en expanderande funktion som tillåter en expanderande innerväska 

att fällas ut när det kommer till förvaring utav cykeln.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Tre koncept av väskor med expanderande innerväska. 
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När jag hade testat formspråket genom mina koncept kände jag att det inte var detta som jag 

eftersträvade. Jag anser att den typ av produkt som jag utformar bör skilja sig ifrån det 

formspråk som Brompton visar upp i sina befintliga produkter. Med tanke på att detta 

eventuellt ska komma att bli en ny produkt så vill jag att den ska sticka ut ifrån alla de andra 

väskorna och leda konsumenten in i ett nytt handlingssätt när det gäller användning utav cykel 

och väska i kombination med kollektivtrafik.  

Utifrån dessa antaganden försökte jag gå djupare in på det som definierar Brompton. Jag såg 

tillbaka på historien bakom framtagningen utav cykeln och letade upp de geografiska 

inspirationskällorna som grundaren Andrew Ritchie hade då idén till Brompton föddes44. Där 

fann jag ett gemensamt formspråk som jag tyckte kändes intressant. Eftersom att cykeln är ett 

fordon som rör sig mellan geografiska positioner och har en enskild miljöaspekt i att man 

själv är drivmedlet, kände jag att en park och dess omnejd kunde vara en spännande 

inspirationskälla till uttrycket som jag eftersökte. 

 

  Figur 6.Brompton Oratory                                    Figur 7. Brompton Square 

Den strukturerade formen som finns inom stadsplanering och arkitektur var det uttryck jag 

ville fånga. Eftersom att väskan som produkt, bygger på att strukturera upp och förenkla 

medtagandet utav diverse ting och i detta fall en cykel, så kände jag mycket starkt för 

formspråket i dessa geografiska positioner. Det raka formspråket som möter den välvda 

kroppen skapar ett intressant uttryck mellan det strikta och det organiska formspråket. 

                                                           
44 Jag hänvisar till historien om Brompton och deras utsikt över Brompton Square och Brompton Oratory 
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Detta blev min inspirationskälla som ledde mig in på en ny del utav skissprocessen, där 

formen utav väskan förhåller sig till dessa geografiska mötesplatser med ett formspråk som 

skulle kunna representera den inspirationskälla som fanns hos Ritchie45 under 

utvecklingsstadiet utav Brompton cykeln. 

Figur 8. Mjuk expanderande väska med ett avskalat formspråk 

 

Utifrån inspirationen började en form växa fram, jag ville att väskan skulle ha en enklare form 

men att den ändå skulle ha en känsla utav fart. Jag var osäker på vilket material som skulle 

vara det bästa. Därför gjorde jag några skisser som visade på ett mjukt material som 

tillexempel funktionstyg eller vaxat tyg. Däremot började jag tänka på komforten hos 

användaren när denne bär cykeln på väskan. Det skulle kräva en typ av vaddering som ska 

vara tillräckligt kraftig för att cykeln inte ska kunna skava mot ryggen på användaren eller 

pressa mot ryggraden. Därför fortsatte jag göra hard case väskor fast inom det nya konceptet. 

 

 

                                                           
45 Ritchie, Andrew, Grundare av Brompton 
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4.3.3 Skisser del. 2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur.9 Den första Cad modellen utifrån mitt koncept. 

 

Under detta stadie har jag börjat använda mig utav CAD för att få fram en tydligare bild utav 

hur min design ser ut ifrån olika vinklar. Allt efter som jag gjorde fler skisser började jag 

fastna i en återkommande form. Jag fokuserade på att göra en hard case väska med krökta ytor 

och emellertid raka. Jag tyckte att formen frångick det uttryck jag ville ha så jag bytte riktning 

och testade en skissmetod som beskrivs av Pirjo Birgerstam46i sin bok, Skapande handling. 

Denna metod används för att gå utanför sina upprepade mönster i skissprocessen. Metod 

utförs genom att skissa med sin underdominanta hand. Jag är högerhänt och därför skissade 

jag med vänster hand istället. Det urartade sig i en skiss som var väldigt organisk och 

uppdelad och påminde om en insekt.  

Jag testade att göra en version utav den vänsterskissade väskan i CAD. Den frångick 

verkligen det uttryck jag ville ha, och var absolut inget jag ville gå vidare med. Då jag tyckte 

att den kändes klumpig och överdimensionerad. 

 

 

                                                           
46 Birgerstam, Pirjo. Skapande handling- om idéernas födelse. Studentlitteratur AB. Lund 2000 
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Figur 10. Vänster skissad väska modellerad i CAD 

 

I ett annat kapitel menar Birgerstam att förmågan att kunna bryta sig loss ifrån ett mönster 

eller en djupdykning i skisser och fakta för att fokusera på något annat ett tag kan leda till 

inkubation utav information. Med detta menas att genom att låta hjärnan fokusera på något 

annat, kan man på nytt strukturera upp det flöde utav intryck man fått och fördjupa sig 

ytterligare. Denna teori var något som fungerade för mig i kombination med den andra, och på 

så sätt lyckades jag ta fram den formen jag hade velat visualisera tidigare.   

 

4.3.4 Skisser del. 3 

Det hårdare material som jag illustrerade i mina skisser fick mig att bli inspirerad i 

diskussioner med handledare. De kom vi in på att jämföra mitt koncept med en väska som 

heter Boblbee47, en väska i ABS plast som är CE- godkänd som ryggskydd för 

motorcykelförare. Jag kände att det skulle kunna vara något att anamma i projektet, då detta 

                                                           
47 Se bilaga nr. 7 
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skulle kunna bidra till fördel för cyklister då dem är en utsatt grupp trafikanter inom 

olycksstatistiken. Att fortfarande behålla en hard case väska i det komprimerade läget och att 

sedan expandera en mjuk innerväska blev min lösning, dels för att underlätta inpackningen 

utav cykel när man väger upp ett ganska formlöst material som innerväskan med ett fastare 

material för att underlätta användandet för brukaren. Jag kom fram till att jag ville att hela 

hard case väskan skulle vara gjord utav bambu. Detta för att minimera vikt och för att trycka 

på både hållbarhet och hållfasthet. Idén kom ifrån en motorcykelhjälm som är gjord i bambu 

av företaget Roof48. Detta möjliggjorde det formspråk som jag utvecklat igenom projektet och 

landade i en design med en dubbelkrökt form och olika kurvor på ryggdelen utefter hur den 

ska placeras mot kroppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Cad renderingar av väskan i material: bambu 

 

 

 

 

                                                           
48 Se bilaga nr. 8 
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4.3.5 Tester och modeller  

Parallellt med skissprocessen gjorde jag tester med modeller för att undersöka olika 

funktioner och storlek som är tänkta till både cykel och väska.  De första modellerna jag 

gjorde var baserade på storlek och för att få en uppfattning om hur cykeln volym skulle 

förhålla sig till bredden på användarens ryggtavla och hur mycket den skulle sticka ut ifrån 

ryggen när väskans funktion utav förvaringen utav cykeln testas.  Resultatet som jag fick ifrån 

detta var inte riktigt det jag hade förväntat mig. Jag hade varit generös i min måttsättning för 

att kunna se om det var ett tänkbart koncept att gå vidare med överhuvudtaget. Däremot var 

test formen gjord i kartong vilket medför en större volym då det inte ter sig lika följsamt som 

tyg gör. Jag kom fram till att konceptet ändå borde vara möjligt att göra då tyget kommer att 

forma sig efter cykeln, vars former är mer komplexa än bara en kvadratisk låda som testades i 

detta fall.  

 

 

 

Figur 12. Storlekstest utav utfällbar innerväska 
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Jag gjorde vikttester med fyllda behållare som uppnådde 10 - 11 kg, vars vikt testades i en 

vandringsryggsäck. Det gav en bra uppfattning om vilka funktioner som var tvungna att 

inkorporeras för att man skulle kunna ha cykeln på ryggen med förutsättning att det samtidigt 

skulle vara bekvämt för användaren. För att möjliggöra detta krävs justerbara axelremmar på 

ryggsäcken, för att man ska kunna kontrollera att hamnar rätt rent ergonomiskt och få den 

individuellt anpassad. Om den inte är tillräckligt åtdragen så kommer väskan att bli baktung 

eller framtung för användaren. En höft rem såg jag också som ett krav för att få hjälp med att 

avlasta axlarna ifrån tyngden utav cykeln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Vikttest: Testpersonen upplever en framtunghet och en baktunghet och har svårt att 

hålla sig upprätt. 

 

 



  
 

35 
 

Jag utgick i princip ifrån vilka komponenter som finns hos ryggsäckar som är utformade för 

att användaren ska kunna bära en tyngre packning under en längre tid. Detta för att kunna 

göra min produkt så bekväm som möjligt för användaren när den bärs på ryggen även om det 

är under kortare stunder. Utifrån dessa iakttagelser, började jag tänka på att väskans 

utformning när det kommer till ryggstyckets möte med ryggen på användaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figur 14. Kurvatur test: För att väskan ska följa ryggen på användaren 

Tester gällande kurvatur utav väskans ryggplatta gentemot användarens rygg gjordes, och 

resulterade i en modell som i förhållande till längden på personen hamnar i olika höjd på 

kroppen. Genom att göra en kurva i nedre del utav modellen kan man lättare härleda vart 

väskan ska sitta på användaren och på så sätt få in den närmare kroppen för att minimera 

vikten som det innebär att bära väskan på ryggen.  
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4.3.6 Brukarvänlighet    

Den expanderande funktionen i väskan krävde eftertanke kring brukarvänligheten. Detta 

genom en modell som undersökte funktionen med en hopfällbar bygel i botten som ska 

integreras i väskan för att underlätta hopfällande utav väskan när cykeln har packats upp. 

Bygelns funktion underlättar invikningen utav tyget för användaren, samt håller de två 

delarna, (ryggplatta och ytterplatta) parallella med varandra när väskan bärs med cykeln inuti. 

Den fungerar också som ett stöd till väskan så att den ska kunna stå upprätt när användaren 

packar in cykeln. Den tredje funktionen som bygeln innehar är att se till att cykeln står stabilt 

i väskan och att tyngden ligger på ett horisontellt plan, detta för att i sin tur distribuera vikten i 

väskan och göra så att den tyngsta vikten hamnar i botten. I och med detta blir så för brukaren 

och förhindrar att väskan blir framtung eller baktung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Funktionsskiss på genomskärning utav bygeln, hopfälld och expanderad samt 

låsfunktion. 
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Bygeln består utav två plattor som möts med gångjärnsfunktion för att den ska kunna fällas ut 

och fällas ihop när man vill expandera eller komprimera väskan. Gångjärnsfunktion som 

möter väskans två delar (ryggplatta och ytterplatta) är också nödvändigt för 

hopfällningsfunktionen. Detta innebär att plattorna låser mot varandra i utfällt läge men för att 

kunna hålla väskans två delar horisontella mot varandra krävs en låsmekanism. Detta innebär 

att man i slutet utav ena bottenplattan gör en krök i formen som stopp mot ena kanten utav 

väskans insida. På så sätt låser hela konstruktionen på plats i utfällt läge. Runt om hela väskan 

löper två separerbara dragkedjor som håller ihop ryggplattan med ytterplattan i det stängda 

läget. Detta för att få ner volymen på väskan och för att inget löst tyg ska hänga löst ifrån 

väskan. Rygg plattan är utformad efter ryggens kurvatur och väskans nederdel hamnar i 

svanken. På så sätt frångås problematik med att väskan hamnar för långt ner. Detta problem 

skulle resultera i att väskan kan hamna mot sadelkanten och på så sätt hindra cyklisten att 

komma upp på cykeln snabbt nog i trafiksituationer. Exempel på detta skulle kunna vara; 

stopp vid rödljus eller korsningar då cyklisten måste kliva ner ifrån cykeln för att senare 

kunna hoppa på igen. Väskan har justerbara axelremmar, bröstband och höftband för att den 

ska sitta så bra som möjligt på användaren. 

 

4.4 Material  

Detta kapitel beskriver hur jag har förhållit mig till olika material utifrån en miljösynpunkt. 

Utifrån telefonsamtal med Malin Stenmarker (textilingenjör) och Weronica Rhenby på TEKO 

fick jag information kring vilka material som utvecklas och information om tygbehandlingar 

som finns i produkter idag som man bör undvika. 

4.4.1 Organiskt material   

Bambu   

Bambu är ett organiskt material från gräs- släktet som har tidigare varit ansett som ett icke 

hållbart material att använda i produkter, då skövlingen har varit stor under flera år och 

påverkat djurarter vars främsta föda är bambu. Det har skett en utveckling inom bambu 

produktionen och idag så odlas bambu utan påverkan på djurlivet. Det odlas också utan 

kemiska tillsatser49. Bambu har en snabb växt- fas och är ett lättviktigt och hållfast material. 

Materialet odlas främst i Asien och dess användningsområde har gått ifrån att användas inom 

                                                           
49 http://www.outnorth.se/guider/materialguide hämtat (2017.05.22) 



  
 

38 
 

byggbranschen till att användas mer frekvent i inredning och i textil. Utav bambu fibrer syr 

man kläder och används i dag som ett utav många träslag i produkter utav olika slag. 

 

Figur 15. Bambufaner av olika storlek och nyans 

 

Arboform  

För att undersöka möjligheten att göra en dubbelkrökt form i bambu kom jag in på en teknik 

som kallas Arboform som i princip fungerar på samma sätt som när man formgjuter i plast 

men istället för plast så används växtbaserade fibrer som granulat som kan smältas och formas 

i en form. Denna typ av material kallas också för liquid wood. Det utvinns ur råmaterial men 

är ett återvinningsbart efter processen. 

 

4.4.2 Textil  

Polyamid  

Detta är en syntettextil med hög nöttålighet, det utvinns ur råolja. Efter intervjuer framkom 

det att detta material vore mest lämpat för min produkt då det måste kunna bära en tung vikt 
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utan att gå sönder. Men för att undvika utvinning av råolja så har man börjat producera 

polyamid med bönolja istället50. Detta leder till att man får en bio-baserad produkt som kan 

fungera som ett supplement till råolja och på så sätt leda till ett mer miljövänligt alternativ. 

Polyester  

Framställningen utav polyester som också är en syntettextil produceras även den med råolja 

men kan idag framställas genom återvunnet material för att kunna minska mängden utav 

råmaterial i produkten.  

4.4.3 Ytbehandling  

Flourcarbon51-  

En ytbehandling för vattenavvisande tyger. Flourcarbon är ett kemiskt ämne som lagras i 

kroppen och har hormonstörande ämnen som kan påverka fortplantningen hos däggdjur. Med 

en utgångspunkt i en förbättrad miljö i detta projekt valde jag att inte jobba med denna typ 

utav behandling på tyget. Efter intervjuer med kontaktpersonen på TEKO fick jag tips om ett 

miljövänligt alternativ till flourcarbon som också har vatten- och smutsavvisande egenskaper. 

OrganoTex52  

Ytbehandling som är fri från flourcarbon och miljövänlig, ytbehandlingen gör tyget 

smutsavvisande och vattenavvisande men förlorar lite utav sin effektivitet efter tvätt. 

Eftersom att väskan som jag har utformat inte bör tvättas så ser jag detta som en lämplig 

behandling till de obehandlade tyger som kommer att användas.  

 

                                                           
50 https://www.klattermusen.com/se/standard/bean-based-polyamide hämtad (2017.05.22) 
51 http://www.outnorth.se/guider/materialguide hämtad (2017.05.22) 
52 http://organoclick.com/products/performance-textiles-nonwoven/organotex/ hämtad (2017.05.22) 
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5. Slutresultat  

 

Figur 16. Slutrenderingar utav väskan 

 

 

Jag valde att döpa väskan till BROX då det står för Brompton expandable. Jag kände att det 

var viktigt att visa på funktionen i namnet, då väskan är en ny typ av produkt som i nuläget 

inte finns i Bromptons produktportfölj. Väskan är gjord i bambu som ska kunna färgsättas 

efter kundens egna preferenser. Den expanderbara funktionen illustreras till vänster i (Figur 16. 

Slutrenderingar utav väskan) Innerväskan är gjord i polyamid textil för att kunna bära väskans 

tunga vikt. Tyget är behandlat med Organo Tex, som gör väskan vattenavvisande och 

smutsavvisande. Bambun är formad med bambufibrer som möjliggör den dubbelkrökta 

formen i väskan. Inuti väskan finns ett fack för förvaring utav andra tänkbara ägodelar som 

användaren kan förvara i sin Brox i både det komprimerade eller expanderade formatet. 
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Figur 17. Kontext bild som illustrerar användare med väska i Stockholms tunnelbana. 

 

Jag valde att visa på funktion, kontext och storlek hos BROX genom en illustrerad bild i 

Stockholms tunnelbana. Den ryggburna väskan möjliggör för användaren att kunna uppleva 

en form utav säkerhet när denne reser med kollektivtrafiken. Fördelen är att användaren kan 

hålla i sig under färden, och på så sätt undkomma känslan utav instabilitet vid händelser av 

inbromsningar och svängar.  
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Figur 18. Modell med användare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Modell med användare 
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Figur 20. Storybord för nedpackning utav cykel i väska  

 

6. Analys  

I denna analys kommer jag att utgå ifrån olika kapitel som rör olika aspekter utav uppsatsen. 

Dels produkt i förhållande till omvärlden, en analyserande del om min process samt, hur 

produkten möter kraven jag ställt för användarvänligheten. 

 

 

6.1 Produkt i förhållande till omvärlden. 

Att göra antaganden kring hur denna typ utav produkt skulle kunna lösa ett så stort problem 

som att eliminera en tredjedel utav de koldioxid utsläpp som transportsektorn släpper ut är ett 

stort utlåtande. Däremot skulle en förändring, som innebär att endast 1 % utav målgruppen 
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väljer cykel i kombination med kollektivtrafiken göra stor skillnad, om man ser till den 

uppåtgående kurvan utav antalet invånare i Stockholmsregionen.  

Jag anser, att kunna se på design som en drivkraft i att göra förändringar globalt genom enkla 

lösningar skulle kunna uppmana till ett gemensamt mål kring att skapa medvetenhet kring vad 

som görs både politiskt, samhällsmässigt och individuellt.  En hållbar utveckling som kan 

sammanstråla över yrkesmässiga gränser och sammansvärja flera innovativa lösningar i en 

unison kedja anser jag är det som skulle kunna hjälpa Sverige att uppnå liknande miljömål 

som Vancouver förespråkar.  

Om man ser till den stora stadsbilden och inte bara lägger fokus kring stadskärnorna kan man 

genom att utgå ifrån urbaniseringen utav storstäder anta att flertalet människor kommer att 

behöva pendla, kortare- eller längre sträckor till sina arbeten. Om detta sätts i förhållande 

kring att befolkningsmängden i Stockholms län beräknas ligga på 3,2 miljoner 2050 i 

förhållande till dagens 2.2 miljoner så finns det mycket som behöver göras när det kommer 

till bland annat levnadsätt, miljö, infrastruktur och ekonomi. Att sätta klara prioriteringar 

kring hur man ska kunna stadga en hållbar utveckling är viktigt om man ska se på längre sikt, 

och kunna främja den mänskliga välfärden. I omvärldsanalysen finns att läsa om visionen om 

’goda kollektivtraffiklägen’ och hur dessa ännu inte har uppnåtts. Att människors möjlighet att 

bortprioritera bilen ser annorlunda ut beroende på den bostadssituation man har, detta är 

faktorer som behöver lösas för att kunna träda i kraft med utfasning utav fossilt bränsledrivna 

fordon när det kommer till den privata konsumtionen. Jag ser mitt projekt i förhållande till 

detta som ett hjälpmedel för att befoga sina rättigheter till kollektivtrafik även om man bor 

utom gångavstånd till kollektivtrafik. Om man antar att förändring sker inom ’goda 

kollektivtraffiklägen’ skulle detta kunna vara en potentiell lösning på problemet som 

uppskattas lösas till 2030. Med en större tillgång till kollektivtrafik tror jag också att 

utnyttjandet utav dessa medel skulle kunna öka.  

Hållbar utvecklig är något som har löpt genom hela projektet både genom koncept och 

material, men genom olika perspektiv kan det grundas olika. Ur ett västerländskt perspektiv 

skulle denna typ av produkt vara något som skulle kunna medföra en bättre miljö och en 

förbättrad ståndpunkt i hur vi förhåller oss till att resa kollektivt. Min produkt är något som 

riktar sig till dem som har råd att köpa en cykel i 10 000 kronors- klassen och som har råd att 

betala en pendelkortsavgift för Stockholmsområdet för 800 kr i månaden. Men ur detta 

perspektiv kan man också härleda en vilja utav att göra medvetna val när det kommer till att 

väna om miljön och dess hållbarhet framöver. Ur ett österländskt perspektiv skulle detta också 
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betyda mycket ur syn på hälsa och välfärd hos människor, jag tänker på dålig luftkvalitet och 

förekomster som smog och sjukdomar hos invånare i storstäder som Beijing.  En idé om att 

skapa medvetenhet globalt och kunna bryta sig loss ifrån det vardagliga levnadsättet är det 

som krävs men också politiska insatser för att resonera kring hur mönstret kan brytas.  

 

6.2 Process 

Min strategi i projektet har varit att följa min problemformulering konsekvent och se till att 

den produkt jag skapar ska vara något som faktiskt underlättar medhavande utav hopfällbar 

cykel inom kollektivtrafiken. Utifrån de olika metoderna jag förhållit mig till kunde jag skapa 

en väska för detta ändamål. Jag anser att det hade blivit en helt annan produkt om jag inte 

hade utgått ifrån cykelkonceptet till en början. Det var det som skapade det andra konceptet 

som faktiskt styrkte problemformuleringen ännu mer. Att kunna lösa problemet som 

användarna har när det kommer till medtagandet utav Brompton cykeln i kollektivtrafiken, 

anser jag gav mer mening till mitt projekt och hur det skulle kunna skapa en effekt utav färre 

fossilt bränsledrivna fordon på vägarna.  Däremot kan man ifrågasätta det forum jag använde 

mig utav för att komma åt Brompton användarnas synsätt på cykeln. Eftersom jag valde att 

styrka mina val genom att se till dem problem som Brompton- användarna upplevde53, gav 

detta en ensidig information som kanske bara en del utav användarna upplever. En möjlighet 

till framtida forskning skulle antas genom grundliga intervjuer med användare och icke 

användare för att få en djupare inblick till deras val när det kommer till pendling med cykel, 

kollektivtrafik eller fossilt bränsledrivna fordon.  

Genom projektet har jag försökt sätta mig in hos de potentiella användarna såväl som icke-

användarna. Detta kan man göra genom att utifrån den research som gjorts sammanställa 

psykografiska stereotyper, som utefter olika intressen eller levnadssituationer eller inkomst 

gör olika val när det kommer till mönster kring konsumtion och levnadssätt bland annat. Jag 

sammanställde i processen, två personas54 för att kunna detektera två motsatta sidor som jag 

försökt tillgodose genom processen. Genom denna segmentering utav målgrupper kan man 

förhålla sig till befintliga problem som användaren stöter på och som genomarbetning kan 

behandlas så att gruppen icke- användare kan känna sig bekväma med att adaptera samma 

bruk utav produkten i dess kontext.  Jag anser att mina val i designarbetet skulle kunna 

                                                           
53 Se bilaga nr. 9 
54 Se bilaga nr.10 
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appellera till båda typer utav användare men mest fokus har legat vid att få målgruppen (icke 

användarna) att känna sig komfortabla med att välja cykeln framför bilen.  

 

7. Reflektion 

 

I detta projekt har jag antagit en roll som problemlösare, detta är något som alltid drivit min 

process framåt genom olika projekt. Genom att förhålla mig till ett betydelsefullt problem har 

jag utvecklat en produkt som är mer än bara yta. Jag anser att funktionen har en minst lika 

betydande roll inom design som det estetiska uttrycket, och i relation till relevanta problem 

skapar det en djupare betydelse hos produkten. Min syn på hållbarheten hos design har fått 

mig att begrunda den stora inverkan som jag som designer har i att göra etiska val när det 

kommer till material och formspråk. Jag anser också att varje detalj för väskan är viktig. Att 

kunna skapa en funktionell produkt som ska kunna underlätta för användaren har varit mitt 

mål i designprocessen tillsammans med en vilja att kunna förändra de miljöproblem som finns 

i storstäder idag.   

Jag bedömer min process i detta projekt som sökande. Inledningsvis ville jag göra något 

komplext och storskaligt som att designa en cykel hade inneburit, men kom fram till att denna 

typer utav produkter finns redan i en stor mängd av varianter som utformas under flera år. 

Därför kände jag det passande att fokusera på en mer innovativ lösning kring hur jag skulle 

kunna nå frågeställningen som jag hade i projektet.  

 

En faktor att ta ställning till i mitt projekt är att jag utformade en väska specifikt för Brompton 

bike med ett genomgående syfte, som konkurrerar med deras befintliga produktsortiment. Då 

denna väska kombinerar både förvaring med transportväska skulle detta kunna påverka den 

säljtaktik som Brompton förespråkar, med tilläggs produkter som leder till merförsäljning. 

Detta ställer mig som designer i en relation till företaget som innebär att jag själv inte har 

någon inverkan på hur produkten marknadsförs eller värderas utav företaget. Då företaget har 

den främsta marknadsföringen koncentrerad i England i form utav uthyrning utav cyklar, 

påverkar detta exponeringen utav min produkt. Jag ser på detta i förhållande till min produkt, 

på två sätt. Den ena svårigheten kring exponering är att de inte hyr ut väskor tillsammans med 

cyklarna. Därför blir det svårt att visa på produktens funktion i marknadsförings syfte. 
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Däremot ökar intresset för Brompton och dess produkter när cykeln marknadsförs för sig 

själv. Den andra svårigheten är att man i England inte upplever samma problem när det 

kommer till hopfällbara cyklar ombord på kollektivtrafiken. Detta beror på att reglerna ser 

annorlunda ut när det kommer till kollektivtrafik runt om i världen. Eftersom att min produkt 

förhåller sig till Sverige så kan man anta att den skulle nå ut till människor i denna region i en 

större skala än i England.  

 

Inom hållbarutveckling har min roll som designer varit att finna lösningar på ett 

miljöproblem, men också att finna alternativ till de material som vi ser på hard case väskor 

idag. Jag har haft en roll som innebär att kunna addera en ny syn på möjligheter att frångå de 

traditionella materialen och att kunna utnyttja andra resurser som är mer hållbara över tid om 

man sätter produktion och utsläpp mot varandra när det kommer till organiska material och 

syntet material. Projektet har förhållit sig till ekonomi genom att bidra till lösningen utav ett 

problem som kräver stora summor pengar varje år på en statlig nivå. Inom miljö aspekten 

skulle denna förändring hos människors beteendevanor kunna vara en bidragande faktor i att 

statens miljömål skulle kunna uppnås till år 2030.  

En god indikator på att det är möjligt skrevs om i tidigare stycke om hållbar 

transportplanering och det faktum att cykeltrafiken förväntas öka från 5 % till 20 % år 2030. 

Med fler cyklister antar jag att även trycket på kollektivtrafiken kommer att öka. På så sätt 

känns detta projekt som något som skulle kunna underlätta för de antal cyklister som 

förväntas i framtiden. 

För att fler ska bli medvetna om de möjligheter som finns kring cykel i kombination med 

kollektivtrafiken skulle man kunna anta att SL bör gå ut med mer information och visa på 

potentialen för passagerarna. Utifrån det kan man göra antaganden, att fler personer kommer 

att välja kollektivtrafiken istället för bilden och detta koncept går bra ihop det SL vill uppnå 

med sina attraktiva resor. 

 

7.1 Produkt i förhållande till kravspecifikation 

I detta kapitel refererar jag till den kravspecifikation som utformats efter vad väskan bör 

uppfylla för att möta användarens behov och för att kunna underlätta medtagandet utav 

hopfällbar cykel i kollektivtrafiken.  
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Det första kravet är att den ska vara lättviktig då cykeln har en vikt på ca.10-13 kilo så bör 

väskan inte överstiga en vikt på 2-3 kilo. Här spelar val utav material stor roll och genom att 

fokusera på hållbarheten kring material så valde jag att utforska organiska material och 

landade i att använda mig utav bambu. Bambu är ett lättviktigt material och mycket hållfast, 

med det som grund så kan man få en lättviktig väska utav ett miljövänligt material som håller 

över tid i både hållfasthet och hållbarhets aspekter. Väskans två delar är dubbelkrökta, då det 

bildas ett hålrum emellan så kan detta användas till förvaringsutrymme utav andra ägodelar 

som man vill kunna transportera i väskan.  

Punkt två i kravspecifikationen fokuserade på flexibiliteten när det kommer till väskan och att 

den inte ska skymma sikten eller sticka ut åt sidorna när den inte är expanderad. Detta löste 

jag genom att skapa en komprimerad hard case väska som tar ett mindre utrymme när den 

bara används som en ryggsäck men som har kapaciteten att rymma en hel cykel när man tar 

kollektivtransport.   

Den tredje punkten förhåller sig till Bromptons kundsegment och det genomgående temat 

med att personifiera sin cykel för att passa individens preferenser i det estetiska uttrycket. 

Tanken med detta är att kunden ska kunna välja olika kulörer på olika detaljer i väskan för att 

på så sätt anpassa den till individen, detta för att få väskan att passa in i det befintliga 

konceptet men också för att möjliggöra för kunden att göra den till sin egen.   

Den fjärde och sista punkten riktade sig till säkerheten kring användaren och människor i dess 

omnejd. Det som utfördes inom denna punkt var att skapa en hard case väska för att förhindra 

att vassa delar sticker ut och kan vara till skada för människor runtom. Men också för att 

förhindra att användaren kommer till skada när det gäller bärandet utav cykeln på ryggen.   

 

 

8. Slutsatser  

Detta projekt har fokuserat på hur människor förhåller sig till de transporter som erbjuds i 

samhället idag och att bilden utav vilka möjligheter som finns inte är tillräckligt utbredd. Det 

förväntas mer än bara en ny produkt på marknaden för att kunna göra dem förändringar som 

krävs för att uppnå riksdagens miljömål till år 2030. Då transport sektorn fyller en tredjedel 

utav de koldioxidutsläpp som Sverige åsamkar i nuläget så förväntas en utveckling just kring 

framkomligheten för cyklister och lösningar hur man som människa skulle kunna komma till 
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den punkt där fossilt bränsledrivna fordon anses som överflödiga. Genom att jobba mot 

Brompton som företag hoppas jag kunna bidra till en förändrad syn på cykling och dess goda 

förmåner både på hälsan, miljön och att driva hållbar utveckling framåt.  
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10. Bilagor 

 

10.1 Bilaga nr.1  

    figur.21 Utdrag av Bromptons merchandise 

Brompton har ett produktsortiment som bygger på merchandise för sina kunder, och 

kategoriserar det som gåvor. Dessa produkter visar på produkten och logotypen som får 

utrymme i varornas design.  
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10.2 Bilaga nr.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22. Bromptons väsksortiment  

Bromptons väsksortiment består utav olika väskor anpassade för kunden och dess behov och 

preferens. Väskorna har ett liknande formspråk som kännetecknas utav enkla former med 

spännen som detaljer. 
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10.3 Bilaga nr. 3   

 

 

 

 

 

 

Figur 23. Itera Cykeln 

Itera är en cykel som producerades i Vilhelmina, år 1982. Cykeln var gjord i plast och sågs 

som en design flopp på grund utav dess annorlunda utseende och den svajiga känslan i styret, 

som upplevdes vid användandet55. 

 

10.4 Bilaga nr. 4  

Hard Case Väska  

En väska som används vid förvaring utav ömtåligt innehåll. Dess yta är hård och har som 

funktion att skydda innehållet ifrån stötar och skador. Den används i detta fall för att skydda 

användaren ifrån utstickande delar som skulle kunna nöta mot rygg eller väskans utsida. 

 

 
                                                           
55 http://www.vk.se/787961/itera-plastcykeln-som-skulle-fralsa-vilhelmina hämtad: (2017.05.28) 
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10.5 Bilaga nr. 5  

Modell 3ML  

 

Figur 24. Specifikation Brompton modell 3ML 

Modell 3ML har ett styre i modellen M, stänkskydd utan pakethållare och 3 växlar. 

10.6 Bilaga nr. 6 

 Geons 

“The perceptual recognition of objects is conceptualized to ba a process in which the image 

of the input is segmented at regions of deep concavity into an arrangement of simple 

geometric components such as blocks, cylinders, wedges and cones. The fundamental 

assumption of the proposed theory, recognition by components RBC is that a modest set of 

generalized –cone components called geons (N<36), can be derived from contrasts of five 

readily detectable properties of edges in a two-dimensional image: curvature, collinearity, 
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symmetry, parallelism and cotermination. The detection of these properties is generally 

invariant over viewing position and image quality and consequently allows robust object 

perception when the image is projected from a novel view point or is degraded.(…)”  

 

10.7 Bilaga nr. 7   

Boblbee 

 

Figur 25. Boblbee ryggsäck 

Ryggsäck tillverkad i ABS plast som är CE- godkänd som ryggskydd för 

motorcykel. Har flexibla förvaringsmöjligheter med en expanderande topp. 
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10.8 Bilaga nr. 8.  

Motorcykelhjälm av bambu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26. Motorcykelhjälm av Bambu 

Denna hjälm är producerat utav företaget Roof. På bilden ser man bambu fibrer som löper åt 

olika riktningar som möjliggör en dubbelkrökt form. 
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10.9 Bilaga nr. 9  

Användarnas bekymmer 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27. Skärmbilder utav uttrykta meningar av Brompton- användare i Sverige 
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10.10 Bilaga nr. 10 

Personas  

Figur 28. Icke- användare 

 

    Figur 29. Användare 
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Jag gjorde uträkningar kring hur mycket man tjänar på att äga en Brompton cykel och att 

utnyttja kollektivtrafiken i förhållande till att pendla med bil som icke- användare gör. Jag 

ville undersöka om man kunde hitta likheter eller skillnader i pris som personas lägger på 

pendling i månaden. Det finns självklara fördelar med att välja pendel trafiken även om 

bränslekostnaden för bilägaren ligger på samma pris som SL kortet för cykelpendlaren. I 

båda fall är uträkningen gjord på arbetsresor för fem dagar i veckan. Med SL  

Man kan utläsa att det inte skiljer särskilt mycket i tid när det kommer till de olika sätten att 

resa i antagande att man tar med sin Brompton cykel ombord på resor inom pendeltrafiken. 


