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Abstrakt 
Med examensarbetet vill jag undersöka med ett holistiskt[http://www.ne.se/ho- lism] 
synsätt på hela livscykeln av ljuset vilka krav en modern användare har av ett cykelljus 
och hur dessa anspråk kan åstadkommas.  För att skapa ett cykelljus som fungerar för en 
modern cykelanvändare utifrån deras krav och behov samt tar hänsyn till alla 
stakeholders förväntningar. Först gör jag en grundlig research på historiska 
cykelbelysningar och vad som finns idag, jag kommer att skapa ett ITK och göra 
Trendanalyser samt Brain- storming, Scenario och Personas. Sedan kommer jag att 
laborera med Ljust- ester innan jag går över till formgivningen där jag kommer att 
använda mig av 3D Modeller. Under hela processen kommer jag att skriva och 
uppdatera min Workbook.  
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Inledning
Bakgrund
Att cykla är hälsosamt, det är skoj, det är snabbt, det är miljövänligt, men ibland 
är det också farligt.

Under de sista sex månaderna har jag lärt mig så mycket om cykel och lagar som 
gäller när man är ute, att jag själv som tidigare sällan har kört med ljus har mon-
terat olika ljus på alla mina cyklar. Denna insyn kopplat med min förståelse av 
cykelmarknaden som en helhet ger mig möjligheten att analysera behovet på ett 
unikt sätt.

,�GDJVOlJHW�ӾQQV�GHW�PnQJD�.LFNVWDUWHUFDPSDLJQV�XWH�VRP�I|UV|NHU�VNDSD�GHW�
perfekta ljuset för cykel, men de är antingen ganska dyra [revolight, BLAZE] eller 
små och räcker inte enligt lagen [Phantom Frames, Beacon]. 

6lUVNLOW�XQGHU�GHQ�P|UND�WLGHQ�ӾQQV�HQ�LQQHERHQGH�IDUD�IUnQ�DQGUD�WUDӾNDQWHU�RP�
man inte är synlig. Det är också viktigt att vara uppmarksam och se möjliga hin-
der och faror på vägen i god tid. 

Projektidé
Jag vill undersöka om ljuset på cykeln kan hjälpa till så att man är säker även in-
nan man kliver på cykeln? Vad är det som krävs för att cykelljuset ska bli som 
HQ�NRPSDQMRQ�WLOO�DQYlQGDUHQ"�9LONHQ�VRIW�HIWHUIUnJDQ�ӾQQV�KRV�DQYlQGDUHQ�I|U�
cykelljus?

Syfte
Med examensarbetet vill jag undersöka med ett holistiskt[http://www.ne.se/ho- 
lism] synsätt på hela livscykeln av ljuset vilka krav en modern användare har av 
HWW�F\NHOOMXV�RFK�KXU�GHVVD�DQVSUnN�NDQ�nVWDGNRPPDVߐ��)|U�DWW�VNDSD�HWW�F\NHOOMXV�
som fungerar för en modern cykelanvändare utifrån deras krav och behov samt tar 
hänsyn till alla stakeholders förväntningar.

Tillvägagångssätt
Först gör jag en grundlig research på historiska cykelbelysningar och vad som 
ӾQQV�LGDJ��MDJ�NRPPHU�DWW�VNDSD�HWW�ITK och göra Trendanalyser samt Brain-
storming, Scenario och Personas. Sedan kommer jag att laborera med Ljust-
ester innan jag går över till formgivningen där jag kommer att använda mig av 3D 
Modeller.
Under hela processen kommer jag att skriva och uppdatera min Workbook.
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Avgränsningar
Jag utesluter själva cykeln från designprocessen, det betyder inte att jag inte 
kommer att relatera till den, men formgivningen består endast av själva belysn-
ingsenheten.

Stakeholders
Följande människor har kontakt med produkten, först kommer Tillverkare som 
skruvar ihop delar av den slutliga produkten och kanske producerar vissa kompo-
QHQWHU�DY�GHQ��VHGDQ�ӾQQV�GHW�Marknadsförare som försöker hitta unika försäljn-
ingsargument och F\NHODӽlUHU samt cykelmekaniker som kommer att sälja in 
och skruva fast min Cykelbelysning. Självklart har vi cyklister som kör runt med 
Lampan och DQGUD�WUDӾNDQWHU som kan se den och tycker att den är snygg och 
praktisk, när produkten har gjort sitt så kommer återvinnare som plocka isär 
Lampan och återvinna den.
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Research
'HW�ӾQQV�UHGDQ�F\NHOOMXV�Sn�PDUNQDGHQ��JDQVND�PnQJD�IDNWLVNW���HQ�V|NQLQJ�Sn�
amazon.com ger 50201 resultat. Om man kollar på ett vanligt cykelställe så ser 
man att många som är i omlopp och används är de gamla glödtrådbaserade ljus 
VRP�IXQJHUDU�PHG�*HQHUDWRU���VRP�WLOO�H[HPSHO�¶%RVFK·�PHU�RP�GHWWD�VHQDUH��
'RPLQDQVHQ�DY�GHVVD�JDPOD�OMXV�lU�HQNHO�DWW�I|UNODUD��GHW�YDU�VWDQGDUGHQ�L�ӿHUD�
år. Det var först med Halogen och nu med LED teknik som det blev  enkelt att 
SURGXFHUD�QnJRQWLQJ�ElWWUH��-DJ�PLQQV�VMlOY�KXU�MDJ�ӾFN�PLQ�I|UVWD�¶ULNWLJD·�&\NHO�
- en Giant Mountain Bike med 21 Växel - och den hade en liten söt glödlampa i en 
HQNHO�SODVWIRUP�PHG�UHӿHNWRUHU�IUDP�RFK�EDN�VRP�EHO\VQLQJ��'HQQD�VRUWV�/DPSD�
har alltså funnits i många år och alla cyklar som är äldre än 15 år kommer med 
stort säkerhet har ett sådant ljus om de har ljus överhuvudtaget.

Litet historiskt Exkursion kring Cykel Ljuset

'H�I|UVWD�F\NHOOMXV�YDU�.DUELGODPSRU>�@�GH�IlVWHV�YLG�VW\UHW�RFK�
användes vid de tillfällen när man ville cykla någonstans på nat-
ten då det på denna tiden inte fanns någon gatubelysning.

Dynamo under Tiden

Några årtiden senare kom det brittiska företaget Sturmey-Archer 
ut med den första dynohub[2], en generator som placerades i 
navet och leverade el när cykeln var i rörelse.

Det fanns också den så kallade “bottom-bracket dynamo” [3]
vilken  satt under sadelstolpen i botten av cykeln och den gan-
ska vanliga så kallade “bottle dynamo”[4] på svenska ibland även 
kallad för bosch på grund av att Företaget Bosch tillverkade dem i 
många år.

'HWWD�lU�HQEDUW�GH�PHVW�YDQOLJD��RFK�GHW�ӾQQV�PnQJD�DQGUD�PH-
toder för att generera el för belysning på cyklar.

Lumen och Lux

Lux är en enhet av belysning som man kan mäta med en luxme-
WHU��-X�PHU�OX[�MX�OMXVDUH�lU�QnJRQWLQJ��´(Q�OX[�lU�GHӾQHUDG�VRP�
en lumen per kvadratmeter”[5]
1 KWWS���VY�ZLNLSHGLD�RUJ�ZLNL�.DUELGODPSD
Peter W. Card (2007). Early Cycle Lighting 1868-1948
2 Sturmey-Archer – Dynohub… (1936) – source:  “The Secret is Fully Enclosed” the Sturmey Archer 
Catalogue for 1956; http://www.sturmey-archerheritage.com
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_lighting
KWWS���ZZZ�ӿLFNU�FRP�SKRWRV���������@N00/3101443682
4 https://www.youtube.com/watch?v=tOFILDtzAao 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bicycle_dynamo.jpg
5 https://sv.wikipedia.org/wiki/Lux

1

2

3

4

http://sv.wikipedia.org/wiki/Karbidlampa
http://www.sturmey-archerheritage.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_lighting
http://www.flickr.com/photos/42569983
https://www.youtube.com/watch?v=tOFILDtzAao
http://en.wikipedia.org/wiki/File
Bicycle_dynamo.jpg
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'H�I|UVWD�G\QDPR�GUHY�OMXV�PHG�ӾODPHQW�JO|GWUnG��(ӽHNWLYLWHWHQ�Sn�GHVVD�ODPSRU�YDU�
inte så bra då ett stor del av energin som gå till att tråden glöder tappas i form av värme.
Ändå användes dessa lampor väldigt länge på grund av bristen på bättre alternativ, men i 
mitten av 1900-talet kom halogen ljus, som var starkare och 
kunde hålla längre.

,�GDJVOlJHW�DQYlQGHU�VLJ�GH�ӿHVWD�F\NHOODPSRU�DY�/('��YLOND�
ӾQQV�Lߐ�PnQJD�ROLND�IRUPHU�RFK�OMXVVW\UNRU0ߐ��LQ�UHVHDUFK�
KDU�YLVDW�DWW�GHW�ӾQQV�WYn�YLNWLJD�WHNQLVND�DVߐ�SHNW�PHG�/('�
ODPSRU��GHQ�HQD�lU�DWW�PDQ�PnVWH�N\OD�QHUߐ�GLRGHQ�I|U�DWW�GHQ�
VND�NXQQD�O\VD�PHG�DOO�VLQ�NUDIW��RFKߐ�GHQ�DQGUD�lU�DWW�PDQ�
måste fokusera eller sprida ljuset så att det kastas på ett sätt 
som fungerar bra för användaren.

De billiga LED lampor som man kan fästa vid styret eller liknande, som enbart fungerar 
för att blir sedd, har ingen fokuseringsmekanism inbyggd så ljusspridningen är enorm. 
bYHQ�PHG�HQ�OLWHQ�SODVWOLQV�VRP�VYDJW�I|UV|NHU�NDVWD�OMXVHWߐ�nW�HWW�KnOO�LJQRUHUDU�GHVVD�
lampor att cyklisten vill - som framkom i mina intervjuer 
med användare - ha en ljusspridning som (1) kastas långt, 
ditt man kommer köra och (2) kastas nära cykeln så att man 
EOLU�VHGG�QlU�PDQ�VWnU�YLG�WUDӾNOMXV�HOOHU�NDQ�VH�UXQW�RPNULQJ�
sig när man ska låsa cykeln.

Tyska Lagen är väldigt komplex, och om man kollar på 
YDGߐ�GH�VNULYHU�RP�EHO\VQLQJ�Sn�F\NHO�Vn�VHU�PDQ�DWW�KXYXG-
GHOHQߐ�DY�GH�UHJOHU�VRP�YL�KDU�LGDJ�EOHY�VNDSDGH�XQGHU�QD-
WLRQDOVRFLDOLVPHQ�RFK�lU�L�GDJHQV�OlJH�LQWH�ULNWLJW�UHOHYDQWD�OlQJUH�7ߐ�LOO�H[HPSHO�VWnU�L�
I|UVWD�SDUDJUDIHQ�DWW�HQ�ODPSD�PnVWH�KDU�HQ�HONlOOD�VRP�KDU�HQ�PlUNHӽHNW�Sn�PLQVW���:�
och en märkspänning på 6 V eller ett batteri med en nominell spänning på 6 V. Detta är 
inte längre nödvändigt eller smart när man tänker på LED belysning som klarar sig med 
mycket mindre än 6 V och fortfarande ger bra ljus.

'HQQD�/DJ�VND�lQGUDV�QnJRQ�JnQJ�XQGHU�������PHQ�PDQ�YHW�HM�KXU�RFK�GH�ӿHVWD�WUDӾ-
kanter lyder inte den lagen ändå. Så man kan påstå att en mer subjektiv förståelse av 
“tillräckligt ljus” måste tas.

5HӿHNWLRQ

Den enda sättet att göra en cykellampa nu för tiden är med LED, allt annat skulle verka 
JDPPDOW�MlPI|UW�PHG�GHW�VRP�QX�ӾQQV�Sn�PDUNQDGHQ�RFK�QlU�PDQ�DQYlQGHU�HQ�QDYG\-
namo används alldeles för mycket energi för att blir riktigt ljus. De två viktigaste aspek-
terna för en bra lampa är kylning av LED, och fokusering och spridning av ljus med en 
OLQV��(Q�IUDPODPSD�VND�VLWWD�L�GHQ�K|MG�VRP�J|U�DWW�GHQ�PnVWH�IlVWDV�YLG�IUDPJDӽHOQ�GlU�
bromsarna sitter fast, för då har den rätt avstånd till marken enligt lagen.

6 http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=24009
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_lighting#Light_sources
8 http://sv.wikipedia.org/wiki/Cykellyse
9 http://sv.wikipedia.org/wiki/Halogenlampa
10 http://swhs.home.xs4all.nl/fiets/tests/verlichting/lamp-grootte/index_en.html

5

6

http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=24009
http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_lighting
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cykellyse
http://sv.wikipedia.org/wiki/Halogenlampa
http://swhs.home.xs4all.nl/fiets/tests/verlichting/lamp-grootte/index_en.html
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Kickstarter
Kickstarter
'HW�ӾQQV�HQ�PlQJG�PHG�F\NHOUHODWHUDGH�SURMHNW�XWH�VRP�I|UV|NHU�KLWWD�ӾQDQVLHU-
LQJ�JHQRP�Vn�NDOODG�&URZGIXQGLQJ��&URZGIXQGLQJ�lU�HWW�IRUP�DY�ӾQDQVLHU��LQJ�
där en lös mängd människor lägger ihop pengar för att en särskild idé, eller ett 
pro- jekt ska genomföras, samlas tillräckligt många så att den behövda summan 
I|U�JHQRPI|UDQGHW�ӾQQV�InU�HQWUHSUHQ|UHUQD�GHQ�VXPPDQ�WLOO�VLWW�I|UIRJDQGH��2P�
det inte räcker till den angivna summan, så får investerarna sina pengar tillbaka. 
En av de största sidorna som möjliggör hela processen genom hanteringen av 
EHWDOQLQJDU�RFK�I|UYDOWDQGH�DY�GDWDEDVHQ�lU�.LFNVWDUWHU>��@��%DVHUDG�L�86$�GULYHU�
de en websida där vissa projekt har fått medel som överstiger en million USD.

*HQRP�&URZGIXQGLQJ�NDQ�HQ�HQWUHSUHQ|U�HOOHU�LGpJLYDUH�LQWH�EDUD�ӾQDQVHUD�VLQD�
första steg med en ny idé eller produkt utan man ser samtidigt hur mycket efter-
frågan marknaden har och ibland till och med har möjlighet att låter “the crowd” 
delta i gestaltningen av slutprodukten. Färgval, Extra Tillbehör eller Global försälj-
ningen kan vara en del som investerarna kan få bestämma.

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_crowd_funding_services
https://www.kickstarter.com/help/style_guide
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11 http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_crowd_funding_services
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Beacon Bike Lights: försöker komma åt folk som är räd- 
da att deras cykelljus ska bli stulet, dessa ljus är små 
och enkla, och fungerar med ett buntband vilket gör att 
en potentiell tjuv ej kan återanvända ljuset så enkelt.
De visar inga ljusbilder men utformningen tyder på att 
ljus spridningen är väldigt ofokuserad. Den fungerar 
med knappbatterier.

Pris: 30 USD(201 SEK) Funding på Kickstarter 200%

12 https://www.kickstarter.com/projects/2104647247/beacon-bike-lights-a-light-that-lives-on-your-bicy
13 https://www.kickstarter.com/projects/embrooke/blaze-bike-light
14 https://www.kickstarter.com/projects/74358303/blink-steady-the-bike-light-youve-been-waiting-for

Blaze Laserlight: detta ljus var ett design projekt av 
Emily Brooke under hennes sista år på Product Design 
studium, den fungerar med en grön laser som ritar en 
cykelsymbol på marken, likt det som man hittar på 
cykelbanan. Detta kombineras med ett “vanligt” ljus 
som är vitt och lyser dit man cyklar. Den laddas med 
USB och har ett inbyggt batteri.

Pris: 125 GBP(1402 SEK) Funding på Kickstarter 220%

Blink / Steady: är ett ljus som enbart fungerar på bak-
sidan då den bara tillverkas med rött ljus. Den består av 
två LED som antingen blinkar eller lyser stadigt ber-
oende på riktningen av lampan. Den är väldigt stilren 
i sin formgivning och enkel att använda då den sätts 
igång med rörelse, och fungerar med två AAA batterier.

Pris: 125 USD(837 SEK) Funding på Kickstarter 235%

Jag tycker den idéen är alldeles för minimalistiskt, och saknar funktionen av att kunna se själv, 
visst man blir sedd med Beacon men du kommer inte lysa upp din omgivning på ett använd-
bart sätt med den låga ljusstyrkan den har.

Ett väldigt snyggt utformat ljus, med enkel och förstålig användning, den verker löser de prob-
lem som Emily satt ut att lösa på ett bra sätt.

Den här ljusen gillar jag väldigt mycket, personligen tycker jag dock att blinkande ljus är mest 
störande och jag föredrar stadiga ljus, så den kunde vara ännu mer enkel genom att bara har 
en funktion. Tyvärr har de ingen version som fungerar som framljus.

9

10

11

https://www.kickstarter.com/projects/2104647247/beacon
https://www.kickstarter.com/projects/embrooke/blaze
https://www.kickstarter.com/projects/74358303/blink
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Defender: en tjuv-säker fram lampa i form av en 
revolver. Den använder en säkerhets skruv för monter-
ing och tre AAA batterier, sex små LED som kan blinka 
eller lysa med fast sken.

Pris: 65 USD(435 SEK) Funding på Kickstarter 470%

15 https://www.kickstarter.com/projects/gotham/theft-resistant-bike-light-by-gotham-bicycle-defen
16 https://www.kickstarter.com/projects/gotham/fortified-bike-lights-that-last-forever-we-promise
17 https://www.kickstarter.com/projects/copenhagenparts/magnetic-bike-lights-brightening-bike-lanes-worldw

Afterburner & Aviator: är väldigt robusta och tjuv—säkra 
ljus både fram och bak, de är följe produkt till Defender. 
med upp till 300 Lumen på fram lampan och upp till 60 
Lumen på baklampan är de väldigt starka och fungerar 
med en säkerhets skruv för montering och en inbyggd 
fast enkelt löstagbart batteri lösning vilken laddas via 
USB. 

Pris: 99 USD(663 SEK) Funding på Kickstarter 738%

Magnetic Bike Lights: är två ljus, en fram och en bak 
från Copenhagen Parts vilka fungerar med två knap- 
pbatteri och lyser enbart när de är fästade magnetiskt 
till ett stålram av en cykel eller liknande. Fästet är alltså 
även av och på knappen. Designen är väldigt enkel 
och funktionen är så minimalistisk som möjligt. De kan 
enbart blinka.

Pris: 30 USD(200 SEK) Funding på Kickstarter 150%

Utseendet tycker jag väldigt lite om, den verkar oinspirerad och för mig blir det inte klart varför 
en lampa ska ser ut som en revolver, att den är väldigt vädertålig är dock ett plus.

Min favorit bland de Kickstarter projekt och en lampa som jag gärna skulle använda själv. Sär-
skilt gillar jag den höga lumen och det smarta borttagbara batteriet. Deras sätt att göra den 
stöldsäker är också någonting som jag uppskattar väldigt mycket.

Att de här ljusen är så enkelt att använda och fästa på cykeln imponerar på mig väldigt mycket, 
jag blev misstänksam om den vinkel som lampan har passar för alla cyklar och att man utes-
luter alla karbon- och träramar är också lite begränsande.

12

13

14

https://www.kickstarter.com/projects/gotham/theft
https://www.kickstarter.com/projects/gotham/fortified
https://www.kickstarter.com/projects/copenhagenparts/magnetic
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Orp Smart Horn: är ett cykel ljus med inbyggt horn, den 
kan därmed skicka höga ljud signaler till bilister för att 
varna dem så man inte blir påkörd. Den lyser också 
som en vanligt cykel ljus med 87 Lumen och fungerar 
med en inbyggt batteri. Den är tänkt att man tar med 
sig den när man låser cykeln.

Pris: 45 USD(301 SEK) Funding på Kickstarter 122%

18 https://www.kickstarter.com/projects/2008278958/orp-smart-horn-smorn
19 https://www.kickstarter.com/projects/fly6/fly6-cycling-accessory-hd-camera-and-tail-light-co
20 https://www.kickstarter.com/projects/kennygibbs/helios-bars-transform-any-bike-into-a-smart-bike

Fly6 HD Camera & Tail Light: är ett bak ljus med inbyggt 
kamera, när den är igång spelar den in 720p Video av 
bilister och andra trafikanter som kör bakom en. Om 
man är inblandad i en trafikolycka har man på detta 
sätt registreringsnummer och bilder av bilen som körde 
på en. Den laddas med USB och har ett inbyggt batteri.

Pris: 169 AUD(1061 SEK) Funding på Kickstarter 224%

Super bra ide, då jag ofta vill tuta på bilister med ett starkt ljud, dock tycker jag att den melo-
din de valde var inte var tillräckligt aggressiv. Produkten ser också väldigt söt ut, vilket kan vara 
bra men begränsar målgruppen.

Ett smart tillägg till konceptet av ljus har Fly6 med sitt kamera. Jag har dock min kamera på 
hjälmen eftersom det ger mig möjlighet att styra mer vad som filmas genom att röra på huvu-
det. Den tillagda hårdvaran gör dock att produkten blir ganska dyr jäm- fört med andra lampor 
som har färre extrafunktioner.

Helios Bars, är ett styre med inbyggd lampa, blink-
ers och stöld skydd genom gps tracking. Den finns i 
tre utformningar med både drop-bar och persuit-style 
versioner samt den raka. Man kan spåra sin Cykel med 
ett SMS till ett Simkort och ladda batterierlampor med 
batterierna som sitter i bakom blinkers. Genom att kop-
pla till en app kan man låta blinkers följa ens route.

Pris: 279 USD(1869 SEK) Funding på Kickstarter: 171%

Väldigt komplett lösning med en mängd av funktioner och därmed en enormt värde, dock till 
ett enormt pris och ganska tungt. Och tjänsten fungerar enbart i USA(SIM kort)

15

16

17

https://www.kickstarter.com/projects/2008278958/orp
https://www.kickstarter.com/projects/fly6/fly6
https://www.kickstarter.com/projects/kennygibbs/helios
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Revolight: är hjul som lyser, de fungerar med motions 
sensor och belyser enbart den främre eller bakre delen 
av hjulet så att det ser ut som om själva hjulet är ljuset. 
Man kan fästa de till befintliga hjul eller köpa hjul som 
redan har de inbyggt. De har ett batteri som sitter på 
navet och flera små Led i rött och vitt runt fälgen.

Pris: 229 USD(1534 SEK) Funding på Kickstarter 495%

Magnic Light: är ett unikt cykel ljus som beror på en 
fysiskt fenomen som kallas Virvelström(eddy currents) 
för att generera ström till ljusen, detta betyder att utan 
friktion kan lampan lysa och man tappar ingen energi. 
Den sätts nära fälgen och fungerar med alla fälgar föru-
tom carbon.

Pris: 229 USD(1534 SEK) Funding på Kickstarter 152%

Light-Post: är en sadelstolpe som lyser, den fungerar 
som ett bakljus med inbyggda LED som kopplas till ett 
batteri som sitter inne i stolpen. Olika längder, bredder 
och färger var planerade, den är vådligt lik LightSKIN 
som man redan kan köpa.

Pris: 50 GBP(561 SEK)Funding på Kickstarter: Misslyckad

21 https://www.kickstarter.com/projects/andrebrown/light-post-a-minimalist-seat-tube-integrated-led-b
22 https://www.kickstarter.com/projects/dynamodirk/magnic-light-get-new-energy
23 https://www.kickstarter.com/projects/revolights/revolights-join-the-revolution

Designen på den här lampan är ingenting jag tycker är märkvärdig men den underliggande 
tekniska funktionen och dess enkelhet i installation är väldigt imponerande.

Denna Kickstarter kampanj var väldigt intressant att se, den lanserades av en person som ty-
dligt hade väldigt mycket tillverknings erfarenheter och insyn i många design processer men på 
grund av hans kommunikationssätt blev den inte framgångsrik.

En till produkt som jag gärna skulle vilja har på en av mina cyklar, helst på alla. Men priset är
väldigt högt och begränsning av hjultyper få mig också att avstå från att ger den här produkten
min obegränsade beundran.

19

18

20

https://www.kickstarter.com/projects/andrebrown/light
https://www.kickstarter.com/projects/dynamodirk/magnic
https://www.kickstarter.com/projects/revolights/revolights
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Monkey Light Pro: ett display för cykel hjul av ljus, 
genom att använda sig av rotationen av hjulet kan 
monkey light pro skapa bilder och animationer när 
hjulet snurrar. På så sätt kan man blir sedd och kommu-
nicera. 

Pris: 895 USD(5997 SEK) Funding på Kickstarter 122%

24 https://www.kickstarter.com/projects/minimonkey/monkey-light-pro-bicycle-wheel-display-system
25 https://www.kickstarter.com/projects/phantomframes/phantom-frames-the-brightest-idea-in-kids-bikes/posts

En leksak i min åsikt, som visst ser ganska kul ut, och man skulle säkert tycka att det är rol-
igt den första veckan, men den långtida effekten blir nog inte så bra, plus att ljuset som den 
strålar ut i form av cykelljus är minimalt.

Phantom Frames är två stycken cykel Ram till småbarn 
som lyser med hjälp av ingjutna Led i ramen och drivs 
med fyra AAA Batterier. Den ena består av ett genom-
skinlig plastik och den andra av en diffus plast, båda 
lyser i olika färger. 

Pris: 138 USD(924 SEK)Funding på Kickstarter: Misslyckad

En ganska dålig ide med höga kostnader för en produkt som gör en cykel till en leksak och 
långt ifrån lagenlig som belysning. Jag kan förstå varför den inte fick finansieringen den be-
hövde.

21

22

Priserna är kon-
verterad till SEK 
den 2014-06-10

https://www.kickstarter.com/projects/minimonkey/monkey
https://www.kickstarter.com/projects/phantomframes/phantom-frames-the-brightest-idea-in-kids-bikes/posts
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5HӿHNWLRQ

Crowdfunding erbjuder en extremt lockande möjlighet för många som inte tidi-
gare har sett en möjlighet att tillverka eller genomföra sina produkter eller pro-
MHNW��'HQ�OnJD�ULVNHQ�VRP�LQWUlӽDU�QlU�PDQ�LQWH�EOLU�ӾQDQVLHUDG�lU�YlOGLJW�DWWUDNWLY�
bredvid den mängden av genomförandet som lyckades drar väldigt mycket in-
tresse hos folk. Och många har inte tänkt igenom vad de gjorde när de ställde in 
projekt som blev så populära att de inte kunde leverera med den produktionsväg 
som de hade tänkt använda sig av.

Men efter många genomförda projekt har systemets krav för vad som kan erbju-
das, och hur långt det måste vara uttänkt har kvaliteten på även väldigt populära 
projekt levererade.[25] 

De koncept som visas och slutligen genomförs, visar en hög grad av komplexitet, 
och det är tydligt hur de skiljer sig från ett “vanligt” cykel ljus. Enskilda Lampor 
har en så enkel funktion att deras enkelhet blir deras säljande argument men den 
W\S�DY�F\NHOODPSD�VRP�GH�ӿHVWD�F\NODU�VlOMV�PHG���GH�VRP�VLWWHU�IlVWDGH�WLOO�JDI-
feln med bromsskruven - liknar de inte heller.

Jag ser en enorm inspiration i dessa projekt.  Särskilt sättet som Afterburner & 
Aviator löser problematiken med stöld är något som jag kommer försöka efter-
OLNߐ�QD�L�PLQ�SURGXNW��-DJ�W\FNHU�RFNVn�RP�VlWWHW�DWW�IlVWD�VRP�)O\��NDPHUD�OMXVHW�
använder (på baksidan av sadel-bar). Men denna lösning limiterar antalet cyklar 
som kan använda ljuset, då man måste har en viss höjd mellan sadel och ram. Jag 
kommer istället att fästa den bakre lampan på bromskruven där bak. Ett al- ter-
nativt fästande på en pakethållare ska också vara möjligt men lampan kommer 
inte vara så bred som vissa som fästs på pakethållaren.

26 https://www.kickstarter.com/blog/kickstarter-is-not-a-store

https://www.kickstarter.com/blog/kickstarter
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Skisser

) Jag började min process med att skissa på olika sätt att fästa lampan och testa 
olika former. Detta gav mig ett hum om hur en lampa kunde se ut och var en 
vanligt formövning under processens gång. Problemet med borttagbara lampor 
som fästs vid styret eller liknande är att användaren måste justera ljuset vid varje 
användning. (2) Därför valde jag att gå vidare med en version som fästs vid gaf-
felhålet. En variant (3) som jag kom fram till har en droppformad kropp som är 
“avklippt” med en rundning på baksidan. I tidigt skiss stadie testade jag också 
på två andra koncept (4) en med två led som liknar ögon vilket ger den en min, 
eller ett ansikte, med ett litet aggressivt uttryck, och en (5) med utliggande kyl-
ӿlQVDU�RFK�HQ�UXQG��F\OLQGULVN�NURSS��'H�KlU�WUH�9HUVLRQHUQD�SUHVHQWHUDGH�MDJ�Sn�
VNLVVSUHVHQWDWLRQHQ�PHG�GH�VNLVVHU�VRP�ӾQQV�Sn�QlVWD�VLGDQ�

1

3

5

4

23 24

25
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Feedback från första 
Presentationen var 
att jag inte skulle 
fokusera så mycket 
på det tekniska och 
glömma aspekten 
PHG�N\OӿlQVDU�I|U�
att fokusera mig 
mer på formgivnin-
gen.

Jag beslutade att 
välja den aerody-
namiska lampan 
att gå vidare med 
på grund av att 

den var mest form 
driven, och hade 
den möjligheten att 
den kunde tillföra 
en ny typ av lampa 
till marknaden som 
inte fanns än. Det 
YDU�YLNWLJW��ӾFN�MDJ�
veta av Ole Victor i 
feedbacken till skiss 
presentationen, att 
min lampa “inte blir 
bara en annan cykel 
lampa”.[26]

28 29

30

31 32

27 Ole Victor, Lektor, Linneuniversitetet, 2014-Mar-16 citat
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Efter Presentationen började jag 
jobba i 3D program, och ska- 
pade en form som var formad 
som ett turbin blads tvärsnitt (se 
sidan 19), och den undre radien 
liknar radien hos framhjulet. 
Denna skiss visar den formen. 
Framlampan har en liten fena (a) 
som fästs på armen som håller 
lampan till ramen.

Backlampan har en bred lins (b)
så ljuset blir synligt från sidan 
också. Den lyser röd och har en 
inbyggt kondensator för att lev-
erera ljus även en kort tid efter 
dynamon har slutat leverera 
el. Detta är viktigt vid stop vid 
rött ljus eller stoppskylt och var 
någonting mina användare hade 
nämnt i enkäten.

Jag presenterade den formen vid 
visualiserings presentationen, 
vilket jag skriver mer om i delen 
“Renderingar” längre ner.

33

34

b

a

a
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0HG�WDQNH�Sn�GHQ�IHHGEDFN�VRP�MDJ�ӾFN�HIWHU�YLVXDOLVHULQJV�SUHVHQWDWLRQHQ�YDOGH�
jag att skissa vidare en gång till för att först lösa problemen i skisstadiet och sen 
gå in i 3D program en gång till. Här är min skiss på andra versionen, den har en 
liknande men kortare kropp med en blank yta(c) på sidan för att diskret ge långa 
KRULVRQWDOD�UHӿHNWLRQHU�YLONHW�JHU�LQWU\FNHW�DY�IDUW��(Q�I|UHQNODG�OLQV�Sn�EnGH�IUDP�
och bak lampan och en mer spetsig bakdel för baklampan så att den ger ett aero-
dynamiskt intryck. Baksidan av framlampan är formad för att möta styrhuvudet 
på  ramen. Detta tog jag med mig för att skapa den slutliga versionen i datorn. 
6NLVVHU�Sn�GHQ�IRUPHQ�ӾQQV�Sn�I|OMDQGH�VLGD�

Slutsats

Mitt Skissarbete ledde mig fram till en form som har ett väldigt aerodynamiskt 
XWWU\FN��GHQ�lU�YlOGLJW�OnQJ�PHG�WDQNH�Sn�YDG�VRP�ӾQQV�LQQH��PHQ�GHWWD�
KMlOSHU�LQWU\FNHW�DY�VWU|POLQMHQ��(Q�UDG�VNLVVHU�L�E|UMDQ�JLFN�nW�YlOGLJWߐ�ROLND�
håll, men blev ändå inte tillräckligt detaljerade i att återge precisionen 
av formgivningen för att kunna göra en bedömning. Jag skulle har velat 
jobba vidare och göra mer variationer. 

35

c



18

36

37



19

Renderingar
Mjukvara

Jag använder ett 3D Program som heter Modo[27], detta gör det enkelt för mig 
att skulptera och bygga upp former i datorn som jag sedan kan skicka till en 3D 
skrivare för prototyping och model byggning.

Variationer

8QGHU�PLQ�SURVHVV�VNDSDGH�MDJ�ӿHUD�ROLND�YHUVLRQHU�RFK�YDULDQWHU�Sn�IRUPHUQD�
och i två fall producerade jag slutliga renderingar med texturer och ljussättning 
på en stiliserad cykel.
Den första versionen var formad efter den vektor som turbin bladet hade. Den an-
dra versionen utgår också från samma grundform, men är mycket mer omformad 
så att den blir kortare och bredare i baktill.

Efter Skiss presentationen 
Måndag 17 Mars 2014 
hade jag vald att fortsätta 
med den aerodynamiska 
versionen, det jag ville 
åstadkomma var att den 
skulle ser så strömlinjefor-
mad ut som möjligt. För att 
åstadkomma detta gick jag 
till wikipedia och kollade 
på den engelska versionen 
DY�9LQJSURӾO�>��@�YLONHQ�
KHWHU�$LUIRLO�>��@�GlU�ӾQQV�
en Bild på en rad exempel 
DY�SURӾO�>��@��-DJ�YDOGH�GHQ�
“Turbine Blade” (8 cm) på 
grund av dess storlek och 
den var den tjockaste av 
DOOD�SURӾOHU�YLONHW�VNXOOH�
underlätta att få plats med 
alla komponenter. Den 
undre delen hade jag tänkt 
skulle likna den radie som 
framhjulet har. 

Det var enkelt att använda 
mig av den vector som fanns på wikipedia som form, och skapa den andra axeln, 
GHW�YLOO�VlJD�GMXSHW�DY�IRUPHQ�PHG�HQNOD�PRGHOOHULQJV�YHUNW\J�RFK�IDOORӽV�VRP�

Low-speed ULM (1 m)

Propeller blade (15 cm)

Airliner (8 m)

Supersonic interceptor (2 m)

Dragonfly wing (12 mm)

Dolphin flipper fin (10 cm)

Blackbird (6 cm)

Turbine blade (8 cm)

Turbofan fan blade (80 cm)

Sailboat (3 m)
38

28 http://www.thefoundry.co.uk/products/modo/
29 http://sv.wikipedia.org/wiki/Vingprofil
30 http://en.wikipedia.org/wiki/Airfoil
31 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Examples_of_Airfoils.svg

http://www.thefoundry.co.uk/products/modo
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vingprofil
http://en.wikipedia.org/wiki/Airfoil
http://en.wikipedia.org/wiki/File
Examples_of_Airfoils.svg
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J|U�DWW�PDQLSXODWLRQHQ�DY�IRUPHQ�LQWH�U|U�KHOD�\WDQ�PHG�JHU�HQ�OLND�VWDUN�HӽHNW�
När jag sen skapade den lins som ljuset skulle lysa genom lekte jag väldigt my-
cket med dess möte till resten av formen vilket gjorde att på den första versionen 
så ser linsen väldigt skarp och nästan farlig ut, åtminstone vid framlampan. 

Jag presenterade den här versionen vid Visualiserings Presentationen den 2014-
$SU����RFK�ӾFN�IHHGEDFN�DY�EODQG�DQQDW�DY�J|UDQ�´PnVWH�GHQ�YDUD�Vn�GlU�OnQJW��
�«�ӿ\WWD�GHQ�OlQJUH�EDN��«��YDUI|U�VHU�JODVHW�XW�Vn�GlU"µ��2OH�9LFWRU>��@�YLOOH�DWW�
lampan skulle fästas vid ett punkt längre fram så att den blir mer trovärdig. Göran 
Fafner hade också en ide om att låta “rumpan” av lampan vara lika bred som sty-
rstången.[32] 

39

32 Ole Victor, Lektor, Linneuniversitetet, 2014-Apr-01, citat
33 Göran Fafner, Lektor, Linneuniversitetet, 2014-Apr-01, citat
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Med dessa och andra tankar gick jag tillbaka och skissade och 3D modellerade 
lite till. I slutmodellen tog jag till mig dessa kommentarer och valde att designa 
en lins som är väldigt förenklad, en kropp som är kortare, har en bredare “rumpa” 
som möter styrhuvud på ett snyggt sätt. 

41
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Slutsats
Projektet resulterade i en design för en lampa, vilken besvarade en rad olika 
IUnJHVWlOOQLQJDU�RFK�SUREOHP�VRP�MDJ�KLWWDGH�XQGHU�PLQ�UHVHDUFK��'HQ�UHIHUHUDߐHQ�
estetik som tar hänsyn till omgivningen genom att vara formad för att reduc- era 
luftresistens och har unika funktioner för ljusbildningen såsom att även lysa vid 
sidorna, att alltid vara på och att ha en ljusfunktion på baklampan vid stil- last-
ående. Lampan erbjuder det som användaren ville ha, ett ljus som fungerar både 
för att se och för att bli sedd. Utav de svar kan man säga att lampan från ett ho-
listiskt syn- sätt tar ställning till många olika krav som en modern användaren 
har på ett cykel ljus. Man kan dock notera att den väldigt sportiga formen gör att 
lampan riktar sig till ett särskild marknadssegment vilket inte är majoriteten av 
användarna och därmed utesluter en stor del av användare vilket är lite emot den 
KROLVWLVND�WDQNHQ�MDJ�KDGH��(Q�/LIHF\FOHDQDO\V�VNXOOH�VlNHUW�RFNVn�YLVD�ӿHUD�SXQN-
ter där cykellam- pan har möjlighet att förbättras och anpassas. Så jag skulle vilja 
påstå att jag delvis har löst denna frågeställning.

Jag hade också en fråga om man kunde använda ljuset innan man kliver på cykeln, 
detta var en fråga som skulle kräva att man har löstagbara ljus och jag märkte i 
min research att en löstagbar lampa har problemet att den lätt kan ställas in för 
K|JW�RFK�GlUPHG�YDUD�HQ�IDUD�DWW�EOlQGD�DQGUD�WUDӾNDQWHU�
Efterfrågan hos användaren har jag undersökt och bemöter den i min design med 
användning av navdynamo, en fastskruvad och därmed nästan stöldsäker lampa 
och belysning som hjälper användaren att se och blir sedd. 
Och genom att har en så smidig, alltid-på cykel ljus som man inte kan glömma 
hemma eller måste ladda så blir den en väldigt pålitlig och bra kompanjon till an-
vändaren.

Jag gjorde inga Personas eller Scenario, eftersom jag hittade så många riktiga 
människor i riktiga scenario som kunde ger mig ett intryck på användaren och de-
ras behov att jag kände att göra det skulle inte tillföra tillräckligt mycket nytt. 

Min lampa är ganska enkel att marknadsföra eftersom den har ett unikt försäljn- 
ingsargument genom att vara så strömlinjeformad, detta är bra för marknads-
förare. Installationen är enkel och inget man måste visa eller förklara för en cykel 
PH��NDQLNHU��Vn�F\NHODӽlUHU�EOLU�JODGD��SOXV�DWW�GHQ�KDU�HQ�K|JW�UHNRPPHQGHUDW�
I|UVlOMQLQJVSULV�YLONHW�LQQHElU�K|JUH�PDUJLQDO�WLOO�DӽlUHQ��&\NOLVWHUQD�VRP�SULPlUD�
stakeholders få det ljus de behöver och ytterligare ett sätt att utrycka sin stil och 
VWDWXV�JHQRP�HWW�K|JNODVVLJ�SURGXNW��$QGUD�WUDӾNDQWHU�GUDU�RFNVn�Q\WWD�DY�GHQ�Gn�
GH�InU�HQ�VlNUDUH�WUDӾNPLOM|�WDFN�YDUH�OMXV�Sn�F\NODUQD��'HQ�SXQNWHQ�PHG�nWHUYLQ��
ning blir lite svårare då bara armen som är gjord av aluminium kan återvinnas 
som råmaterial.
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Billaga
SVARANDEN: 3 av 3SVARANDEN: 3 av 3

Ü Fråge-översikter tt DatatrenderDatatrender UU EnskildaEnskilda
svarsvar

Dela allaDela allaExportera allaExportera alla

F1F1

66,67% 2

33,33% 1

F2F2

? 

SIDA 1

Använder du ljus på din cykel? – Benutzt
du Licht am Fahrrad? – Do you use a bike

light today?
Svarade: 3 Hoppade över: 0

TotaltTotalt 33

Varför/Varför Inte? – Warum/Warum nicht? –
Why/Why not?

Svarade: 3 Hoppade över: 0

  

 

Visar 3 svar

ExporteraExporteraAnpassaAnpassa

Ja – Ja – Yes

Nej – Nein – No

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval – Svar –

Ja – Ja – YesJa – Ja – Yes–

Nej – Nein – NoNej – Nein – No–

ExporteraExportera

ww  Svar Svar (3)(3) C Textanalys z Mina kategorier

PRO-FUNKTION
Använd textanalys för att söka efter och kategorisera svar eller visa ofta använda ord och fraser. Du måste
uppgradera till en guld- eller platinumplan för att kunna använda textanalys.

 Läs mer »

D

UppgraderaUppgradera

Sök svar sKategorisera som ... Filtrera efter kategori

för att andra ska se mig
2014-02-19 10:21 Visa svarandens svar

Its broken
2014-02-19 09:51 Visa svarandens svar

Um von anderen Verkehrsteilnehmern besser gesehen zu werden und nicht angefahren werde.
2014-02-11 08:28 Visa svarandens svar
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F3F3

? 

F4F4

Om du svarade Ja: Vad tycker du är
bra/dåligt med den cykel ljus som du

använder idag? Om du svarade Nej: Vad
skulle få dig att använder ett cykel ljus? –
Wenn ja: Was findest du gut/schlecht mit
dem Licht das du am Fahrrad hast? Wenn
nein: Was würdest dich dazu bringen Licht
an deinem Fahrrad zu benutzen? – If you
answered Yes: What do think is good/bad
about the bike light you use today? If you
answered No: What would make you use a

bike light?
Svarade: 3 Hoppade över: 0

  

 

Visar 3 svar

Hur ofta cykla du i Veckan? Tar medel värde
på hela året(Sommer och vinter ihop) – Wie

oft fährst du Fahrrad pro Woche? Bitte
mitteln über das ganze Jahr(also Sommer

ExporteraExportera

ww  Svar Svar (3)(3) C Textanalys z Mina kategorier

PRO-FUNKTION
Använd textanalys för att söka efter och kategorisera svar eller visa ofta använda ord och fraser. Du måste
uppgradera till en guld- eller platinumplan för att kunna använda textanalys.

 Läs mer »

D

UppgraderaUppgradera

Sök svar sKategorisera som ... Filtrera efter kategori

Jag måste alltid komma ihåg att ta med mig lyset i väskan ifall det är mörkt när jag sedan ska cykla hem igen.
2014-02-19 10:21 Visa svarandens svar

Om det var effektivt och diskret så det inte blev stulet eller förstört
2014-02-19 09:51 Visa svarandens svar

GUT: gute ausleuchtung; auch beim Langsamfahren gut sichtbar und hell; Standlicht vorn und hinten
SCHLECHT: sehr teuer; benötigt Nabendynamo (ungünstig zum Nachrüsten))
2014-02-11 08:28 Visa svarandens svar

ExporteraExporteraAnpassaAnpassa

und Winter zusammen) – How often do you
ride your bike each week? Please state your

average over the whole year(summer and
winter combined)
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5 15 3

F5F5

? 

Svarade: 3 Hoppade över: 0

Totalt antal svarande: Totalt antal svarande: 33

Cykla du hellre på gatan eller cykelbana?
Varför? – Fährst du lieber auf der Straße

oder auf dem Radweg? Warum? – Do you
prefere to ride on the street or on the cykel

path? Why?
Svarade: 3 Hoppade över: 0

  

 

Visar 3 svar

Gånger – Male
– Times

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Svarsval – Medeltal – Totalt – Svar –

SvarSvarGånger – Male – TimesGånger – Male – Times–

ExporteraExportera

ww  Svar Svar (3)(3) C Textanalys z Mina kategorier

PRO-FUNKTION
Använd textanalys för att söka efter och kategorisera svar eller visa ofta använda ord och fraser. Du måste
uppgradera till en guld- eller platinumplan för att kunna använda textanalys.

 Läs mer »

D

UppgraderaUppgradera

Sök svar sKategorisera som ... Filtrera efter kategori

cykelbana, säkrare
2014-02-19 10:21 Visa svarandens svar

cykelbanan det är säkrare
2014-02-19 09:51 Visa svarandens svar

Auf dem Radweg: während des Fahrens müsste ich sonst auf die überholenden Autos und auf die Türen der
parkenden Autos achten.
2014-02-11 08:28 Visa svarandens svar

F6F6

Tycker du att gatubyljusning är tillräckligt
där du cyklar, eller behöver du mer ljus/ditt

ExporteraExportera

cykel ljus för att ser gatan/hinder bättre? –
Hältst du die Beleuchtung auf den Wegen

die du benutzt für angemessen, oder
benötigst du mehr Licht/dein Fahrradlicht

um die Wegstrecke/Hindernisse deutlich zu
erkennen? – Do you feel the streetlights are
sufficient, or do you need more light/your

bike light to clearly make out the
path/obstacles?
Svarade: 3 Hoppade över: 0
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? 

F7F7

cykel ljus för att ser gatan/hinder bättre? –
Hältst du die Beleuchtung auf den Wegen

die du benutzt für angemessen, oder
benötigst du mehr Licht/dein Fahrradlicht

um die Wegstrecke/Hindernisse deutlich zu
erkennen? – Do you feel the streetlights are
sufficient, or do you need more light/your

bike light to clearly make out the
path/obstacles?
Svarade: 3 Hoppade över: 0

  

 

Visar 3 svar

Tänk dig du använder ett cykel ljus som är
inte kopplat till ett dynamo/generator, hur

skulle du vilja ladda den och hur ofta i
veckan kunde du tänka dig göra det? –

Wenn du dir vorstellst das du ein
Fahrradlicht benutzt das nicht an einen
Dynamo gekoppelt ist, wie würdest du

dieses Licht am liebsten Aufladen und wie
oft die Woche wäre akzeptabel für dich? –
Imagine you had a bike light which is not

connected to a dynamo/magneto, how
would you prefer to charge that light and

how often a week would be acceptable to?
Svarade: 3 Hoppade över: 0

ww  Svar Svar (3)(3) C Textanalys z Mina kategorier

PRO-FUNKTION
Använd textanalys för att söka efter och kategorisera svar eller visa ofta använda ord och fraser. Du måste
uppgradera till en guld- eller platinumplan för att kunna använda textanalys.

 Läs mer »

D

UppgraderaUppgradera

Sök svar sKategorisera som ... Filtrera efter kategori

det är tillräckligt
2014-02-19 10:21 Visa svarandens svar

där jag cyklar är det tillräckligt, men ska mna cykla i skogen då hade jag behövt met ljus
2014-02-19 09:51 Visa svarandens svar

Ich benötige das Licht in nicht/wenig beleuchteten Wegen (Park, etc) und auf mäßig beleuchteten Radwegen
neben der Straße, weil es unebenheiten gibt, welche im Kontrast der hellen Autoscheinwerfer schwer zu sehen
sind
2014-02-11 08:28 Visa svarandens svar

ExporteraExportera
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F8F8

? 

Hur du nånsin glömt din cykel lampa
hemma, på grund att du har tagit bort den
från cykeln och inte tänkte på den när du
lämnade hemmet? – Hast du schon mal

eine Fahrradlampe vergessen weil du sie
abgenommen hast und morgens beim raus
gehen verpeilt hast mitzunehmen? – Have

you ever left your bike light at home, due to
taking it off your bike and then forgetting to

bring it when you left your place?
Svarade: 3 Hoppade över: 0

  

 

Visar 3 svar

1, helst aldrig. Jag har LED nu med batteri som håller länge, ibland går lyset på av misstag i väskan och batteriet
tar slut.
2014-02-19 10:21 Visa svarandens svar

1 gång i veckan max. helst inte alls
2014-02-19 09:51 Visa svarandens svar

Wie ein "Nachtlicht" direkt in die Steckdose, so müsste ich nie das Kabel suchen. Höchstens 1-2 Mal in der
Woche aufladen!
2014-02-11 08:28 Visa svarandens svar

ExporteraExportera

ww  Svar Svar (3)(3) C Textanalys z Mina kategorier

PRO-FUNKTION
Använd textanalys för att söka efter och kategorisera svar eller visa ofta använda ord och fraser. Du måste
uppgradera till en guld- eller platinumplan för att kunna använda textanalys.

 Läs mer »

D

UppgraderaUppgradera

Sök svar sKategorisera som ... Filtrera efter kategori

ja
2014-02-19 10:21 Visa svarandens svar

nej jag har alltid haft fast lampor som inte gått att ta bort.
2014-02-19 09:51 Visa svarandens svar

Ja. Ich habe sie sowohl schon am Fahrrad vergessen, als auch in der Wohnung!
2014-02-11 08:28 Visa svarandens svar
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