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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Postcykeln har inte ändrats mycket under sin livstid. Material, geometri och designen är nästan 
densamma som för hundra år sedan.  Vad är det som gör att dessa cyklar förblir sig lika? Skillnaden 
nu är att man använder sig av olika transportmedel för olika typer av utdelning och olika områden. 
Nu har man bilar, mopeder, el-bilar etc. men man använder fortfarande cykeln till mycket utdelning. 
Vilka fördelar har cykeln som de andra inte har? Frågar du mig så skulle jag svara att den är 
miljövänlig, billig, bra för fysiken, effektiv vid rätt användningsområde och framför allt rolig att 
använda.

Att vara brevbärare idag innebär ett tungt och slitsamt arbete. Många olika moment som ska 
genomföras, bland annat utdelning av post på cykel, springa i trappor och många tunga lyft. Jag 
ville utgå från att se hur brevbärare arbetar idag och vilka problem de upplever med bland annat 
cykeln.

1.2 Syfte/mål

Syftet med detta projekt var att på egen hand genomföra ett designuppdrag samt få en djupare 
förståelse i hur postutdelning med cykel går till idag och vilka problem som innefattar sig i det 
arbetet. 

Målet var att förbättra arbetssituationen för cykelburna brevbärare samt designa ett 
utdelningsfordon som fyller kraven från brevbärarna och har en design som signalerar de värden 
som brevbärarna och jag som designer tycker är viktiga.

1.3 Frågeställningar

Jag valde att undersöka postcykelns utvecklingspotential och kom att utgå från dessa 
frågeställningar:

• Hur kan man förbättra arbetssituationen för cykelburna brevbärare? 

• Vad är det som dessa brevbärarna behöver hos ett utdelningsfordon?

• Vilka är fördelarna med att använda cykeln som fordon?

• Vilka värden är det som designen på en postcykel ska utstråla?

• Hur uppfattas postcykeln av allmänheten?
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2 Metod

2.1 Avgränsningar

Jag valde att avgränsa mig genom att jag titta på hur det såg ut på ett specifikt utdelningskontor. 
Dock skulle min design fungera för alla typer av kontor där man i nuläget använder sig av cykeln. 
Min vilja var också att fokusera på Bring Citymails arbete och göra en lösning för dem. Till skillnad 
från Posten AB använder sig Bring Citymail av cykeln i större utsträckning. Dels av miljöskäl men 
också på grund av kostnadsskäl. De har också i regel större områden än Posten och blir en större 
utmaning i min mening. Jag valde också att ha deras nya buntlåda eller sorteringslåda som 
utgångspunkt för hur jag ska lösa förvaringen på cykeln och att utveckla en lösning för dessa lådor.

2.2 Faserna

Jag valde att dela upp mitt arbete i tre olika faser. Dels för att föra det lättare för min egen del 
genom att jag fick fasta mål att jobba mot men även för att göra det tydligt för de som handleder 
mig genom projektet.

FAS 1

I första fasen använde jag mig av användarstudier och intervjuer för att skapa en grund för en del av 
mina beslut som jag fattade under projektets gång.  Jag såg också på hur andra löst liknande 
problem tidigare och hur cykelhistorien har sett ut. Jag tittade också på hur Bring Citymail är som 
företag och vilka värderingar de står för.   

FAS 2

Tanken under fas 2 var att komma fram till tre olika lösningar/koncept och göra skissmodeller och 
testa dessa på min målgrupp. Jag märkte efter de första tre veckorna att Bring Citymail hade en 
ganska sval inställning till mitt projekt och att jag var tvungen att gå genom ett långt led av 
människor innan jag fick några svar på frågorna som jag ställde. Eftersom jag också valt att arbeta 
med en relativt omfattande design som en cykel så fanns inte tiden för att hinna göra en fungerande 
testmodell. Jag pratade med en holländsk tillverkare av låd- och transportcyklar vid namn De 
fietsfabriek om postcyklar och om de var intresserade att hjälpa mig med frågor kring min design 
och cyklar i allmänhet.

FAS 3

Då min plan redan från början var att färdigställa en modell i skala 1:1. som skulle innefatta cykeln 
och hållarna för Brings Citymails existerande buntlåda samt komponenter. Fördelen med att jobba i 
skala 1:1 är att jag då kan använda mig av vissa befintliga komponenter såsom hjul, styre, vevparti 
etc. vilket jag annars själv behöver tillverka. Då denna del är viktig för mig och kom att kräva ganska 
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mycket tid av resten av projektet så var jag tvungen att fatta beslut relativt snabbt vilket kan vara 
både negativt och positivt. Projektet går fort framåt samtidigt som en del förhastade beslut fattas. Jag 
stötte på en hel del problem med min design under byggandet av modellen men jag tycker att det är 
en viktig del av processen. Man stöter på problem och måste då snabbt kunna lösa dessa. Problem 
som jag inte upplevde som problem när jag skissade på konceptet och caddade modellen. 
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3 Genomförande

3.1 Besök hos Bring

Eftersom jag valt att fokusera på Bring Citymail som en fiktiv partner ville jag så snabbt som möjligt 
komma ut och prata med brevbärare och se hur det går till på ett utdelningskontor. Jag har mycket 
egen erfarenhet av Citymails utdelningskontor efter min tid som anställd hos dem men jag ville dels 
se vad som hänt sedan min tid där samt få se deras arbete med en designers ögon. 

Jag kom i kontakt med Brings fordonsansvariga Mats Edström och pratade med honom om varför 
de har den cykeln de har idag och om det var möjligt att jag kunde komma och besöka dem och 
intervjua några få anställda. De tillverkar sin egen cykel och den har tagits fram efter brevbärarnas 
krav. Jag märkte snabbt att det var relativt svårt att få svar på mina frågor men blev tillslut godkänd 
att få komma och besöka ett kontor i Hallunda söder om Stockholm.  

Mina sammanfattade tankar om postkontoret i Hallunda är att det var en ganska stressig miljö och 
stämning. De visste inte att jag skulle komma och verkade lite irriterade på min närvaro till en 
början. De hade fått uppfattningen att jag sysslade med ett konstprojekt då jag nämnt att jag gå på 
Konstfack. När de förstod att jag inte sysslade med konst utan industridesign blev de mer 
intresserade av frågor. De hade inte kommit så långt i sin dagliga rutin så jag förstod att jag inte 
skulle hinna se någon packa sin cykel. Det var ganska stort och rymligt på kontoret och gott om 
plats för att parkera cyklarna och allt var i samma rum. När jag jobbade på Citymail hade vi 
cyklarna i en annan lokal och den var liten mörk och trång. Varje eget utdelningsområde har ett 
nummer och då är cykeln parkerad på platsen med samma nummer.   
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Bild 1, Cyklarna parkerade hos Bring.

Bild 2, Bakväskan.

Bild 3, Framväskan.



Varje utdelningsområde har tre olika utdelningsrundor, så varje anställd har ett eget nummer och 
har då i regel samma cykel varje dag. Då det är vanligt med vikarier och extra personal är det ofta 
flera som delar cyklar.

Jag började undersöka deras cykel från grunden. Mina samlade tankar kring den är att den kändes 
som ett hopplock från hyllan på olika tillverkare och inte anpassat efter deras behov till hundra 
procent. Hållarna till buntlådorna bak var det första jag tänkte på. De är ganska skrymmande och 
tunga och väldigt oraffinerade. Många av brevbärarna har satt dit egna lösningar på den bakre 
delen som är till för locken. (Se bild 2) Sedan är själva systemet för att lossa dessa väskhållare väldigt 
dåligt genomtänkt. Det är onödigt stort och adderar onödig vikt till en redan tung cykel. Allt är 
ganska rostigt vilket är konstigt på en inte så gammal cykel vilket tyder på en ganska låg 
kvalitetsnivå. 

När det gäller den främre väskan är locket över den väldigt stort. (Se bild 2) Locket är också täckt 
med en tygdel som har en viss del förvaring. Den känns inte alls anpassad efter brevbärarnas behov. 
Det är ett fack på ovansidan som är av nät och tål då inte vatten och jag förstår inte vad det är tänkt 
att man ska ha där. Min första känsla när jag såg cykeln var att det nog finns en hel del som jag kan 
göra för att förbättra den vilket jag tyckte var positivt.    

3.2 Intervjuer

De som jobbar på Bring som brevbärare tror jag gör det av den anledningen att man får vara ute i 
friska luften och att man får motion varje dag under arbetstid. Det var det som var det mest positiva 
med att använda cykeln som utdelningsfordon. En del nämnde också att det var bättre för miljön än 
att använda mopeder och liknande. 

Många valde att prata om hur det varit i övergången från deras gamla cyklar till de cyklarna de har 
i dag. För cirka tre år sedan bytte Bring cyklar, buntlådor och buntlådeväskor på cyklarna. De nya 
buntlådorna är mindre och ska då bli lättare att lyfta och passar också direkt på cykeln så man inte 
behöver packa om cykeln ute på rundan. Alla tyckte det här var en stor förbättring, dock var det 
vissa som hade en del negativt att säga om den nya cykeln. Den känns inte lika stabil och gedigen 
som den de hade innan och kvaliteten var inte lika hög. Den känns lite skramligare och vingligare. 
Jag har kontaktat Brings fordonsansvariga och frågat hur processen såg ut när de bytte cykeln och 
varför de bytte men utan gensvar. 

Detta var positiva fakta för mig vilket gör att jag blir mer säker på vilka förbättringar som behöver 
göras på cykeln. Från mina samtal med brevbärarna kunde jag läsa av att det viktigaste hos en 
postcykel är att den känns säker och stabil. Sedan är det en fördel om den inte är allt för klumpig 
och tung men de förstnämnda är viktigare. När det gäller hanteringen av posten i cykeln så är det 
viktiga att det är så få moment som möjligt som är inblandade och att det är enkel och säker.
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3.3 Egenskaper 

Efter mitt besök hos Bring började jag lista vilka som var de viktigaste egenskaperna som behövs hos 
en postcykel. Jag tyckte det var viktigt att bestämma vilka jag tyckte var viktigast för att kunna 
använda mig av dessa när jag skissade på olika lösningar och förslag. Jag pratade även med Kalle 
Bern som är en stor cykelprofil inom svensk cykling och diskuterade om vad han ansåg vara de 
viktigaste egenskaperna. Med besöket och intervjun med Kalle Bern bestämde jag mig för dessa:

- Enkel att använda. 

Cykeln ska vara tydlig och okomplicerad så att den som använder den aldrig behöver fundera över 
hur den fungerar när det gäller funktioner och liknande.

- Lätt att kliva av och på.

En brevbärare kliver av och på cykeln tusentals gånger under en arbetsvecka och det är då viktigt att 
detta går så smidigt som möjligt.

- Lätt att anpassa för olika typer av användare.

Man ska på ett tydligt och enkelt sätt kunna ställa in sadelhöjd, styrets höjd och även sadelns 
position.

- Låg tyngdpunkt.

Låg tyngdpunkt gäller för posten man lastar cykeln med för att den ska kännas stabil och inte 
vinglig.

- Bromsar anpassade för tung last.

Cykeln måste ha kraftiga bromsar och brevbäraren ska aldrig känna sig otrygg med huruvida cykeln 
kommer stanna eller ej.

- Cykeln ska kunna stå stadigt med post i.

Cykelns ställ är viktigt då en fullastad cykel väger en hel del och ska aldrig riskera att välta.

- Lätt att reparera.

Cykeln ska vara okomplicerad och enkel i sitt utförande vilket bidrar till en mer driftsäker cykel. Det 
blir mindre saker som kan gå fel. Sedan är det viktigt med kvalitativa komponenter som håller för 
hög påfrestning. 
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3.4 Marknaden 

Jag tittade på hur marknaden för transportcyklar ser ut och hur andra tillverkare har löst liknande 
problem. Jag skrev ut alla bilder jag kunde hitta på den typen av cyklar och tittade på vad det var jag 
gillade med vissa och vilka frågor som jag fick av att titta på dem (Se bild 4). Jag tittade även på 
andra fordon som används för att dela ut post såsom bil och moped för att se om det gick att 
inspireras av dessa.  Jag valde att inte jobba så mycket med hur jag skulle vilja placera min cykel på 
marknaden och vilka som är konkurrenter osv för att det inte var relevant. Jag började nu fundera 
på vilken typ av cykel som jag ville jobba med. Om den skulle ha fler än två hjul eller om den skulle 
ha ett flak fram och började skissa på detta.

3.5 Värdeord 

Baserat på egenskaperna jag valde och insikterna jag fick efter intervjuerna samt mina tankar efter 
att tittat på marknaden ville jag komma fram till tre värdeord. Dels för att göra det tydligare för mig 
i mitt formarbete men också för att göra det lättare att förklara mina val jag gjort för andra.
Jag visste rätt snabbt att jag ville att cykeln skulle uttrycka att den var stabil och robust men att den 
samtidigt inte fick upplevas som klumpig. Att den skulle vara okomplicerad och enkel i sin design var 
något jag också tyckte var viktigt. Dels för att det är det som jag tycker symboliserar något som är 
driftsäkert. Något med få komponenter har mindre saker som kan gå fel. Detta faktum är cyklister 
som använder sig av fixed gear cyklar (cyklar med fixerad bakdrev, vilket gör att pedalerna hela 
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Bild 4, Marknadsundersökning.



tiden snurrar med hjulen, helt utan växlar och ibland utan bromsar) och single speed cyklar (samma 
princip som fixed gear fast med ett frihjul och gör att pedalerna inte snurrar med hjulen) mycket 
medvetna om och det är en trygghet att veta att det inte finns något som kan gå sönder. Även 
komponenter som tydligt beskriver sin funktion och är ärliga på så vis tycker jag symboliserar 
driftsäkerhet, såsom skivbromsar och en traditionell dynamo. Brevbärarna som jobbar på Bring 
tyckte att det bästa med deras jobb var att få komma ut och vara fysiskt aktiv på arbetstid. Detta 
tyckte jag var viktigt och ville att cykeln skulle utstråla detta utan att bli en racercykel eller se snabb 
ut, Den ska upplevas som den har en tydlig riktning och är på väg framåt. Detta är de tre ord jag 
valde och för att beskriva tydligare vad jag menar har jag valt tre underord också:

- Stabil

Robust, låg tyngdpunkt och säker.

- Driftsäker 
Okomplicerad, pålitlig och traditionell.

- Aktiv 

Tydlig, sportig och framåt.
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Driftsäker

Aktiv

Stabil

Bild 5, Moodboard över värdeord med cyklar.



3.6 Arbetsrutin

För att förtydliga vad man egentligen gör som brevbärare på Bring Citymail går jag igenom deras 
arbetsrutiner kortfattat under en arbetsdag.

3.7 Skissfas 

Jag utgick från egenskaperna och värdeorden när jag började idégenerera och skissa för att ha en 
grund att utgå från. Jag tänkte på hur utformningen av ramen skulle kunna vara och tänkte då att 
den skulle se stadig och vara lätt att kliva av och på. Samtidigt skulle den upplevas som tydlig och 
enkel i sitt uttryck vilket jag tyckte var svårt. Jag undersökte olika lösningar på posten på cykeln och 
om man kunde förenkla väskan och få den att kännas integrerad så den inte upplevdes lika stor och 
otymplig.  Jag hade en tanke om en ram som man ställer ner plastbacken i. Jag undersökte hur 
anpassningen av cykeln kunde fungera och hur komponenter som stöd, styre och styrstam etc. 
kunde se ut och fungera.
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1. Posten kommer in till 
kontoret osorterad på lastpall. 
Den sorteras efter 
postnummer av brevbärarna.

2. Posten sorteras i ett kamskåp 
efter adress och namn.

3. Posten packas i buntlådor 
och cykeln packas med 
posten som man delar ut 
först.

4. Äta lunch eller göra sig 
redo för att cykla iväg på 
rundan.

5. Cyklar ut och delar posten 
och fyller på cykeln med mer 
post vid bestämd plats.

6. Kommer tillbaka till 
kontoret och lägger det man 
inte delat ut tillbaka i 
kamskåpet eller returnerar 
till avsändare.



Första skisserna och tankarna
!
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Skisser på olika lösningar för framväskan.

Hur ska anpassningen av 
styre och sadel fungera?

Lösningar på hur stödet 
skulle kunna vara placerat.

Helheten, placering av post och vilken 
typ av cykel.

Bild 6, första skisserna



3.8 Tre koncept

Jag bestämde mig för att utveckla tre koncept. Jag valde att göra koncepten utifrån värdeorden och 
då göra ett för varje där jag fokuserade på t.ex. stabil. Ett av koncepten skulle vara en mer 
traditionell cykel med liknande geometri som den nuvarande cykeln men med smartare lösningar på 
de olika problemen som finns. Den skulle symbolisera driftsäker allra mest. Ett av koncepten skulle 
fokusera på stabil och hur man kan få en cykel och se ut som den aldrig skulle kunna välta. Det sista 
konceptet skulle få uttrycka aktiv mest av allt. Tanken med att jobba med tre koncept var också att 
jag skulle visa Bring citymail, Kalle Bern och Cykelfabriken och välja ett av koncepten baserat på 
deras feedback. dock så ute blev feedbacken från cykelfabriken men jag lyckades välja en av dessa 
tre i alla fall. Brings färger är det jag utgått ifrån när det gäller färgsättningen av koncepten. 

Koncept ett 
 
I det första konceptet utgick jag som sagt med att uttrycka driftsäker i första hand. Jag valde att göra 
det genom att utgå från en ganska traditionell geometri och sittställning då jag anser att något som 
är driftsäkert är något som man känner igen och kan relatera till. På så vis ville jag inte ha en extrem 
cykel på något sätt utan förhålla mig till den klassiska tvåhjuliga cykeln.
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Bild 7, skisser över profilen på ramen.

Bild 8, skiss över cykeln i sin helhet utan lådor. Bild 9, hur väskan skulle kunna vara avtagbar.

Bild 10, skiss över cykeln i sin helhet med lådor. Bild 11, hur lådan ställs ner i ramen.



Koncept två 

I det andra konceptet ville jag uttrycka stabil i första hand. Det tyckte jag att tre hjul beskrev bra då 
cykeln kan stå helt på egen hand då. Jag funderade också på om det var klokt att ha vikten placerad 
över den bakre axeln på cykeln. Det kanske hade bidragit till en stabilare känsla. 

Koncept tre

Det tredje konceptet fokuserar på ordet aktiv. Där jobbade jag också samtidigt med att försöka skissa 
på en cykeln där lasten hade så låg tyngdpunkt som möjligt. Därav ett mindre framhjul än på de 
andra konceptet. Sedan var också tanken att placera all post fram till på cykeln som ett flak. De 
främre hjulet är placerat längre fram än vad cykelns styrrör sitter. Detta bidrar till att man kan ha ett 
större flak framtill utan att den tippar framåt.  Även här märkte jag att färgerna är viktiga för 
cykelns uttryck. Om cykeln är helfärgad får den ett uttryck och om jag jobbar med att färgsätta 
delarna individuellt får den ett helt annat uttryck. 
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Bild 12, skisser över profilen på ramen.

Bild 13, cykeln i sin helhet. Bild 14, den bakre hållaren.



  

3.9 Utvärdering av Koncepten

Jag visade dessa tre koncept för mina handledare under en delpresentation och sedan diskuterade 
jag koncepten med Kalle Bern som jag nämnt tidigare. Jag visade dem för både Bring och De 
fietsfabriek men utan respons. Det finns fördelar och nackdelar med alla tre koncepten. Det första är 
praktiskt och det som är den mest beprövade designen. Den har en beprövad sittställning som man 
vet fungerar. De två hjulen gör att den är smidig att svänga med och lättare än en cykel med tre 
hjul. Den kanske samtidigt är för traditionell och kanske därför lite tråkig. Dock var ju tanken från 
början att jag skulle samarbeta med De fietsfabriek och deras cyklar är väldigt traditionella så den 
skulle passa deras varumärke. Det andra konceptet har fördelen med att den alltid kan stå stadigt 
utan stöd. Dock skulle tyngden på denna design vara betydligt tyngre än koncept ett. Det tredje 
konceptet är det som är mest annorlunda av de tre. Vilket kanske skulle göra så att Bring Citymail 
utmärkte sig och fick ett igenkännande hos människor. Att den är annorlunda bidrar också till att 
den känns mindre driftsäker. Eftersom man inte är van att se cyklar med den geometrin tenderar 
man till att inte lita på den på samma sätt som med en mer klassisk design. 

Efter att ha diskuterat koncepten med personerna jag nämnde tidigare valde jag att fortsätta arbeta 
med koncept ett. Detta på grund av de fördelarna jag tidigare nämnde och att det är den jag tycker 
skulle vara roligast att jobba vidare med. Dels för att det finns en utmaning i att välja en relativt 
traditionell design och försöka göra smarta lösningar som är lite annorlunda men också för att det är 
den som uttrycker mina tre värdeord tydligast. Jag jobbade också med att integrera komponenter 
som lysen och liknande för att få den genomtänkta och integrerade känslan jag var ute efter.
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Bild 15, skisser över profilen på ramen.

Bild 16, cykeln med post både fram till och bak till, mindre aktiv?

Bild 17, Cykeln med bara post fram.

Bild 18, Cykeln kanske blir för framtung?



3.10 Färgsättning

Färgsättningen av cykeln och dess tillbehör har visat sig vara mycket viktigt när det gäller cykelns 

uttryck. Jag har utgått från att jobba med de befintliga Bring färgerna som är en klar grön, en grå 

och en orange färg. (Se bild 19) Färgen har nästan störst betydelse 

huruvida cykeln upplevs som aktiv eller ej. Med klara, friska färger 

upplevs den som mer aktiv än om man håller cykeln i nedtonad färg. 

Samtidigt får cykeln inte bli för färgglad då detta kan upplevas som lite 

oseriöst och barnsligt. Man kanske kan få samma upplevelse av den 

aktiva känslan om det bara är vissa detaljer som får starka färger och 

blir då som accenter. Det skulle också kunna förtydliga var de aktiva 

delarna på cykeln är placerade. Till exempel att saker som brevbäraren 

integrerar med kan ha en stark färg för att förtydliga dess position och 

göra cykeln ännu tydligare. Jag har också jobbat med hur färgen 

förtydligar ramens form.

Brings färger

Andra aktiva färger
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Bild 19, Brings färger.

Bild 19, färgade stänkskärmar, korgar och en rand på ramen Bild 20, Brings färger och aktiva delar.

Bild 21, olika färger Bild 22 Bild 23

Bild 24, Går det att göra den ännu mera aktiv med andra färger?



3.11 Utveckling av ramen

När jag bestämde mig för att fortsätta med koncept ett jobbade jag vidare på ramen. Den upplevdes 
inte så aktiv så jag försökte ge den lite mer riktning framåt. Det försökte jag åstadkomma med de 
snedställda ramrören som får den att nästan peka uppåt och framåt. Det tycker jag bidrar till ett 
mer aktivt uttryck.  Tanken med det stora genomgående ramröret är att det ska bidra till att cykeln 
känns mer stabil. Den grova dimensionen och att de andra ramrören går igenom den ger den ett 
uttryck av att vara ganska tålig och robust. 

Kurvaturen på det grova ramrören har jag jobbat mycket med och det är viktigt hur en cykel 
upplevs i profil. Efter att jag valt dimension på det grova röret var jag tvungen att anpassa hur stora 
radier det går att bocka ett sådant stålrör då jag planerade att bygga modellen själv. Det gjorde att 
jag hade något att förhålla mig till när jag skissade på den. Styrets, sadelns och trampornas position 
har jag tagit från en standardscykels geometri för att veta att cykeln kommer vara skonsam för 
kroppen att cykla på då denna geometri är noga beprövad. 

3.12 Utveckling av korgarna

Min vilja med korgarna, som fungerar som hållare för Brings egna buntlådor, var att de skulle 
kännas mera integrerade än vad de gör på deras nuvarande cykel. Hur de är fästa mot ramen skulle 
kännas mer sömlöst. Därför valde jag att när framväskan sitter på ska det kännas som en 
förlängning av det grova huvudröret. 

Första tankarna jag hade var att ha en ram av stål som plastbacken sedan kunde ställas ner i. 
Problemet med denna lösning är att backarna kan fastna om de är tunga och man måste göra ett 
högt lyft för att ställa ner dem i ramen. Därför släppte jag den idén och kom på en som bestod av en 
korg med öppen sida utåt och ett gummiband där istället. Detta gör att man inte alls behöver lyfta 
buntlådan lika högt vilket jag tror kommer göra stor skillnad i brevbärarnas arbete. Jag har också 
valt att designa en krog för gummibandet som är lätt att öppna och stänga med en hand. 

Den bakre hållaren har jag valt att placera på den nedre, bakre gaffeln på ramen. Detta för att 
slippa behöva ha en stor pakethållare som hållaren sedan hängs på som den nuvarande Bringcykeln 
har. Bring har också stora väskor bakom hållarna för de bakre buntlådorna som är avsedda för 
locken som sitter på buntlådorna. Detta har jag valt att ta bort helt då locken är stapelbara och kan 
lätt bara sättas ovanpå varandra och sedan hållas fast med ett gummiband. 
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Bild 25, ram med mindre riktning. Bild 26, ram med mera riktning. Bild 27, ram med rätt radie på 
huvud röret. 



3.13 Byggande av modell

En stor del av mitt projekt kom att handla om själva byggandet av cykeln och dess tillbehör. Det 
kändes viktigt då det bara är när man ser en sak i verkligheten som man får en riktigt uppfattning 
om hur det upplevs. Många val som jag tagit när jag skissat på designen i CAD eller förhand har jag 
varit tvungen att ändra för att det inte har fungerat i verkligheten. Det jag har lärt mig mest är att 
när man jobbar med produkter som ska användas fysiskt på ett specifikt sett måste man hålla koll på 
att just de specifika rörelserna fungerar perfekt utan hinder på något sett. Det är sådant som är svårt 
att hålla koll på när man jobbar med designen i datorn eller på pappret. Så fort man kan pröva en 
produkt fysiskt förstår man vad som är bra och dåligt och vad som behöver ändras. Inom 
cykeldesign handlar det mycket om att form följer funktion. (Se bild 30, 31, 32, 33.)

Viktiga misstag
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Bild 28, utskriven profil av ramen fungerar 
som mall.

Bild 29, huvudröret på plats och redo att svets 
ihop bakgaffeln.

Bild 30, 31, första misstaget, vevpartiet passar inte ramen, designen på bakgaffeln fick 
göras om.



Jag köpte in olika komponenter såsom styren, styrstam och sadelstolpe osv. då jag inte hade tid att 
tillverka dessa produkter men som ändå var viktiga för helhetsuttrycket. Vinkeln på styrstamen 
avgör relativt mycket huruvida cykeln upplevs som aktiv eller passiv. En styrstam som är vinklad rakt 
uppåt upplever jag som mera passiv och en styrstam som är vinklad rak framåt som mera aktiv då 
den har en mera tydlig riktning och är på väg framåt. (Se bild 32 och 33.)

!
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Bild 34, mer passiv styrstam. Bild 35, mer aktiv styrstam.

Bild 32, 33, första modellen av den bakre hållaren blev placerad för nära vevpartiet så foten riskerat att slå i hållaren. 
Tråkigt efter mycket arbete och stadig konstruktion men bara att göra om.

Bild 36, 37,  38, ramen färdig och spacklad och framväskans stomme klar och passar i ramröret.



4 Resultat

Jag har skapat en postcykel som har ett annorlunda uttryck men med en traditionell känsla. För mig 
uttrycker de grova ramrören och uppbyggnaden av ramen stabilitet (se bild 39). Den traditionella 
känslan och det robusta uttrycker pålitlighet och driftsäkerhet. Rörelsen i ramens linjer och försöket 
att ge den en riktning framåt uttrycker aktiv för mig. Stabil, driftsäker och aktiv. Det var känslan jag 
var ute efter. 

Genom att arbeta med att få designen att uttrycka dessa värdeord samtidigt som att göra cykeln 
enklare att använda för brevbärarna och kännas mer enhetlig har jag lyckats att göra det jag 
ämnade att göra. 

4.1 Ramen

Ramen är tillverkad av aluminiumrör. Detta på grund av dess goda egenskaper när det gäller vikt 
och stabilitet men även då det är en metall som kräver lite energi för att återvinnas. Dock är 
aluminiumet lite känsligare än stålet men det är bara att använda en tilltagen godstjocklek på rören. 
Formen på ramen är designad för att göra det enkelt för den som cyklar att kliva av och på. Den ska 
kännas enhetlig med de tillhörande väskorna/hållarna för buntlådor och det ska kännas som dessa 
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Bild 39, hela cykeln med ramen i fokus. 



är integrerade i ramen men ändå vara avtagbara för att underlätta vid förvaring och transport.  Det 
genomgående ”huvudröret” i ramen är robust och går genom hela ramen för att kännas som en bas 
eller ryggrad. Tanken är också att ge den ett lite annorlunda utseende. De andra ramrören som 
ramen är uppbyggd av går alla i samma riktning för att få den att kännas enhetlig och mer riktad.  

4.2 Buntlådehållarna

Jag valde att utgå från Brings nuvarande buntlådor som är de lådor som posten sorteras i. Det var 
min vilja att få hållarna att kännas mer integrerade i ramen än vad de är på Brings nuvarande cykel 
och det tycker jag att jag har lyckats med. 

Den främre hållaren blir som en fortsättning på cykelramen och sitter fast i ramen med ett 
rektangulärt fäste för att göra den stabilare. Sedan sitter det en skruv på ramen för att hålla den på 
plats. Sidorna på hållaren är öppna för att minimera de lyft som brevbäraren gör när denna lyfter 
upp buntlådan på cykeln. Sedan hålls lådan på plats med ett gediget gummiband.  Gummibandet 
öppnas och stängs enkelt med en fäste som man krokar av och på med ett enkelt enhandsgrepp. 
Fästet är färgat i Brings starka brandgula färg för att det tydligt ska synas. Den bakre hållaren sitter 
direkt på den bakre gaffeln på cykelramen och detta för att slippa att ha en egen pakethållare för att 
hänga på hållaren. Detta gör den betydligt lättare än Brings nuvarande lösning. Den ställs ner på 
den undre gaffeln och sätts fast med ett spänne i den övre gaffeln. 
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Bild 40, hur främre hållaren tas av.



4.3 Komponenter

Med komponenter menar jag de delar som cykeln består av förutom ramen och buntlådehållarna. 
Jag har använt mig av färdiga komponenter till allt förutom lysena och vissa fästen och krokar för 
hållarna. Hjulen är i aluminium och framhjulet är 26 tum och bakhjulet 28 tum.  Anledningen till 
att framhjulet är mindre är för att den främre buntlådehållaren ska kunna sitta lägre och därav ha 
lägre tyngdpunkt. Det större bakhjulet för att cykeln blir snabbare och att växlarna är anpassade för 
28 tums hjul. Jag har valt en treväxlad navväxel då den är mycket driftsäker och skyddad mot väder 
och vind. Styret och styrstamen har jag valt att hålla lite sportigare för att få med det aktiva. 
Belysningen är integrerad och sitter placerade på den främre buntlådehållaren och på den bakre 
gaffeln på ramen. (Se bild 43 och 44.) 

Över den främre buntlådehållaren sitter ett lock i tyg som skyddar posten från regn och snö. Tanken 
med det är att när man delar post så delar man mest från de främre lådorna och lyfter fram de 
bakre när posten är slut fram. Då behövs ett lock som är lättare att stänga och öppna än vad 
plastlocket på lådan. Locket är i grov, tåligt nylontyg och den har en kärna i sig av plast som gör den 
styvare och som hjälper till att göra det lättare att vika upp locket. I framkant sitter locket med 
karborreband då att man kan ta av locket vid behov. Det fungerar också som gångjärn. Locket 
öppnas på den sidan som är mot brevbäraren och sitter fast mot hållaren med starka magneter. Det 
finns tre lägen man kan ställa locket i. Helt stängt, halv öppet eller helt öppen. (se bild 45.)
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Bild 42, den bakre hållaren ställs ner. 



4.4 Anpassning

Styret, sadel och sadelns position går alla att anpassa efter användaren med snabbfästen. 
Anledningen till att ha snabbfästen istället för insexskruvar är på grund av att många brevbärare på 
Bring jobbar som timanställda och då kan man behöva hoppa runt mellan olika kontor och ha olika 
cyklar till och från så att lätt kunna anpassa den effektivt tycker jag är viktigt. Annars är risken stor 
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Bild 43, baklysenas placering. Bild 44, framlysets placering. 

Bild 45, tyglocket över den främre hållare.



att man väljer att låta det vara samma inställningar som innan och det kan vara slitsamt för kroppen 
i längden. 
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Bild 46, miljöbild.



5 Diskussion

Under projektets gång har jag till och från känt att jag kanske tagit vatten över huvudet. För att göra 
ett sådan projekt med alla studier av användaren och ergonomiska tester krävs mera tid. Jag känner 
att stadiet jag är på nu skulle kunna vara halvvägs igenom om det här skulle ett verkligt design 
projekt. Nu skulle man ta min design och testa den på brevbärare och se hur den fungerar rent 
ergonomiskt och hur väl användandet fungerar.  

Det finns en del saker som jag skulle vilja utveckla. Bland annat det främre locket i tyg som skyddar 
posten där fram mot regn när plast locket inte sitter på. Det skulle behöva ha ett eget fäste i 
framkant på buntlådehållaren. Som det ser ut i nuläget blir det lite svårare att dra ut lådan när 
locket sitter på. Men det är ett problem som är lätt att ändra. Jag har bokat in möte med både 
chefer på Bring och deras cykeltillverkare för att se vad de tycker om mitt projekt och om de vill 
jobba vidare med mig och min design. Efter det ska projektet ställas ut på en designmässa i 
Köpenhamn i sommar tillsammans med några andra i kandidat trean på industridesign vilket jag 
ser mycket fram emot. 

En fråga som många har ställt till mig är vad som skiljer min cykel från deras nuvarande cykel. 
Det som jag har valt att behålla från den nuvarande cykeln är sadelns, styrets och vevpartiets 
placering. Allt annat är annorlunda. Jag har hela tiden velat hålla mig till en ganska traditionell 
geometri på cykeln vilket gör att den får ett relativt traditionellt utseende. Jag tvivlar på att en 
bildesigner får frågan om varför hans bil ser ungefär ut som alla tidigare bilar. Fyra hjul, en kaross 
och rutor av glas. Fokuserar man på att se likheterna så kommer man se bara se det.  Man kanske 
måste sett en viss mängd cyklar och olika modeller för att se när något utskiljer sig. En som sett 
många cyklar tidigare ser att min cykel skiljer sig en hel del från andra cyklar. Jag tycker inte att det 
krävs att man uppfinner ett nytt sett att cykla på bara för att lyckas med en bra design snarare tvärt 
om. 
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Bild 47, Jämförelse av Brings nuvarande cykel och min cykel.



Det min cykel är helt egen om är hur hållarna fäster mot ramen både bak och fram. Att ramen 
fungerar som fäste och inte att man måste ha ett fäste som först sitter i ramen och som man sedan 
fäster hållaren i. En annan som sak som skiljer sig är att den nuvarande cykeln som Bring använder 
sig av inte alls är producerad enbart för att fylla behoven hos brevbärarna. Den är ihop satt av till 
viss del av befintliga delar och en befintlig ram för att sedan anpassas för att fungera som postcykel. 
Genom att istället bygga cykeln från grunden kan man skapa en design som fyller kraven som 
brevbärarna ställer och samtidigt är annorlunda. 

Logotypen på Brings buntlåda har diskuterats. Det är en sak som jag fått kritik på. Att den är för 
stor och att placeringen av den inte är optimal. Efter att diskuterat det med Bring Citymail som är 
min kund och de som äger lådan valde jag att inte ändra på logotypen. Det störde inte Bring och 
inte heller mig. Logotypen är där mest för att synas när lådan står utplacerad på gatan. Inte som en 
logotyp för cykeln. Bring menar att den starka gröna färgen funkar som reklam för deras företag på 
till en viss del. 

Jag är nöjd med vad jag har presterat under detta projekt och glad över alla färdigheter som jag 
varit tvungen att utveckla och nu kan använda mig av i framtiden. Jag är stolt över mitt slutresultat 
och kommer fortsätta utveckla cykel i framtiden.
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