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Abstract 

With the intention to develop more sustainable cities, many places across the world have 

invested in more environmentally friendly transport systems and services. This report 

will showcase a proposal for a system, a bicycle rental service in Sweden, with focus on 

students behavior and movement patterns. The purpose of this system is to promote an 

environmental, economic and socially sustainable growth for the City of Växjö.  

!
Abstrakt 

Med intentioner att utveckla mer hållbara städer har man på många ställen världen över 

satsat på mer miljövänliga transportsystem och tjänster. Denna rapport kommer att ta 

upp ett förslag på system för en cykeluthyrningstjänst i Växjö, med fokus på studenters 

beteenden och rörelsemönster. Syftet med detta system är att gynna en miljömässig, 

ekonomisk och socialt hållbar tillväxt för Växjö stad. 

!
Nyckelord 
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1 Inledning 
1.1  Bakgrund  
I dagsläget bedrivs det forskning på alternativa bränslen till fordon i ett försök att gå från 

fossila bränslen till biobaserade drivmedel samt hybriddrivna bilar, med syftet att 

minska negativ påverkan på miljön. Detta tycker jag är behövligt och ett fantastiskt 

framsteg, men varför inte gå till roten av problemet med transport och ifrågasätta hur vi 

nyttjar de olika färdmedel som finns? De flesta skulle kunna byta ut bilen mot mer 

skonsamma alternativ för miljön, som att promenera eller cykla i många av de fall då 

bilen används. Enligt mina observationer tas ofta bilen till gymmet för att motionera, när 

de istället skulle kunna lägga delar av uthållighetsträningen utomhus på väg till 

träningen genom att promenera, springa eller cykla till träningslokalen. Detta hänger i 

många fall ihop med hur deras logistik ser ut under en dag. Åker de till exempel bil till 

jobbet, för att sedan ta sig vidare direkt till gymmet och på hemvägen handla mat, kan 

jag förstå att de inte gör sig besväret att byta färdmedel flera gånger under en dag. Dock 

tror jag att i många av dessa fall, går det att ta cykeln från första början, så länge den 

fyller de behov man har av de inplanerade aktiviteterna för dagen. Vi lever i ett klimat 

som gör det svårt att cykla året om, men när vädret tillåter finns möjligheten att cykla.   

 En allmän iakttagelse är att dagens konsumtionssamhälle bygger på ägandet av egna 

färdmedel, oftast mer än ett, men om vi kunde gå ihop och dela på våra resurser som 

ersättning för ägandet och istället hyra vid de tillfällen vi behöver, skulle det kunna leda 

till ett skifte inom samhällets ekonomiska sektor. Detta innebär alltså att det som säljs är 

en tjänst och inte produkten i sig, vilket skulle kunna beskrivas som ett exempel av 

cirkulär ekonomi.  1

     Macken i Växjö, ett kooperativ ägt av medarbetare som jobbar med kombinationer av 

hållbarhet, integration, design och entreprenörskap , har inlett ett samarbete med Växjö 2

kommun och Linnéuniversitetet för att ta fram ett system för småskalig cykeluthyrning 

för en mindre stad. Tanken är att det kommer att ägas av kommunen men drivas av 

kooperativet Macken. Linnéuniversitetets uppgift är att stå för expertis och kunskap som 

kan driva på en utveckling i nyttjandet av alternativa färdmedel.  

!1
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!
1.2  Mål och syfte:  
Målet är att göra det enklare och uppmuntra till användningen av cykeln som alternativt 

transportmedel och träningsredskap, snarare än att skapa ett system som ersättning för 

transport med bil. Syftet är att, ur ett helhetsperspektiv, beskriva processen hur man 

skulle kunna bygga upp en cykeluthyrningstjänst med utgångspunkt i cirkulär ekonomi, 

genom hållbar design. Uthyrning av olika sorters cyklar och tillbehör skapar bättre och 

lika tillgång till cykelsortimentet och leder till cirkulär ekonomi genom resursdelning. 

Syftet med detta system är att gynna en miljömässig, ekonomisk och socialt hållbar 

tillväxt för Växjö stad, för att i ett senare stadie kunna expandera och fungera i andra 

mindre städer. Dessutom kan det leda till en förändring av människors livsstil i positiv 

bemärkelse.   3

!
1.3  Problemområde:  
I stora städer finns det några olika exempel på cykeluthyrningssystem. Exempel som jag 

har undersökt är bland annat: Smartbike, Cyklocity, Call a Bike och Smoove. För att ta 

del av mer information om hur de fungerar, se Bilaga A s.26. 

De drivs i stor utsträckning av mediebolag som finansieras av reklam. Cyklarna 

marknadsförs som unisex-modeller och är oftast likadana och ska passa de många olika 

användare som rör sig i staden. Det finns i regel möjlighet att ställa in cykeln efter sina 

behov i begränsad utsträckning. I de flesta fall fungerar systemet endast för ett behov, att 

ta sig från punkt A till punkt B. 

     I Danmark finns ett exempel på cykelbibliotek Bicycle Innovation Lab som erbjuder 

en rad olika modeller för småskalig uthyrning. Tjänsten bygger på idén att alla ska ha 

möjlighet att testa ett stort urval av cykelmodeller för att locka till olika 

användningsformer av cykeln. Genom undersökningar de har utfört med avsikt att stärka 

sin tes, har det visat sig att om man erbjuder ett bredare utbud av cykeltyper för 

uthyrning finns det potential att uppmuntra fler människor att cykla oftare.  4

!
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1.4  Problemområdets avgränsning:  
Projektet kommer att utvecklas för en mindre stad och ta hänsyn till Växjö som 

utgångspunkt. Genom att titta på studenter och andra målgrupper som rör sig på 

universitetet kan jag ta fram ett förslag för en cykeluthyrningstjänst som senare kan 

utvecklas och appliceras på andra ställen i Växjö. Finansiering av reklam fungerar i 

stora städer men inte för en stad av Växjös storlek. Tjänsten ska vidare utnyttjas och 

utvecklas för flera olika målgrupper som: invånare i Växjö stad, turister, pendlare, 

studenter, tillfälliga användare, och lokala företag. 
!
1.5  Frågeställning: 
Hur kan jag genom servicedesign och grafisk design utveckla och marknadsföra ett 

system för cykeluthyrning i Växjö för en hållbar livsstil, miljö och ekonomi?  

!!!

!3



2 Teori & Metod 
2.1  Teoretisk ram: 
Varför finns det idag ett stort behov av designers och kreativitet? Det beror på att vi 

lever i detta konsumtionssamhälle som bygger på traditionen att designers är tränade på 

att se användare som konsumenter för att sälja produkter och tjänster, och i sin tur därför 

designa för att tjäna den industriella produktionen. Designers roll i dagens samhälle står 

inför stora förändringar och utmaningar för att skapa ett samhälle med kvalitet och 

framtid. Det traditionella sättet att se på design skiftar från att ha fokus på objektet till att 

fokus läggs på syftet av designen.  5

2.1.1 Konsumtionssamhället 
I vår samtid uttrycker vi vår livsstil genom konsumtion istället för hur det tidigare kunde 

uttrycktas genom valet av yrke, religion och politisk övertygelse.  Istället för att 6

identifiera sig med sin yrkeskategori kan vi göra markeringar med hjälp av våra val av 

varumärken som säger en hel del om oss. Vi signalerar en livsstil genom det vi köper 

och använder vilket resulterar i att ett varumärke kan stå för vissa adjektiv, som man 

som kund vill bli förknippad med. Det uppfattas av andra som är en del av samma 

sociala krets och skapar relationer. Därför skapar det en känsla av tillhörighet, men 

!4

 Sanders, Elisabeth B.-N & Stappers,Pieter Jan: Convivial Toolbox - Generative Research for the Front 5

End of Design. Amsterdam: BIS Publishers, 2012. s. 16-28

 Pavitt, Jane: Brand New. London: University Presses Of California, Columbia And Princeton, 2001. s. 6
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End of Design. Amsterdam: BIS Publishers, 2012. s. 16)

Här har tidigare visats en illustration som beskriver traditionella designdiscipliner samt 
hur det har kommit till nya grenar.



samtidigt stänger vi ute andra saker. Det handlar om att välja och välja bort i dagens 

konsumtionssamhälle då vi har ett överflöd av varor och tjänster.  7

När man talar om varor som konsumeras av köpare finns det ett gränssnitt som kan 

skilja sig från situation till situation. Det som vi ofta benämner som 

konsumtionssamhället kan förstås som relationen mellan konsumenten och varan.  
!

De potentiella konsumenternas möten med de potentiella föremålen för deras 
konsumtion blir det viktigaste byggstenarna i den speciella väv av mellanmänskliga 
relationer som enkelt kallas för ”konsumtionssamhället”. Eller snarare är det så att 
den existensiella miljö som kom att bli känd som ”konsumtionssamhället” utmärks 
av att de mellanmänskliga relationerna stöps om efter mönster från de relationer 
som utvecklas mellan konsumenterna och föremålen för deras konsumtion. Denna 
enastående bedrift har utförts genom konsumtionsmarknadernas annektering och 
kolonisering av det rum som sträcker sig mellan människorna, det rum i vilket 
trådarna som förenar människorna flätas samman och staketen som skiljer dem 
byggs.  8!

Det som beskrivs av Zygmunt Bauman går att koppla an till att konsumenten i andra ord 

är subjektet och att att varan tar rollen som objekt. Min slutsats blir att det egentligen är 

konsumenterna som förvandlas till varor i konsumtionssamhället i och med att de på sätt 

och vis konsumeras av samhällets system för konsumtion. 
!
2.1.2 Servicedesign 
Servicedesign är en relativt ny gren inom design som fortfarande utvecklas. Fokus ligger 

på att designa eller utveckla redan befintliga system och tjänster. Designern har som 

avsikt att se till användarens behov och förse den med en holistisk upplevelse. Jag vill 

hävda att Servicedesign på sätt och vis är ”Metadesign” , i den mening att det man 9

designar är designen av design. Som Marc Stickdorn & Jakob Schneider har valt att 

uttrycka sig om servicedesign så kan resultatet ta olika form beroende på processen.   
!

While colloquially the word design is used to refer to the appearance or styling of a 
particular product or outcome, the proper meaning goes far beyond that. In 
particular, the approach of service design refers to the process of designing rather 
than to its outcome. The outcome of a service design process can have various 

!5

 Holmberg, Ingalill (red.): Identitet - om varumärken, tecken och symboler. Stockholm: Raster förlag, 7

2002. s.83-90
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 Se Noter om Metadesign 9



forms: rather abstract organizational structures, operation process, service 
experiences and even concrete physical objects.  10!

2.1.3 Cirkulär ekonomi & Hållbarhet 
När man talar om Servicedesign bygger det ofta på tankar kring cirkulär ekonomi. En 

viktig del av cirkulär ekonomi är det som kallas ”sharing economy”, alltså att sälja 

tjänster istället för produkter som innebär nya beteenden inom konsumtionssamhället. 

Naturen förlitar sig på solens energi som kan ses som en förnybar källa medan vi 

människor extraherar och använder oss av fossila bränslen som påfrestar vår planet. 

Detta leder bland annat till global uppvärmning och att mikroskopiska partiklar sprids i 

vår miljö som på sikt orsakar hälsoproblem.  Jag citerar här Stina Behrens som arbetar 11

som servicedesigner på transformator.  
!

I en värld med allt större hållbarhetsutmaningar behöver vi gå från en linjär till en 
cirkulär ekonomi för att använda jorden resurser på ett mer effektivt sätt. Att skifta 
till ett cirkulärt system är en del av lösningen för att vår planet ska kunna överleva. 
När råvarorna är begränsade måste vi tänka om. Genom att designa in produkter i 
ett cirkulärt system och att konsumenter istället köper tjänster gör att vi kan 
återanvända produkterna och företagen behåller ägandeskap över råmaterialet. Att 
ställa om från linjär till cirkulär ekonomi är en utmaning som kräver innovation, 
utveckling och nya affärsmodeller. En utmaning där service design borde ta en 
ledande roll. För om systemet ska fungera måste vi ha djup förståelse för 
slutkundens behov, men även förstå företagens behov, för att lyckas omvandla 
dagens konsumtionslösningar till flexibla tjänstelösningar som kan möta olika 
kundbehov.  12

Genom cirkulär ekonomi kan man kringgå denna köpmani som råder i dessa tider. Det 

skapar även en gemenskap och en social aspekt som skapar mervärde. Genom att cykla 

mer hoppas jag att miljö, hälsa och livstil kommer att förändras till det bättre. Som de 

uttrycker sig på Bicycle Innovation Lab, så anser de att det finns uppenbara positiva 

effekter av att cykla som till exempel mindre utsläpp av avgaser och partiklar, mindre 

föroreningar och bättre luft. Men även att det är bra för dig och din hälsa, samt staden du 

lever i, som i sin tur har positiv effekt på ekonomin. Därför finns potential att förbättra 

!6
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flera städer runt om i världen, och de påpekar att cyklandet är något mer än bara ett 

färdsätt. ”In Denmark Cycling is an -ism. It is a movement.”  13

!
2.2  Praktiskt utförande: 
Jag har valt att utgå från metoden the double diamond  som delar in designprocessen i 14

fyra faser: upptäcka, definiera, utveckla och utföra. Jag anser att det kan vara låsande att 

dela in processen i för tydliga block och valde därför att visualisera min tidsplan som 

något mer organiskt och flexibelt. Detta illustrerar att det är en levande process där man 

kan gå tillbaka och utforska flera vändor eftersom man aldrig riktigt slutar ta in 

information och utforska. 

!
 

!

!7
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!
Under handledning med servicedesignern Anders Landström diskuterade vi hur jag ska 

gå tillväga för att ta fram ett koncept för ett cykeluthyrningssystem. Första steget är att 

intervjua människor angående deras beteende och rörelsemönster, för att sedan 

presentera ett löst koncept och få reaktioner och återkoppling på triggermaterial för att 

sedan utveckla ett system som går att testa, alltså en service prototype. För att 

kommunicera detta triggermaterial till användarna kommer jag genom illustrationer 

beskriva ett händelseförlopp. Med hjälp av den feedback jag får kommer jag att få en 

inblick i hur andra ser på förloppet och förhoppningsvis kunna utveckla systemet. För att 

förstå alla beteendegrupper och hur deras touchpoints överlappas i systemet kommer jag 

att jobba med verktygen customer journey map. Tillslut kommer jag att visualisera 

tjänsten genom verktyget business model canvas och stakeholder map.  Dessutom 15

kommer jag under processens gång arbeta med en logotyp och grafiskt material för att 

stärka den tjänst som tar form.  

!
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!
3 Resultat 
3.1  Skiss & Gestaltningsprocess: 
För att förstå studenters beteende och rörelsemönster skapade jag en enkätundersökning 

och förde intervjuer med studenter. Det som jag upptäckte genom de svar jag fick av 

dessa olika undersökningar, var att studenter rör sig i begränsad mån då det mesta man 

behöver finns på campus eller i stan.  

För att se fullständig visualisering av enkätundersökning, se Bilaga B s.27. 

Efter att ha sökt mönster och analyserat svar valde jag att dela in användarna i olika 

beteendegrupper. Eftersom samma person i olika situationer kan ha olika behov finns det 

möjlighet för en och samma person att tillhöra flera olika beteendegrupper.  

!
3.1.1 Beteendegrupper: 
Först har vi ”Fraktaren" som behöver ett sätt att förflytta sig och samtidigt flytta objekt 

som antingen är tungt, otympligt eller både och. Som exempel har jag observerat 

studenter som när de storhandlar mat, fraktar hem matkassarna i de kundvagnar som 

finns vid affären. Dessutom finns det de som i brist på andra färdmedel går till 

matbutiken och kör hem en vagn för att sedan vid flytt, frakta sina flyttkartonger och 

andra saker över campus. Därför upplever jag att det behövs någon form av vagn som 

går att använda för sig, men även som går att fästa vid sin cykel om man äger en sådan.  

!9

C I T A T

“ För mig är det enkelt att förflytta mig runt i 
Växjö med cykel. Staden har en rimlig distans 
mellan kommersiella områden, centrum och 
campus. Det är också hälsosamt att cykla och 
du orsakar inte förorening.” 

“Jag behöver en cykel med större cykelkorg  
för att frakta alla mina saker” 

“Jag antar att priset för två timmars cykeltur 
ska vara till samma pris som två timmars 
bussbiljett, eller kanske något billigare för att 
uppmuntra människor till att cykla mer.”

Skulle du cykla mer ofta 
om det fanns ett system 
för cykeluthyrning  på 

campus och/eller i stan?

JA
47%

NEJ
53%



”Upptäckaren” är intresserad av att testa olika modeller av cyklar utan att behöva 

köpa dem. Då finns dels ett behov av att prova på, då man inte vill lägga så mycket 

pengar på en modell som man bara kommer att använda ett par gånger, dels kan det vara 

så att man är nyfiken på hur bra en modell fungerar innan man tar ett beslut och 

införskaffar sig den själv.  

”Engångslånaren” är den som kommer att använda tjänsten endast en eller ett fåtal 

gånger. Det skulle kunna vara en turist men även en student som äger en cykel som av 

någon anledning inte går att använda. Låt oss säga att du ska iväg och upptäcker att du 

har fått punka och bussen redan har gått, då vill du kunna hyra en cykel för ett tillfälle 

utan att behöva binda upp dig och bli medlem.  

”Långlånaren” vill utnyttja cykel under en längre period av tid, exempelvis en termin 

då Linnéuniversitetet tar emot många utbytesstudenter. Ett bra sätt att uppleva staden 

som utbytesstudent är genom cykling, och som jag redan påpekat är behovet av att låna 

cykel under en förhållandevis lång period av tid. När man hyr en cykel i ett halvår finns 

det ett behov av att lämna in den på service för säkerhetskontroll och upprustning.  

 

!10
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Det finns en dimension till, även om man tillhör en av dessa behovsgrupper kan det 

skilja på om man är nybörjare eller veteran. Det måste finnas två vägar att ta som kund, 

då skillnaden är att man antingen för första gången testar tjänsten och behöver mer hjälp, 

men även att det finns den användare som vet hur det går till och kan klara sig själv. 

Alltså ska det finnas en ”långsam” väg och en”snabb” väg. För de som bara ska använda 

tjänsten under kort tid behöver även processen att hyra och betala gå snabbt medan 

långlånaren kan acceptera att det tar längre tid i processen innan man får tillgång till 

tjänsten. 

!
3.1.2 Customer Journey Map: 
För att kunna sätta det i ett helhetsperspektiv genom tidsuppdelningen före-innan-efter 

och förstå i vilka situationer dessa olika beteendegrupper överlappar varandra och är i 

behov av samma aktivitet och gränssnitt visualiserar jag det med verktyget  

customer journey map. På detta sätt kan jag få en överblick och illustrera det genom en 

enklare visualisering för utomstående att läsa. Det är viktigt att jag försöker tillgodose 

de genuina behov som finns istället för de önskemål och begär som användaren har. 

Aktiviteterna motiveras utifrån kundens behov då det är grundbulten i tjänsten. För att se 

processen i sin helhet se Bilaga C s.28-30. 

 

!
!
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3.2.3 Rörelsemönster 
Genom att intervjua folk om deras rörelsemönster fick jag reda på att de för det mesta 

rör sig mellan campus och stan samt industriområdena. Därför anser jag att det till en 

början borde finnas möjlighet att hämta och lämna cyklar på två olika stationer som 

känns relevanta för detta beteende. Som första prototyp föll valet på biblioteket här på 

campus och stadsbiblioteket i stan som uthyrningsplatser. Stadsbiblioteket ligger relativt 

nära till hands för de som kommer från stationen, dock skulle det i en framtida 

utveckling finnas en station i direkt anslutning till järnvägs- och busscentralen. Tanken 

bakom beslutet att använda sig av biblioteken är att det är en neutral plats, med bra 

öppettider, dit alla är välkomna. De har dessutom redan en uthyrningstjänst som man 

kan koppla an till. Lika lätt som du registrerar dig för att kunna låna böcker ska det gå 

att registrera sig för att hyra cyklar, med undantag av betalning som blir ett tillägg.  

!
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3.1.4 Stakeholder map: 
För att kunna visa på hur BikeLab som organisation tillsammans med andra intressenter 

samarbetar och ser ut i förhållande till samhället har jag valt att illustrera det genom 

verktyget Stakeholder Map. De interna intressenterna är Macken, Växjö Kommun och 

Linnéuniversitetet. Dessa driver organisationen och utvecklingen av projektet. Själva 

tjänsten att hyra ut kommer att skötas av biblioteket då planen är att utnyttja deras 

uthyrningstjänst som redan fungerar för böcker. Att se till att allt fungerar som det ska, 

upprustning och skötsel av cyklar kommer att vara Mackens ansvar.  

!
 

!13

E X T E R N A

S E K U N D Ä R A

P R I M Ä R A

hotell

leverantörer

ekonomi

regering

press & media

samhället

BikeLab

Macken

I N T E R N A

Linnéuniversitetet 

Växjö kommun 

kunder
invånare
turister

tillfälliga användare
pendlare
studenter

bibliotek

O¦QVWUDƓNHQ

bostadsrätts-
föreningar

ƓQDQVL¦UHU

STAKEHOLDER MAP



3.1.5 Business Model Canvas: 
För att få en översikt över tjänsten visualiseras det genom en så kallad Business Model 

Canvas, som en form av affärsmodell. Den svarar på frågorna: Vad det är för någon 

tjänst och varför den finns. Vem driver tjänsten och med vilka resurser? Vilka är 

användarna och genom vilka kanaler tar man kontakt med dem? Relationer mellan tjänst 

och användare? Längst ner på sidan finns även möjlighet att visa på ekonomin genom 

intäkter och kostnader.  

 

!
!
3.1.6 Hemsida: 
Som jag antyder i Customer Journey Map behövs det en hemsida där man kan ta del av 

information hur man ska gå tillväga för att boka, betala samt kolla tillgänglighet med 

mera. Den ska gå att anpassa efter vilken enhet man använder. Istället för att man ska 

behöva ladda ner en app så kommer fokus ligga på att designa hemsidan så att man lätt 

kan använda den genom mobila enheter. Jag har valt att illustrera hur konceptet för 
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hemsidan kan komma att se ut utifrån de behov som finns. Det ska gå att koppla sitt 

bibliotekskort och inloggningsuppgifter till denna tjänst, vilket gör det smidigt för 

användaren som är student eller har ett lånekonto på stadsbiblioteket där samma sak 

gäller. Dessutom var det många som i undersökning och intervjuer betonade att det beror 

på vädret om de cyklar eller ej. Därför vill jag integrera en väderprognos på hemsidan. 

!
 

!
!
!
!
!
3.1.7 Identitet: 
För att kunna marknadsföra BikeLab behöver det skapas ett varumärke som man som 

användare kan identifiera sig med. Jag började skissa på en logotyp med ledorden 

transport, cykel, cirkulär ekonomi och rörelse. För att se processen och tidigare skisser 

av logtypen se Bilaga D s31-33. 
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Jag valde till slut att gå på spåret där symbolen bygger på evighetstecknet eftersom 

bikeLab kommer att fungera som ett kretslopp som tar tillvara på begagnade cyklar för 

upprustning. Dessutom går det att läsa in två cykelhjul i rörelse framåt. Symbolen består 

av tre linjer som symboliserar de tre stakeholders som är involverade i projektet. 

Ordmärket följer symbolens form på bokstäver som k, L & A.  

 

!
BikeLab använder sig av två primära färger samt svart och vitt. De är valda med tanke 

på att de är utstrålar aktivitet och rörelse. Den mest använda färgen utåt sett är den 

gulgröna som ska efterlikna den färg som finns på reflexvästar, en sorts signalgul som på 

engelska kallas visability yellow. Jag var länge inne på att använda mig av en gul färg 

eftersom det är en aktiv färg som utstrålar energi , men jag upplever att det här på 16

campus kommer bli svårt att sticka ut i förhållande till Linnéuniversitetets 

kommunikation. Därför har den gula färgen istället blivit en stor del av förklaringen av 

verksamhetens insida och i presentation av tjänsten. De färger som räknas till de 

sekundära fungerar som kompletterande färger för applicering i infografiska 

illustrationer. 

Eftersom det behövs riktlinjer för hur dessa delar ska användas och appliceras i olika 

kontexter har jag tagit fram en manual för hur man ska använda sig av de grundelement 

som jag har arbetat fram för att skapa en identitet genom visuell kommunikation. För att 

ta del av denna information se Bilaga E s.34-60. 

!
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3.2  Analys av Gestaltningsarbete: 
Det finns vissa delar av tjänsten som jag inte har vidrört än som måste tas i beaktning 

och det är säkerheten. Vid intervjuer uppfattade jag att det fanns en oro som jag vill 

erbjuda lösningar till. Frågorna som kom upp var, vad händer om: 

Något är trasigt eller går sönder - Det går att i förväg köpa till en försäkring. 

Förhoppningsvis vårdas cykeln som sin egen, och allting fungerar som det ska men om 

något skulle gå sönder av olyckshändelse kan det vara bra att veta att försäkringen 

täcker det. Annars får man stå för kostnaden om man är vårdslös och orsak till det.  

Säkerhet/Skada - Det ska finnas möjlighet att låna både cykelhjälm och dessutom en 

reflexväst då det till stor del av året blir mörkt tidigt. Viktigt att veta är att man ansvarar 

för sin egen användning och det är på egen risk man cyklar. Ett förslag är att det ska 

finnas ett säkerhetspaket som för gäster, framförallt internationella, beskriver trafikregler 

i Sverige.!

Punktering - Dessutom ska man kunna låna med sig ett ”punkteringspaket” som 

innehåller verktyg och material om så skulle behövas för byte av däck/slang. Om 

olyckan skulle vara framme och det är långt att gå tillbaka kan man alltså byta däck eller 

slang på plats efter instruktioner som finns på hemsidan eller i pappersform i 

”punkteringspaketet”. !

Att hitta - För att ge inspiration till att ge sig ut på cykelturer ska det även finnas kartor i 

form av illustrationer på hemsidan, där det finns möjlighet att spara ner en viss runda 

som pdf att ha på sin mobila enhet. !

Tillgänglighet - Hur tar man som kund reda på vilka cyklar som finns tillgängliga och 

lediga för uthyrning? Antingen genom hemsidan som uppdateras varje gång någon cykel 

bokas, antingen av personal eller av kund. Om man är på plats och inte har tillgång till 

internet, kan man fråga personal eller kolla på bibliotekets datorer. 

Stöld/Skadegörelse - För att undvika stöld och skadegörelse har jag funderat över att på 

något sätt märka cyklarna genom färg för att det ska vara krångligt att sälja dem vidare. 

Samtidigt ger likformighet en känsla av att cyklarna tillhör ett system och på ett sätt blir 

de anonyma, som kan göra att det personliga ansvaret minskar. Jag vill att det ska 

kännas som att man har lånat sin kamrats cykel och behandlar den därefter. Därför har 

jag valt att endast markera cyklarna med klistermärken. Ett med logotyp och ett med 
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identifikationsnummer eftersom jag inte vill använda färg i onödan. Detta är en åtgärd 

som jag ännu inte har undersökt närmare som i fortsatt arbete måste utvecklas. !

!
3.2.1 Livscykelanalys:!
Genom att sätta projektet i ett större sammanhang och se det från ett vidare perspektiv är 

det lättare att se hur det kan komma att påverka miljön dels positivt men även negativt, 

samt vilka resurser som krävs för att det ska fungera. För att se helheten delar man in 

livscykeln i faser som: utvinning av råmaterial, processering av material, tillverkning av 

komponenter, montering & förpackning, distribution & försäljning, installation & 

användning, underhåll & uppdatering, förbränning eller deponi. Här kan man vidare 

återvinna antingen material, komponenter eller hela produkten och på så sätt skapas en 

sluten cykel.   17

Eftersom jag arbetar med en tjänst som tillhandahåller dels produkter men även 

kommer att behöva marknadsföring, behöver jag ta fram tre olika livscykelanalyser som 

går in i varandra. En för den huvudsakliga produkten, alltså cykeln, en för själva tjänsten 

och en för dess marknadsföring. För att allt ska fungera som det ska, krävs det energi, 

pengar, kunskap och engagemang. För att se dem i sin helhet se Bilaga F s.61-63. 

 

!
!
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4 Diskussion 
Jag har kommit fram till att det finns olika behov för studerande på universitetet. Min 

uppgift är att göra det så förståeligt och smidigt som möjligt för att det ska användas och 

fungera som system. Då är det ytterst viktigt att se till vilka behov som finns och 

utveckla tjänsten utefter dem.  

Cyklandets effekter är ett ämne som tas upp i dagens nyhetsflöde. Ett exempel på att 

det är en pågående debatt om cyklar och bilar är dokumentärfilmen Bikes Vs Cars, 2015. 

Dokumentären skildrar både cyklisters och bilisters perspektiv. Jag upplever att 

vinklingen är till cyklisternas fördel då man pekar ut bil- och oljeindustrin som bovarna i 

dramat tillsammans med politiker som ser mellan fingrarna till följd av generösa bidrag. 

Den skildrar bland annat Los Angeles kollektivtrafikssystem som kom att bytas ut mot 

motorvägar med flera filer som successivt har ökat under åren. För att ta ett annat 

exempel fick nyligen ett förslag om att begränsa giftiga avgaser avslag i samband med 

att BMW gjorde en donation samt delade ut tjänstebilar till personer i Tysklands 

regering. Bilindustrin är stor och har politikerna lindade runt sina fingrar vilket innebär 

att infrastruktur för bilister på många håll går före cyklisternas behov. Detta till trots 

måste det finnas ett undantag som bekräftar regeln och det är städerna Köpenhamn och 

Amsterdam som har en rik cykelkultur.   18

I Köpenhamn har det gjorts en studie som visar att det är sex gånger mer lönsamt att 

cykla om man jämför med att köra bil. De har tittat på aspekter som: vägslitage, 

miljöpåverkan, buller, hälsa och trängsel, som tyder det på att det inte bara är du själv 

som tjänar på det utan hela samhället. Exakta kostnaderna för bilkörning kostar 4,66 

kronor per kilometer och att ta cykeln kostar 0,75 kronor för samma sträcka.  19

Frågan är hur vi kan ändra på den uppfattning som driver människor till att uttrycka 

sin identitet genom kostsamma fordon för både ekonomin, hälsan och miljön. Jag tror 

inte att det genom skapandet av en cykeluthyrningstjänst i sig kommer bli lösningen på 

problemet. Det måste skapas en identitet och vara något man vill stå för, det handlar inte 

bara om att göra en bra fungerande tjänst utan även att göra det, i brist på bättre ordval, 
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”attraktivt" att cykla. Om man cyklar är man del av en kultur, och det krävs mycket mer 

än att bara skapa ett system för att få denna kultur att blomstra. Dock är det en bra start 

på en förändring som kan leda till ett mer hållbart Växjö. Min uppfattning är, efter att ha 

studerat projektet Rolighetsteorin,2009 , att det går att förändra människors beteende 20

genom att göra någonting underhållande.   

Genom att cykla upplever jag att man får kontakt med omvärlden på ett annat sätt än 

när man sitter instängd i en bil eller annat fordon. Det tillkommer ljud och man känner 

av luftmotståndet. Dessutom är det lättare att få kontakt med medmänniskor då man inte 

har en glasruta mellan sig som en skiljevägg. Frihet är även ett ord som har dykt upp i 

mitt funderande kring vad som gör cykling så intressant. Känslan av att inte behöva följa 

de vägar som samhället har byggt upp kan vara en bidragande faktor.  

Samtidigt ska det även påpekas att det finns en viss fara med att cykla. Kollar man på 

rapporteringar om olycksfall så kan man fastslå att cykling har ökat i landet. Enligt 

siffror från Transportstyrelsen 2014 har det har visat sig cykelolyckor stod för hela 45% 

av alla som ska ha skadat sig allvarligt i trafiken. Då bör tilläggas att det är en ökning 

med 5% sedan året dess för innan. Man kan fråga sig vad det beror på och det finns inget 

enkelt svar. Det kan bero på bristande underhåll av de cykelbanor som finns tillgängliga, 

samt cyklisters beteende. Folk cyklar i regel för fort och bryr sig inte om trafikreglerna. 

Det är till mesta del olyckor där bara ett fordon är inblandat och statistiken säger att av 

10 cykelolyckor, är det i 8 fall singelolyckor.  21

För bikeLab ser jag en framtid i att ansluta och ta tillvara på de tjänster och deras 

system som redan finns i Växjö. Det skulle kunna vara en del av kollektivtrafiken och 

finnas som alternativ när man på länstrafiken Kronoberg söker en resa. Dessutom skulle 

jag vilja involvera professorer och gästföreläsare som kommer in med tåg till stationen 

och sedan behöver förflytta sig till universitetet. Då skulle en karta över Växjö och 

vägbeskrivning behövas som en del i tjänsten då man för första gången kanske ska cykla 

i en främmande stad och förmodligen har en tid att passa. I dagsläget får man ej ta med 

sig cykel på bussen i Växjö stadstrafik men det går att köpa till en biljett till cykeln och 
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ta med den på bussar inom regionaltrafik.  Detta innebär att om man som pendlare vill 22

cykla men inte får ta med sig sin egen cykel på bussen finns det ett behov för pendlare 

att hyra en cykel på stationen.  

Det finns även en tanke på att anknyta sig till hotellen i Växjö så att de kan erbjuda 

sina gäster en tjänst, att hyra en cykel. Nästa steg i processen skulle vara att genomföra 

en service prototype för att upptäcka eventuella svårigheter och kunna utveckla idén till 

att gå så smidigt som möjligt.  

!
4.1 Hållbarhet: 
Hur kan detta projekt leda till en hållbar livsstil, miljö och ekonomi?  

Jag har redan tagit upp problematiken med hur vi utnyttjar vår jords resurser och 

vilka påfrestningar det innebär både för vår planet men även för vår egen hälsa då vi 

släpper ut föroreningar.  23

Både vi designers och konsumenter påverkas i stor utsträckning av detta men även av 

det konsumtionssamhälle som bygger på linjär ekonomi och för att kunna arbeta med 

design i denna kontext måste jag veta vilken roll jag vill ta som designer. Ann Thorpe 

menar att rollen som konsument och designer har separerats på grund av 

industrialiseringen och konsumismen. Designern tvingas oftast till att uttrycka funktion 

och mening genom artefaktens utseende samt att tänka på vad som går att sälja. 

Konsumenten utnyttjar däremot flera olika sinnen när de använder artefakten, alltså mer 

än det visuella. ”Folk ger även föremål mening utifrån komplexa sociala och kulturella 

samband, i motsats till den förenklade kommersiella mening som designern måste 

försöka uttrycka.”   24

Eftersom jag vill arbeta med design med fokus på hållbarhet vill jag hävda att ett 

tillvägagångssätt är genom servicedesign. Denna linje inom design har som syfte att se 

helheten och handlar mer om processen än att ta fram en produkt. I detta projekt handlar 

det om att se fördelarna med cirkulär ekonomi framför linjär ekonomi med avsikt att ta 
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hand om jordens begränsade resurser på ett bättre sätt. Genom att få konsumenterna att 

köpa tjänster där artefakter ingår istället för att alla ska inhandla egna produkter kan vi 

tack vare resursdelning bli mer miljösmarta.  25
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 Stina Behrens. Produkten som tjänst. 2015 25
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5 Noter !
(3) Wamala, Sarah, Stillasittande och ohälsa- en litteratursammanställning. Östersund: 
Statens Folkhälsoinstitut, 2012 
*Rapport finns i författares ägo.  ! !

Utdrag: 
Finns det samband mellan stillasittande beteenden och olika hälsoutfall? 
Det verkar finnas en del signifikanta och kliniskt relevanta samband mellan olika 
stillasittande beteenden och olika hälsoutfall efter justering för andra riskfaktorer, 
t.ex. kroppssammansättning och fysisk aktivitet. Bäst vetenskapligt stöd verkar 
finnas för dödlighet (alla orsaker, dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar), risk för 
insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar och i endometriell cancer. Det verkar även 
finnas ett visst stöd för ett samband mellan stillasittande beteenden och risk för 
diabetes typ 2, cancerdödlighet för kvinnor och för biomarkörer för hjärt- och 
kärlsjukdom. Däremot verkar bevisläget vara mer oklart för ett samband med risk 
för cancersjuk- domar (utöver endometriell cancer), dödlighet i cancersjukdomar 
för män, samt risk för ohälsosam kroppssammansättning och metabola syndromet. 
När det gäller ohälsosam kroppssammansättning finns det många tvärsnittsstudier 
som visar på signifikanta samband med långvarigt stillasittande, men resultatet från 
prospektiva studier visar att risken för omvänd kausalitet är stor. Det vill säga, högt 
BMI, midjemått eller hög fettprocent på kroppen stimulerar också mer stillasittande 
beteenden. Det vetenskapliga kunskapsläget för ett samband mellan långvarigt 
stilla- sittande, psykisk ohälsa och övriga utfallsmått är oklart, främst p.g.a. för få 
publicerade studier. 
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(9) Tham, Mathilda. Linneuniversitetet. 2014 
http://lnu.se/forskning/forskarportratt/konst-och-humaniora/mathilda-tham (hämtad 
2015-04-14) !

Metadesign beskriver ett slags överordnad design som kan integrera produkt-, 
process-, system- och paradigmnivåer, design av design självt, en öppen och 
kollaborativ designprocess som överskrider discipliner. 

!
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8 Bilagor 
Bilaga A State of the Art 
Dessa fyra exempel är system för stora städer. Call a Bike har anslutit sig till den tyska 

statliga järnvägen. Att i framtiden låta BikeLab bli en del av länstrafiken är en tanke som 

går att utveckla.  

!
 

!
!
!
!
!
!
!
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Här har tidigare visats ovanstående tjänsters logotyper samt hur deras cyklar ser ut.



Bilaga B Enkätundersökning  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Bilaga C Customer Journey Map 
Jag har följt en mall som delar in varje beteendegrupp i tre spår. Spåren är: behov, 

aktiviteter och kanaler. Användaren har behov som behöver lösas genom en rad 

aktiviteter som genomförs med olika gränssnitt. De olika beteendegrupperna har olika 

behov, men på vissa ställen överlappar de varandra och gör samma aktiviteter.  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För att dela in dessa aktiviter efter speciella behov beroende på vilken beteendegrupp 

man tillhör valde jag att färglägga de delar som var samma för alla i färgen gul. Sedan 

har varje grupp en egen färg som utmärker skillnader i flödet.    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Denna illustration visar på ett enklare sätt vilka vägar man kan ta och vad alla har 

gemensamt för att göra det lättare för andra att förstå hur det fungerar.  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Bilaga D Skissprocess Logotyp 
Här visar jag i steg för steg hur jag skissade på olika varianter som sedan ledde till val 

av logotyp. Jag började skissa på förslag med typografi, sedan övergick jag till att jobba 

med symboler som ska visa på transportåtervinning och cirkulära rörelser.  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Olika tester med att ta bort linjer för att skapa en mer asymmetri och rörelse. 

Evighetstecknet passar bra för att visa på cirkulära rörelser samt återvinning men om 

mellanrummet  är för litet känns det instängt och statiskt. Om det öppnas upp känns det 

mer fritt och luftigt.  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Här har jag tagit ett beslut att jobba vidare med symbolen som har tre linjer, som 

föreställer de tre drivande krafterna i projektet. Test med mellanrummet, den översta 

som är mer öppen fungerar bättre i förhållande till ledordet frihet. Ordmärket har här 

anpassats efter symbolens form, på bokstäver som k, L & A.  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Bilaga E Grafisk manual 
För att veta hur man ska nyttja de grafiska element som jag har tagit fram har jag satt 

ihop en manual som innehåller konkreta exempel på applikationer.  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GRAFISK MANUAL

'P�OCPWCN�HÒT�CPXÀPFPKPI�CX�ITCƂUMC�
GNGOGPV�K�XKUWGNN�MQOOWPKMCVKQP��
Våren 2015

$KMG.CD
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BikeLab är ett system 
för cykeluthyrning i 
Växjö för en hållbar 
miljö, livsstil och 
ekonomi.

�À>wÃ����À�}�Û>Ài\�
Mia Hageskog
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1  grundelement
������ NQIQV[R�ITWPFHQTO
������ NQIQV[R�HÀTIGT���XCTKCPVGT
������ NQIQV[R�RÁ�DCMITWPF
������ NQIQV[R�HTK\QP
������ NQIQV[R�UVQTNGM
������ HÀTIGT
������ HÀTIGT�FGƂPKVKQPGT
������ V[RQITCƂ�TWDTKM
������ V[RQITCƂ�MQTVCTG�VGZVGT
������ V[RQITCƂ�NÀPITG�VGZVGT
������ FGMQTGNGOGPV

2 tillämpning
������ XKUKVMQTV
������ CHƂUEJ
������ CHƂUEJ
������ CHƂUEJ
������ CHƂUEJ
������ CHƂUEJ
������ RTGUGPVCVKQP
������ VKFPKPI�
������ CRRNKEGTKPI�RÁ�E[MNCT
������ KPHQITCƂM

In
ne

hå
ll 
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Denna del av manualen innefattar 
GNGOGPV�UQO�UGFCP�MCP�CRRNKEGTCU�K�
QNKMC�MQPVGZVGT�

.QIQV[RGP�ÀT�HTCOVCIGP�OGF�
NGFQTFGP�VTCPURQTV��E[MGN��EKTMWNÀT�
GMQPQOK�QEJ�TÒTGNUG��
5[ODQNGP�D[IIGT�RÁ�
GXKIJGVUVGEMPGV�GHVGTUQO�DKMG.#$�
MQOOGT�CVV�HWPIGTC�UQO�GVV�
MTGVUNQRR�UQO�VCT�VKNNXCTC�RÁ�
DGICIPCFG�E[MNCT�HÒT�WRRTWUVPKPI��
&GUUWVQO�IÁT�FGV�CVV�NÀUC�KP�VXÁ�JLWN�
K�TÒTGNUG�HTCOÁV��5[ODQNGP�DGUVÁT�
CX�VTG�NKPLGT�UQO�U[ODQNKUGTCT�FG�
VTG�UVCMGJQNFGTU�UQO�ÀT�KPXQNXGTCFG�
K�RTQLGMVGV��1TFOÀTMGV�HÒNLGT�
U[ODQNGPU�HQTO�RÁ�DQMUVÀXGT�UQO�
M��.���#�

Grundelement1



!
 

!38



!
 

!39

NQIQV[R�HÀTIGT���XCTKCPVGT�����

&GV�ƂPPU�OÒLNKIJGV�CVV�CPRCUUC�
NQIQV[RGP�HÒT�CPXÀPFPKPI�K�QNKMC�
MQPVGZVGT��(ÒTWVUÀVVPKPICTPC�
DGUVÀOOGT�XKNMGP�XGTUKQP�UQO�ÀT�
OGUV�NÀORNKI�
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NQIQV[R�RÁ�DCMITWPF�����
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NQIQV[R�RÁ�DCMITWPF�����
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NQIQV[R�UVQTNGM

���OO

�����

&GV�IÁT�CVV�UMCNC�PGT�NQIQV[RGP�K�
QNKMC�UVQTNGMCT��(ÒT�CVV�MQOOC�VKNN�UKP�
TÀVV�ÀT�FGP�OKPUVC�VKNNÁVPC�UVQTNGMGP�
���OO��
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färger�����

$KMG.CD�CPXÀPFGT�UKI�CX���RTKOÀTC�
HÀTIGT��&G�ÀT�XCNFC�OGF�VCPMG�RÁ�CVV�
FG�ÀT�WVUVTÁNCT�CMVKXKVGV�QEJ�TÒTGNUG��
&G�UQO�TÀMPCU�VKNN�FG�UGMWPFÀTC�
HWPIGTCT�UQO�MQORNGVVGTCPFG�
HÀTIGT�HÒT�CRRNKEGTKPI�K�KPHQITCƂM�

RTKOÀTC

UGMWPFÀTC
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HÀTIGT�FGƂPKVKQP�����

RTKPV�
%��/��;��-��
UETGGP�
R187 G189 B192
YGDD�
BBBDC0

RTKPV�
C0 M0 Y100 K0
UETGGP�
4����)����$�
YGDD�
(((���

RTKPV�
C0 M0 Y0 K100
UETGGP�
R0 G0 B0
YGDD�
000000

RTKPV�
C0 M0 Y0 K0
UETGGP�
R255 G255 B255
YGDD�
((((((

RTKPV�
C11 M0 Y100 K0
UETGGP�
4����)����$��
YGDD�
EDE70E

RTKPV�
%���/��;���-�
UETGGP�
4���)����$���
YGDD�
��$���

RTKPV�
C50 M0 Y100 K0
UETGGP�
4����)����$��
YGDD�
�%%��'

RTKPV�
C8 M15 Y100 K0
UETGGP�
4����)����$��
YGDD�
''%&��

RTKPV�
%��/���;���-�
UETGGP�
4����)����$��
YGDD�
''#(��

RTKPV�
C0 M50 Y100 K0
UETGGP�
4����)����$��
YGDD�
(����&

RTKPV�
C0 M79 Y99 K0
UETGGP�
4����)���$��
YGDD�
(��$��

RTKPV�
%���/���;���-��
UETGGP�
4��)����$��
YGDD�
������
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V[RQITCƂ�����

Futura medium

ABCDEF
abcdef1234
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890!@£$%^&*()

Futura medium italic

ABCDEF
abcdef1234
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890!@£$%^&*()

&GVVC�V[RUPKVV�VKNNJÒT�HCOKNLGP�
NKPLÀTGT�QEJ�ÀT�GP�UCPUUGTKH��&GV�ÀT�
WRRD[IIV�CX�IGQOGVTKUMC�HQTOGT�
UQO�HWPIGTCT�DTC�VKNNUCOOCPU�OGF�
FGP�IGQOGVTKUMC�NQIQV[RGP��

användning
TWDTKMGT

användning
NQIQV[R
TWDTKMGT
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V[RQITCƂ�MQTVCTG�VGZVGT�����

#XGPKT�NKIJV

#$%&'(
CDEFGH����
#$%&'()*+,-./0123456789:;<¡ ²�
CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\ÁÀÒ�
�����������"���@��
�

#XGPKT�OGFKWO

ABCDEF

abcdef1234

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 

1234567890!@£$%^&*()

 XGP�FGVVC�V[RUPKVV�ÀT�GP�
IGQOGVTKUM�UCPUUGTKH��1O�OCP�
LÀOHÒT�OGF�HWVWTC��ÀT�FGV�GVV�OGT�
JWOCPKUMVKUMV�V[RUPKVV�QEJ�ÀT�GL�NKMC�
XCUUV�UQO�HWVWTC��&GVVC�V[RUPKVV�DÒT�
CPXÀPFCU�RÁ�JGOUKFCP�

användning

WPFGTTWDTKM
MQTVCTG�VGZVGT

digitalt

användning

WPFGTTWDTKM
MQTVCTG�VGZVGT

digitalt
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V[RQITCƂ�NÀPITG�VGZVGT�����

Adobe Caslon Pro regular

ABCDEF
abcdef1234
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890!@£$%^&*()

Adobe Caslon Pro italic

ABCDEF
abcdef1234
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890!@£$%^&*()

(ÒT�CPXÀPFPKPI�K�NÀPITG�VGZVGT�
FÁ�NÀUDCTJGVGP�DGJÒXGT�XCTC�IQF�
RCUUCT�FGV�DÀUV�OGF�GP�CPVKMXC�UQO�
OGF�JLÀNR�CX�UKPC�UGTKHGT�UMCRCT�
NKPLGT�UQO�ÀT�NÀVVC�CVV�HÒNLC��

användning
NÀPITG�VGZVGT

användning
HÒT�OCTMGTKPI�CX�QTF



!
 

!49

FGMQTGNGOGPV�����

.KPLGT�OGF���RWPMVGTU�VLQEMNGM�
CPXÀPFU�HÒT�CVV�OCTMGTC�TWDTKMGT�
QEJ�EKVCV�QEJ�FG�NKPLGT�OGF���
RWPMV�NKIIGT�QXCPHÒT�VGZV��.KPLGT�
UQO�DGUVÁT�CX�RTKEMCT�CRRNKEGTCU�K�
KPHQITCƂM��
(QTOGT�K�CPXÀPFPKPI�ÀT�GPMNC�QEJ�
D[IIGT�RÁ�IGQOGVTK��
&GV�MQOOGT�ÀXGP�CPXÀPFCU�
HQVITCƂUMC�GNGOGPV�K�CRRNKEGTKPIGP��

NKPLGT

HQTOGT
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(ÒT�CVV�CRRNKEGTC�FG�ITCƂUMC�
GNGOGPV�RÁ�TÀVV�UÀVV�XKUCU�RÁ�HÒNLCFG�
UKFQT�MQPMTGVC�GZGORGN��

tillämpningar2
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XKUKVMQTV�����

8KUKVMQTV�UMC�VT[EMCU�RÁ�����I�
RCRRGT�UMCPFKC�������UQO�JCT�
UXCPGPOÀTMPKPI�QEJ�IGPGTGTCT�NÁIC�
WVUNÀRR�CX�%1���

VGNGHQPPWOOGT
EQNKPJCNG"DKMGNCD�UG

ICVWCFTGUU
�������8ÀZLÒ

Colin Hale

%QNKP�*CNG�
VGNGHQPPWOOGT
EQNKPJCNG"DKMGNCD�UG

ICVWCFTGUU
�������8ÀZLÒ

bikeLAB
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CHƂUEJ�����

)GPQO�CHƂUEJGTKPI�MCP�OCP�
KPHQTOGTC�QO�CVV�FGV�ƂPPU�GP�
E[MGNWVJ[TPKPIUVLÀPUV�RÁ�QNKMC�UÀVV��

Vill du testa olika cykelmodeller? Eller vill du hyra en vanlig cykel under 
en längre tid? eller bara för några timmar? Vi har olika valmöjligheter. 
För att kunna utnyttja denna tjänst krävs att du har ett konto på 
biblioteket. Besök vår hemsida eller biblioteket för att få prisuppgifter.

KONTAKT
telefonnummer
www.bikelab.se
bikelab@mail.se

Hyr en 
cykel på 
biblioteket

Cykla 
vart du 

vill

Lämna 
tillbaka på 
biblioteket

1 2 3
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CHƂUEJ�����
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CHƂUEJ�����

KONTAKT
telefonnummer
www.bikelab.se
bikelab@mail.se

gatuadress
325 52 Växjö

MYCKET ATT BÄRA?

KONTAKT
telefonnummer
www.bikelab.se
bikelab@mail.se

gatuadress
325 52 Växjö

MYCKET ATT BÄRA?
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CHƂUEJ�����

KONTAKT
telefonnummer
www.bikelab.se
bikelab@mail.se

gatuadress
325 52 Växjö
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CHƂUEJ�����

KONTAKT
telefonnummer
www.bikelab.se
bikelab@mail.se

gatuadress
325 52 Växjö



!
 

!57

RTGUGPVCVKQP�����

XKF�RTGUGPVCVKQP�CPXÀPFU�
KNNWUVTCVKQPGT�QEJ�VGZVOCUUQT�
VKNNUCOOCPU�OGF�HQVQITCƂGT�OGF�
ÒXGTNKIICPFG�VGZV��

hyra under
längre tid

F R A K T A R E N

hyra vid 
enstaka 
tillfällen

prova på olika 
modeller

upplever tjänsten 
för första gången

behöver hjälp och 
information

vet hur man ska 
gå tillväga

behöver snabb 
information

hyra för frakt 
av saker

B E T E E N D E G R U P P E R

U P P T Ä C K A R E N ENGÅNGSLÅNAREN

N Y B Ö R J A R E V E T E R A N

L Å N G L Å N A R E N

bikeLAB

$KMG.CD�ÀT�GVV�U[UVGO�HÒT�
E[MGNWVJ[TPKPI�K�8ÀZLÒ�HÒT�GP�JÁNNDCT�
OKNLÒ��NKXUUVKN�QEJ�GMQPQOK�

CYKELKULTUR
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tidning�����

HÒT�CVV�OCTMPCFUHÒTC�DKMG.#$�
QEJ�U[PCU�K�VKFPKPICT�MCP�OCP�
CPPQPUGTC�QEJ�MÒRC�GVV�WRRUNCI���
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CRRNKEGTKPI�RÁ�E[MNCT�����
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UNDERSÖKNING

V E M T R A N S P O R T

jag är/bor: vilket transportmedel 
använder du mest 

och varför?

äger du en cykel?

hur ofta cyklar du?

vilken/vilka är anled-
ningarna till varför du 

inte använder 
cykeln?

Skulle du cykla mer ofta 
om det fanns ett system 
för cykeluthyrning  på 

campus och/eller i stan?

isåfall vilka modeller 
är du intresserad av 

att hyra?

C Y K E L

C I T A T

JA
73%

NEJ
27%

JA
47%

NEJ
53%

om du är intresserad 
av att hyra en cykel, 
under hur lång tid 

upskattar du att du 
vill du hyra?

vad skulle du kunna 
tänka dig betala för 

en timma/en månad?

T I D

K O S T N A D

annat:
Bor i Kalmar
Tidigare student och boende på campus, nu Stockholm
Jag var utbytesstudent i Växjö och nu är jag tillbaka i 
Belgien
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buss
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bil

tåg

motorcykel

moped

skateboard

segway

taxi

samåkning

flygplan

annat

annat:
GÅENDES: för att allt är nära

Kommentarer:
BUSS: billigt, enkelt, bekvämt, på grund av vädret och trasig cykel.
CYKEL: billigt, motion, mår bra, snabbt, lätt, enkelt, flexibelt, för kortare 
sträckor, behövs inget körkort.
BIL: enkelt, snabbt, bra när man pendlar, gravid annars tar jag cykeln.   
TÅG: eftersom jag reser mycket, behöver ej parkera

varje dag
5 dagar/vecka

2 gånger/vecka
1 gång/vecka

2 gånger/månad 
1 gång/månad 

aldrig 
annat 

väder 

ansträngning
skada 

ömtåligt bagage

mycket bagage
socialt

svettigt
annat 

tid

annat:
Beror på väder och årstid
Några gånger/år
Om jag hade en cykel skulle jag använda den.

sönder
distans

annat:
jag äger ingen cykel
graviditet
kostnad

annat:
ingen
custom bike för frakt av saker  

1 månad
8%

3 timmar
35%

1 timma
12%

30 min 
8%

1 termin
16%
annat
21%

annat:
Beror på vilket ärende man har
1 dag 
30 minuter
3 timmar
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“ För mig är det enkelt att förflytta mig runt i 
Växjö med cykel. Staden har en rimlig distans 
mellan kommersiella områden, centrum och 
campus. Det är också hälsosamt att cykla och 
du orsakar inte förorening.” 

“Jag behöver en cykel med större cykelkorg  
för att frakta alla mina saker” 

“Jag antar att priset för två timmars cykeltur 
ska vara till samma pris som två timmars 
bussbiljett, eller kanske något billigare för att 
uppmuntra människor till att cykla mer.”

I denna undersökning deltog 66 personer
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Bilaga F Livscykelanalys 
Produkt 
I denna analys utgår jag från att produkten cykeln ingår i tjänsten. Eftersom systemet 

kommer att bygga på idén att ta tillvara på gamla cyklar och komponenter och rusta upp 

dem för användning återvinns de i systemet om och om igen både genom material och 

komponenter. Det finns en problematik med att om alla ska ha cyklar, som är av stål 

eller aluminium, kommer det ha påverkan på utvinningen av jordens resurser. Tankar på 

mer miljövänliga materialval är något jag hoppas ska finnas utrymme för att utveckla i 

framtiden. 
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Tjänst 
I detta fall ligger fokus på hur tjänsten ska fungera och vad som krävs av användare och 

vad som krävs från stakeholders. Hur kommer denna tjänst att byggas upp och utvecklas 

och vad kommer att behövas för att kunden ska få en så bra upplevelse som möjligt? 

Och samtidigt hur väl vi tillgodoser en positiv inverkan på miljön. För att undvika att det 

används material i onödan kommer det mesta skötas via digitala verktyg.  
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Marknadsföring 
För att synas och få folk att uppmärksamma denna tjänst behövs det ett koncept för hur 

man ska gå tillväga vad gäller marknadsföringen och i vilken form och material som ska 

representeras. Här utgår jag från att det kommer att behövas både fysiskt material men 

även digitalt. Papper som kommer att användas kommer från Antalis utbud med namnet 

Green Selection som innehåller möjligheter till både återvunnet papper, svanen-

märkning och klimatkompensation.  26
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