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Sammanfattning 

 
I detta arbete har jag utforskat vissa moment berörande produktutveckling genom praktiskt 

utförande. Jag har fokuserat på tillverkning, då både samarbete och kommunikation är för 

mig (studerande) outforskade faktorer som påverkar ett produktutvecklingsprojekt. Detta är 

förhoppningsvis av intresse för andra studenter då det är viktigt att kunna hantera och förstå 

hur kommunikation och samarbete kan påverka. Det framstår att erfarenhet och kunskap 

berörande detta var en brist hos designstudenter. 

I detta arbete har jag utforskat olika tillverkningsmöjligheter utifrån tillgänglighet och 

kostnader. Via kontakt och samarbete med olika industrier och hantverkare har jag utvecklat 

olika idéer som slutligen har resulterat i ett produktkoncept. Fokus i detta arbete ligger inte 

på det kreativa arbetet som berör idégenerering, utan på det som faktiskt händer när 

produkter skall bli till på riktigt (utföras i praktiken). Tillverkningskostnader har begränsats av 

en utsatt prisklass utmärkt efter en marknadsanalys.  

Jag har utgått från att utveckla ett produktkoncept för ett cykelmontage i hemmet. Detta är en 

inredningsdetalj som är avsedd att ge cykeln en dedikerad plats i hemmet. Liknande 

produkter finns redan på marknaden, även företag som enbart fokuserar på att göra 

”cykelmöbler” finns. I början av projektet försökte jag hitta medel för att tillverka ett 

cykelmontage som jag sen tidigare formgivit. Jag insåg snabbt att det var för dyrt att tillverka 

då konceptet fick möta verkliga krav berörande tillverkningskostnader. 

Jag fick under projektet nysta in en kompakt designprocess som inte tillfullo framstår i denna 

rapport. Jag har istället fokuserat på det som rapporten var avsedd för, att utforskat vissa 

moment berörande produktutveckling genom praktiskt utförande. Detta arbete har gett mig 

insikter berörande samarbete, kommunikation och sekretess. Jag hoppas att detta är 

intressant läsning framförallt för dig som aldrig har tagit steget som kommer efter konceptet 

och själva idén av en produkt.
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1. Inledning 
 

I en rapport skriven av Quinn (1994) framställs bristande kunskap hos designstudenter då de 

får delta i företagsrelaterade projekt. De tyckts ha skolats med ett språk som försvårar 

samarbetet med kollegorna. Som designer arbetar man ofta i nära kontakt med andra 

yrkesroller, till exempel ingenjörer, vilket också var fallet i rapporten skriven av Quinn. Som 

designstudent arbetar man främst med sina klasskamrater, som också de är studenter. 

Denna situation gör att man lär sig att kommunisera och samarbeta med människor av 

samma disciplin.  

En utbildning baserat på teorietiska studier är bristfull i de fall yrket sin utbildning ska leda till 

innehåller praktiska moment. En designers arbete består av många praktiska moment men 

alla tillgodoses inte i många designutbildningar eftersom vissa moment är resurskrävande i 

utbildningen. Som industridesigner är jag främst menad att framställa ett koncept, vilket 

skiljer sig från en produkt. Ett koncept är en välformulerad idé av en produkt som man gärna 

vill känna sig trygg med innan man betalar för att sätta en produkt i produktion.   

En produkt kan vara väldigt kostsam att sätta i produktion och ingen kan förvänta sig att 

skolor ska ha råd med detta. Dilemmat som uppstår i denna situation är att en nyexaminerad 

designer har bristande kunskap berörande ett moment som är av stor vikt i en yrkesrelaterad 

kontext. När ett koncept skall realiseras och sättas i produktion framstår hinder som man 

måste ta ställning till. En designer utan erfarenhet och kunskap av detta moment framstår 

inte som attraktiv i mina ögon eftersom detta kan vara avgörande för att få ut en produkt på 

marknaden. 

Under utgiven tid för mitt examensarbete vill jag därför utforska vad som händer då ett 

koncept ska sättas i produktion. Jag har valt att fokusera på tillverkning och samarbetet som 

uppstår däremellan. Jag ser detta projekt som ett test mot verkligheten och jag tror att detta 

arbete kan resultera i intressanta insikter för framförallt de som studerar design. Oväntade 

moment (för mig) kommer antagligen att uppstå och det är meningen. I bakgrunden av detta 

projekt finns mycket arbete berörande design, vilket inte är i fokus. 

 

1.1  Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur tillverknings- och marknadsaspekter 

påverkar ett designarbete genom att lära av kontakt och samarbete med externa aktörer och 

experter. 
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2. Utgångspunkt 
 

Jag kommer att formge ett cykelmontage för hemmet 

samtidigt som jag utforskar olika tillverkningsmetoder och 

material. Vid sidan av mina studier har jag sen tidigare 

formgivit ett cykelmontage för hemmet och jag kommer att 

använda mig av detta arbete som utgångspunkt, se figur 1 till 

höger. 

I bilden ser ni två väggmonterade gafflar i trä. Dessa gafflar 

roterar 90 grader och stannar i det läge ni ser på bilden. Varje 

gaffel är utformad med en springa där cykelns däck fixeras. 

Detta cykelmontage kan komma att bli slutresultatet. Jag kan 

däremot inte relatera till verklighetens krav så jag borde inte 

lova att detta blir slutkonceptet. 

 

2.1  Cykelmontage 

Cykelmontage är ett återkommande uttryck som jag använder för att syfta på ett cykelställ 

som går att kategorisera under heminredning. Jag syftar inte på cykelställ menade för 

förvaring av cykel i garage, i utomhusmiljö eller på/i bil. Detta är ett cykelställ som är menad 

för att utsmycka hemmet. 

 

2.2  Vision och samhällsnytta 

Anledningen till att denna produkt (cykelmontage) existerar är framförallt för att vissa förvarar 

sin cykel inomhus på grund av stöldrisk eller brist på utrymme. Denna produkt har visat sig 

önskvärd för att ett cykelmontage ger cykeln en dedikerad plats i hemmet. Detta är 

antagligen att föredra framför alternativet då cykeln står lutad mot vägen i hallen, då den lätt 

välter. Olika lösningar för att ge cykeln en plats i hemmet finns redan ute på marknaden. 

Vissa produkter är utformade som en förvaringsenhet och andra gömmer cykeln i möbler för 

att spara utrymme. 

En annan orsak till varför denna typ av produkt existerar är att vissa cyklister helt enkelt 

älskar sin cykel så pass mycket att de vill förvara den som en trofé. Denna typ av 

produktlösning finns även tillgänglig och det är just denna lösning jag tar ställning till. 

Målgruppen för denna typ av produkt är nischad eftersom inte alla älskar sin cykel i denna 

uträckning. Denna typ av produkt är i dagsläget väldigt ung och jag ser därför att det är 

rimligt att fokusera på en målgrupp som är lättare att övertyga då en nyhet i regel inte når en 

mainstream marknad i första hand. 

Som jag ser på situationen är att konsumenten som köper ett cykelmontage för att lösa en 

olycklig situation skiljer sig från den målgrupp som köper ett cykelmontage för att de vill ha 

cykeln i sitt hem. Denna typ av konsument köper istället ett troféställ snarare än en 

förvaringsenhet. Denna marknadsinsikt tvekar jag på att många inom inredningsbranschen 

sitter på men jag har redan börjat se att inredningskataloger börjar komponera bilder där 

cykeln har en plats i hemmet. Olyckligtvis står cykeln alltid lutad mot väggen. 

Figur 1 Figur 1 
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Inom inredningsbranschen är det väldigt vanligt att många lägger mycket tid på att göra 

”trendanalyser”. Jag tror det betyder att folk lusläser social media, tittar på vad rockstjärnor i 

designvärlden gör och vad som händer inom olika subkulturer. Stora företag tar sällan stora 

risker för att minimera sina förluster. Det i sin tur leder till att småföretag får ta ansvar för att 

utveckla marknaden. I detta fall är det mindre startupföretag, designstudios och cykelkedjor 

som presenterar cykelmontaget för marknaden. 

Jag tror att ett troféställ är rätt approach för att fånga den målgrupp som är villig att ha cykeln 

i hemmet. För att vara mer specifik pratar jag främst om manliga sportcyklister som äger 

cyklar som kostar mellan 60 000-600 000 kronor. Cykeln är mer än bara ett transportmedel 

som förvaras tillsammans med andra redskap i garaget. Män som riskerar att bli impotenta 

för att få sitta på sin cykel har en helt annan relation till sin cykel. Jag vill påstå att cykeln kan 

anses vara en trofé för denna målgrupp. 

Ett dilemma med denna produkt är att de flesta är vana vid att förvara cykeln i garaget, 

förrådet eller utomhus och det känns därför främmande att ha den i hemmet. Om en större 

del av dem som inte resonerar på detta vis tillgodoses kan denna norm krossas.  

Ett troféställ för cyklar tilltalar inte alla men en trend lockar ofta en större folkmassa, 

framförallt trendanalytiker. Många inredningsföretag baserar sina investeringar på 

trendanalyser och om fler bidrar till utvecklingen av denna produkt kan den nå en 

mainstream marknad. I detta scenario skulle cykeln uppskattas mer, fler skulle ta cykeln till 

jobbet, utsläppen skulle minska och folk skulle må bättre av att motionera. 

 

2.3  Avgränsningar 

Jag vill undvika att konkurrerande produkter ute på marknaden kan upplevas som mer 

attraktiva för konsumenten på grund av produktens pris. Jag vill därför att detta projekt skall 

resultera i ett produktkoncept som kan förhålla sig till tillverkningskostnader som kan möta 

marknadens priser. Jag vill även förhålla mig till tillverkningsmetoder som går att skala upp i 

volym. 

Efter vänskap med olika entreprenörer har jag förstått att stora träindustrier kan producera 

produkter till priser som mindre träindustrier inte kan konkurrera med. Jag har blivit kontaktad 

av mindre träindustrier som vill hjälpa mig med att tillverka en prototyp, för framtida affärer. 

Innan detta examensarbete publicerade jag figur 1 på Instagram, vilket gett mig dessa 

affärsmöjligheter. 

Jag fick förfrågningar av mindre träindustrier runt om i världen och jag förstod att dessa 

entreprenörer var i behov av jobb. Av den anledningen vill jag fokusera på att utforska 

tillverkningsmetoder som är hanterbara för mindre träindustrier. Detta spelar inte bara på de 

möjligheter jag har tillgängligt, det öppnar även upp möjlighet att flytta tillverkningen till andra 

länder.  
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3. Metod 
 

3.1  Kunskapsinhämtning 

Jag valde att kontakta olika företag via telefon och mail för att inhämta kunskap berörande 

tillverkning och dess kostnader. Jag är verbalt välutvecklad så jag använde denna färdighet 

till min vinning. Jag bokade några möten för att få möta människor i person, vilket ger mig 

större utdelning än att sitta på ett bibliotek. Jag ansåg att en referens i en bok inte var rätt 

metod om jag ville lära mig av det som händer när ett produktutvecklingsprojekt utövas i 

praktiken.  

 

3.2  Planering 

Jag räknade med att nya insikter och oväntade moment skulle påverka mitt arbete, så jag 

vågade inte planera projektet allt för noggrant. Jag valde istället att planera ett projekt med 

spelrum för förändring. Jag märkte ut tre check points; research, idégenerering och 

prototypande. Under arbetets gång skrev jag listor på sysslor och aktiviteter som skulle 

utföras dygnsvis eller veckovis för att ligga i fas 

med tidigare nämnda check points. I figur 2 har 

jag staplat ut en lista på både akuta och mindre 

akuta sysslor. Jag hade ingen metod för att 

dokumentera vikten av de olika sysslorna, hur 

tidskrävande och när dem skulle utföras. Mycket 

var memorerat men det hade nog varit avlastande 

om jag hade märkt sysslorna. 

 

 

3.3  Process 

Min process har varit experimentell då detta projekt inte enbart berör design, det berör även 

entreprenörskap, tillverkning och marknadsstrategi. Min tanke var att dessa moment skall 

kunna influera ett designarbete.  

 

3.4  Idégenerering 

För att arbeta mig igenom slutkonceptets form och konstruktion skissade jag (se figur 3). 

Idén av en form kan många gånger se bättre ut på näthinnan, så jag skissade mig fram till 

lösningar som såg bra ut på pappret. Jag höll kontakt med en hantverkare och Mandus AB 

(stålindustri) som medverkade i denna process. Jag visade de skisser jag ville fortsätta med, 

vissa skrotades och andra vidareutvecklades.  

 

Figur 2 
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3.5  Utforskande av material och ytfinish 

Av estetiska skäl ville jag vara säker 

på att olika material och 

ytbehandlingar passade varandra. 

Jag beställde olika materialprover 

från de företag som jag höll kontakt 

med, se figur 4. De flesta bjöd på 

materialprover när jag förklarade 

mina avsikter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 

Figur 4 Figur 4 Figur 4 
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4. Utförande 
 

4.1  Marknadsanalys 

Det cykelmontage du kan se längst upp till vänster i figur 5 är en av två stålramar som 

installeras på vägg för upphängning av cykel i dess ram. Den mittersta bilden i översta raden 

i figur 5 är ett tält som dras över cykel. Det montage du kan se i översta raden längst till 

höger i figur 5 är ett ställ för cykelutrustning och en kudde för upphängning av cykel i dess 

ram.  

Längst ned till vänster i figur 5 är en av två träpinnar som installeras på vägg för 

upphängning av cykel i dess ram. I mitten av den nedre raden i figur 5 är en träplanka 

utrustad med en krok för upphängning av cykel i dess främre fälg. Längst ned till höger i figur 

5 är ett väggmonterat cykelmontage som höjer upp cykeln med hjälp av en hydraulisk arm.  

 

 

 

Enligt min research är produkterna i figur 5 populärast på marknaden. Jag har granskat olika 

produkters uppståndelse genom att titta på hur mycket uppståndelse dem fått på social 

medier (till exempel Instagram) och hur många träffar jag får vid en Google-sökning. De 

produkter med flest träffar har jag tittat närmare på genom att granska hur många och vilka 

återförsäljare företagen bakom produkten har. 

Alla de cykelmontage ni kan se i figuren ovan kostar 2000 kronor förutom dem två längst till 

vänster, vilket var billigare. Det framstår att företagen bakom dessa produkter förhåller sig till 

konkurrerande produkters priser. Av den anledningen vill också jag förhålla mig till detta pris, 

senare refererad till som ”ribba”. 

 

Figur 5 
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4.2  Tillverkningskostnader 

För att tillverka de väggmonterade gafflar som jag nämnde i introduktionen behövs massivt 

virke i ek som sedan bearbetas i en datoropererad maskin. Det visade sig att enbart 

materialkostnaderna för virket var cirka 7000 kronor. Bortsätt från det kostsamma 

materialvalet så består detta cykelmontage av olika komponenter som tillverkas i olika steg, 

vilket bidrar till fler kostnader.  

Utan att gå in på detalj så skulle detta cykelmontage vara för kostsamt att tillverka i relation 

till den utsatta ribban för marknadspris. En allmänt känd lösning för att sänka 

tillverkningskostnader är att tillverka produkten i stor volym eller att flytta tillverkningen till 

utvecklingsländer som till exempel Kina. För att göra detta behövs däremot en investering, 

vilket låg utom räckhåll för mig.  

 

4.3  Avvägning 

Jag försökte få en investering från aktörer som hade kontaktat mig via Instagram och jag 

lärde mig att det behövs underlag/bevis på att produkten kommer att sälja. Potentiella 

investerare behövde detta för att våga bidra med ett ekonomiskt stöd. Detta krav var orimligt 

eftersom jag enbart kunde presentera ett koncept, så jag gav upp. 

Bevis/underlag kunde vara siffror på intäkter från min eller annans produkt. Bevis/underlag 

som var spekulativt till exempel marknads- och målgruppsanalys var inte tillräckligt för att 

övertyga. Det spekulativa beviset/underlaget för att övertyga om marknadsvärdet var främst 

intresset mitt Instagram-inlägg (figur 1) hade mottagit. 

Slutkunden (konsumenten) kommer att jämföra min produkt med andra produkter på 

marknaden. Om min produkt skulle vara dyrare bör den medföra mer värde än andra 

alternativ på marknaden. Cykelmontaget stänger visuellt in cykeln mellan två vertikala linjer 

vilket gör det lätt att uppfatta som en helhet (Monö, 1997, s 27). Detta medför en estetisk 

kvalitet men det var inte övertygande då det gav lite intresse på Instagram som bevis. 

Cykelmontaget skulle bli omständligt att montera och fungerar inte med olika cyklar, vilket 

var ett krav jag ville tillgodose grundat i tidigare arbete. Jag drog slutsatsen att den tilltalande 

formgivningen inte var tillräckligt för att överskrida den utsatta ribban. Jag befann mig nu i en 

återvändsgränd eftersom det koncept jag utgick ifrån var för dyr att tillverka. För att möta 

marknadens priser var jag tvungen att förenkla konstruktionen och utforska billigare material. 

 

4.4  Idégenerering 

Efter avvägningen inledde jag en idégenereringsfas. Jag valde att titta närmare på stål och 

gummi då dessa ägde egenskaper jag ville tillgodose. Stål var ett bra konstruktionsmaterial 

eftersom det har mekaniskt goda egenskaper (Kula & Ternaux, 2008, s 237). Det visade sig 

dessutom vara ett billigare alternativ än trä i många avseenden. 

Gummi var ett material jag uppskattade då det var ett materialval som kunde ge 

cykelmontaget en upplevelse av en vänlig kontakt med cykeln. Jag tittade även på 

tillverkningsmetoder då gummi gick att applicera genom lackering eller doppning, vilket var 

ett billigt alternativ. 
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Så här långt i processen hade jag spenderat mycket tid till att få kunskap berörande tidigare 

nämnda insikter, vilket enbart gav mig möjligheten att spendera två veckor till denna fas. 

Efter två veckor hade jag producerat och sållat ut tre koncept (figur 6).  

 

 

 

Längst till vänster i figuren ovan kan du se en takmonterad krok. I mitten av figuren ovan kan 

du se två stålbågar som flexar för att cykeln skall kunna fästas. Längst till höger i figuren 

ovan kan du se en av två stålramar med ett jack som fixerar däcken. Visualiseringarna i 

figuren ovan är till skillnad från (för läsaren) okända idéer alla gjorda i stål och gummi. De 

idéer jag inte visar bygger på samma koncept som de ni kan se i figur 6. 

 

4.5  Utvärdering 

Stålbågarna tyckte jag personligen var det mest estetiskt tilltalande alternativet. Nackdelar 

var att de var svåra att installera på väggen då deras placering är avgörande för att de ska 

fungera. Om stålbågarna installeras med fel avstånd från varandra fungerar inte montaget. 

Själva isättningen av cykel var inte den enklaste i relation till de andra koncepten eftersom 

cykeln måste klämmas in i stålbågarna.  

Stålramarna skulle inte vara speciellt svåra att tillverka och erbjöd en enkel isättning av 

cykel. Denna lösning var begränsad till specifik däckstorlek och installationen var krävande 

för användaren. Avståndet mellan stålramarna varierar beroende på avståndet mellan 

däcken och krävde därmed utförliga installationsbeskrivningar. 

Kroken var avsedd att fästas i taket, vilket kunde vara svårare att installera i jämförelse med 

en väggmonterad lösning. Orsakerna var att det kan krävas starkare maskiner för att göra 

hål, eller att taket inte bär utan förstärkning. Jag kontaktade två aktiva besiktningsmän med 

över tio års erfarenhet inom bostadsbranschen.  

Figur 6 



 
 

9 
 

Min fokusgrupp var personer som bor i innerstadsmiljö. En mer platseffektiv lösning för 

hemmet är av större betydelse för denna fokusgrupp och det visade sig att de flesta 

lägenheter i innerstadsmiljö har betongtak enligt besiktningsmännen. Väggarna gick inte att 

säga vad de bestod av och det var ofta olika väggar i många lägenheter. 

Jag utgick ifrån att slutanvändaren måste använda sig av en slagborr, då många väggar (likt 

taket) är gjorda i betong. Ett hål i taket som inte var större än 10 mm i diametern skulle 

förbises i en besiktning, enligt dessa besiktningsmän. Efter dessa insikter beslöt jag mig för 

att gå vidare med kroken. 

 

4.6  Bristande logistik 

Till vänster i figur 7 ser du en träkrok som jag hade planerat att tillverka i en maskinopererad 

fräs. Den skulle göras i två spegelvända halvor som sedan kunde limmas ihop. Träfibrer kan 

inte brytas i vilken vinkel som helst och det var därför nödvändigt att testa detta. Jag höll 

kontakt med ett snickeri (SnickeriEtt AB) som hade utlovat sig att hjälpa till. Tråkigt nog 

visade det sig ett de hade för mycket att göra när själva prototyparbetet hade satt igång, så 

denna krok blev aldrig till. 

 

 

 

Till höger i figur 7 kan du se en träkrok som jag hade tänkt att tillverka i böjträ. För att skapa 

den form ni kan se i figur 7 så behövs en specialgjord form. I denna form böjer och limmar 

man sedan ihop tunna träskick för att få önskad form. Detta är enklare sagt än gjort. Under 

projektet hade jag kontakt med en hantverkare som hade lovat att bygga mig en prototyp.  

När jag berättade om denna lösning beslöt han sig för att bryta vår muntliga 

överenskommelse. Han ansåg antagligen inte att mitt arbete var av värde så han tyckte det 

passade honom bättre att göra en krok på egen hand. Detta var förhoppningsvis enbart ord 

som aldrig kommer att bli till handlingar. Av den anledningen blev denna krok inte gjord 

heller. 

Figur 7 
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4.7  Vidareutveckling 

Jag fortsatte med att utforska tillverkningsmetoder och ytbehandlingar av stål. Jag knöt 

kontakt med företaget Mandus AB. Detta var en stålindustri som kunde bocka bland annat 

ståltråd i automatiserade maskiner. Dessa maskiner böjer tråd i olika tjocklekar, upp till 12 

mm i diameter. Detta går fort och maskinerna kan operera med sparsamma marginaler för fel 

och olikheter enligt Vd:n på Mandus AB. 

Jag knöt även kontakt med företaget GePa, vilket är en pulverlackeringsfirma som var villig 

att hjälpa mig. Pulverlackering är en process då elektrostatiskt laddade pigment i 

pulverformat sprutas på ett jordat objekt, detta objekt förs sedan in i ugn för att härdas 

(Sjöström, 1997, s 26). Den här processen tar ungefär 30 minuter och är fullt automatiserad 

på GePa (se figur 8). 

 

 

 

Jag ville klä kroken i ett material som var mjukare än stål för att inte skada cykeln vid kontakt. 

Jag knöt kontakt med Helsingborgs Gummifabrik AB som kunde belägga kroken i latex 

(naturgummi). För att belägga kroken används en metod då man enkelt sagt doppar ett 

föremål i ett bad av flytande latex som sedan härdas. Ställkostnaderna för detta låg mellan 

1000-2000 kronor och för att undvika detta köpte jag en liter latex som jag kunde belägga 

kroken med själv. När jag fick tid över testade jag belägga stål för att underlätta senare 

prototyparbete (se figur 9).  

 

Figur 8 
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4.8  Mänskliga faktorn 

Så här långt in i projektet hade jag stött på en mängd besvikelser och hinder som sög 

musten ur mig. Mycket av mitt arbete och den tid det tagit gick till spillo när utomstående 

parter inte höll vad de lovat. Detta var inte bara frustrerande, det gav mig mer jobb som gick 

ut över min sömn och hälsa. Jag började även bli deprimerad av hur jag blivit behandlad av 

människor i min skola, framförallt lärare.  

Det tog två veckor för Mandus AB att tillverka en prototyp och efter detta kvarstod det att 

pulverlackera och latexbelägga den. Jag hade en vecka till godo för att göra detta och det 

var mer än tillräckligt med tid. Jag klarade dock inte av att göra detta, jag var för ledsen och 

utmattad. Allt var förberett och planerat och längre än så behövde jag inte ta det för att förstå 

hur det skulle gå till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 
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5. Resultat 
 

5.1  Slutkoncept 

Mitt utforskande av industriell tillverkning resulterade i att jag kom till insikten att det var för 

dyrt att tillverka det cykelmontage som jag utgick ifrån. Jag valde istället att formge en 

takhängd krok. Krok och tillhörande takfäste är utformad för att bockas i en CNC-maskin. 

Denna pulverlackeras och beläggs sedan med latex. Kroken fästs i takfästet med ett 

dubbelflätat rep som sedan knyts i önskad längd. I figur 10 ser du både krok och takfäste 

samt kroken då cykeln är upphängd. 

 

 

 

5.2  Takfäste 

Takfästets form gör att användaren inte kan skruva in skruven rakt vilket ledde till att jag gav 

takfästet en hylsa (se figur 11). Detta gör att skruven kan skruvas in rakt i för hand och med 

hjälp av en bricka (se figur 11) kan användaren sedan fösa in takfästet i hylsan och dra åt 

skruvens sista varv för hand. Jag ökade avståndet mellan taket och den del av takfästet som 

förhindrar en med väggen diagonal infallsvinkel (se figur 11) med skruvmejseln. 

 

Figur 10 
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5.3  Krok 

För att underlätta montering av cykel ville jag att krokens gap (se figur 12) skulle vara riktad 

uppåt, mot taket. Detta underlättar upphängning av cykel. För att åstadkomma detta formgav 

jag inte krokens kurvatur (se figur 12) efter en halvcirkel utan minimerade istället materialet 

på motsatt sida av ryggen (se figur 12) vilket resulterar i att krokens lutning (se figur 12) följer 

tidigare nämnda önskemål. 

 

 
Figur 12 

Figur 11 
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6.  Reflektion & slutsatser 
 

6.1 Planering 

Under detta examensarbete har jag fått erfara många saker och lärt mig en hel del om hur 

tillverknings- och marknadsaspekter påverkar ett designarbete samt hur det kan fungera när 

man samarbetar med externa aktörer och experter. 

I ett produktutvecklingsprojekt med utstående aktörer tillkommer vissa fördröjningar. 

Utomstående aktörer kan bland annat vara upptagna med andra ärenden vilket kan förhala. 

Ibland kan det uppstå missförstånd och sekundära aktörer kan också bidra till förseningar. 

Arbetstider och helgdagar kanske inte samspelar med designerns arbetstider och ibland är 

rätt person inte på plats för dagen.  

Kommunikation som sköts via mail och telefon kan vara klokt att planera då kontaktpersonen 

kanske inte finns tillgänglig hela tiden. Ett förslag är att berätta när man vill/kan återkomma 

för att förebygga väntetider. Vissa saker är svårt att förklara med ord eller text vilket kräver 

vissa förberedelser med skisser och ritningar. 

Varken designer, ingenjör eller konstruktör kan fullt förutspå vad en produkt kommer kosta 

att tillverka, hur lång tid det kommer att ta och när detta kommer att vara klarlagt. Det är 

därför viktigt att diskutera med utstående aktörer om vad som behöver utvecklas. Detta göra 

det också möjligt att diskutera pris och tid för uppdraget i fråga.  

Jag vill föredra att planera inför tillverkningsfasen i ett tidigt skede av designarbetet för att 

inte hamna i en situation då tillverkningen ställer krav som måste lösas i efterhand. Om 

designern sätter upp riktlinjer för formspråk, material- och färgval kan detta också relateras 

till tillverkningsmetoder som kan prägla senare form- och konstruktionsarbete.  

Om kunskap berörande tillverkningsmetoder för önskvärt formspråk eller materialval måste 

kompletteras med efterforskning kan detta vara bra att inkludera i designerns arbete. Detta 

skulle bistå med en utveckling av produktkoncept som har en starkare gemenskap med 

slutprodukten.  

Om designern arbetar med estetik som relaterar till tillverkning i ett tidigt skede kan man 

undvika att slutprodukten skiljer sig från konceptet. Man kan på så vis undvika att investera 

tid och pengar i att vidareutveckla ett koncept som visar sig bristfullt efter man tagit beslutet 

att vidareutveckla det. 

 

6.2 Sekretess 

En designers arbete, kunskap och erfarenhet är värden som är svårt att både bevisa och 

försvara som rättigheter. Det räcker inte med ett gott förtroende för att säkert kunna dela sitt 

material och sin kunskap. Industrier behandlar ofta sekretess med respekt då deras rykte 

kan komma till skada annars. Det är dock inte att lita på och det viktigt att skydda sig själv 

med skriftliga avtal.  

En designers arbete kan också försvåras om utstående parter inte håller sina löften. Jag 

investerade tid i att utveckla koncept som aldrig fick chansen att vidareutvecklas för att 

utstående aktörer inte höll sina löften. Kostnader för materialprover och resor till möten för att 
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utveckla träkrokarna i kapitlet ”Bristande logistik” var pengar i sjön eftersom utstående 

aktörer inte höll sina löften. 

Det finns också risker med att ha en samarbetspartner. Den hantverkare jag höll kontakt med 

under mitt examensarbete fick ta del av min kunskap berörande; marknad, målgrupp och 

efterfrågan. Denna information tog hantverkaren del av utan att hålla sin del av vår 

överenskommelse, vilket var att han skulle tillverka en prototyp för min räkning. I detta fall 

tror jag det handlade om att han inte förstod att mitt bidrag var av värde. 

 

6.3 Källkritik 

Jag refererar i vissa fall till personer från företag som är partiska. Vissa personer som jag 

refererar till ville vara anonyma, vilket gör det svårt att granska mina källor. Trovärdigheten 

av mina slutsatser bör därför övervägas av läsaren eftersom innehållet baseras på mina 

egna erfarenheter. 

 

6.4 Fackspråk 

I samarbete med särskiljande yrkesroller kan kommunikationen vara en barriär som påverkar 

arbetet. Jag upptäckte att framförallt ingenjörer använde sig av termer som jag inte förstod 

och vice versa. En hantverkares vokabulär kan också skilja sig från designerns. Av den 

anledningen är det viktigt att klarlägga vad vissa beteckningar betyder. Det kan också vara 

viktigt att komma överens om vad vissa saker skall kallas för att undvika förvirring. 
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