
Designforslag

cykelpedaler



Hvordan opstod ideen?

For at få en bedre ide angående hvad vores 

designløsning skal være, har vi lavet et problemkort.  

Det viser hvilke årsager og konsekvenser, der er til 

problemstillingen “Hvorfor er kontormedarbejdere 

ikke mere fysisk aktive i løbet af deres arbejdsdag?” 

For at bruge kortet til en designløsning, kan kortet 

vendes om. Det vil sige at man gør de negative 

årsager og konsekvenser til positive løsninger. 



Positivt problemkort

For at bruge kortet til en designløsning, kan kortet 

vendes om - man gør de negative årsager og 

konsekvenser til positive løsninger. 

Det vendte problemkort viser mulige kriterier til 

vores designløsning, da vi her kan se hvilke årsager 

der positivt bidrager til at få implementeret mere 

fysisk aktivitet i arbejdsdagen. 



Løsningskort

Baseret på det positive problemkort,  har vi lavet 

et løsningskort, som viser tre elementer, vi gerne 

vil fokusere på, og prøve at inddrage i vores 

designløsning. 

Dette gav grundideen til, hvordan vores 

designproces kunne påbegyndes og udfolde sig.



Spørgeskema

Vi sendte spørgeskemaer ud i to omgange. Første runde tidligt i projektet, for at få noget 

information om vores målgruppes arbejdsdag, tilbud og valg i forhold til fysisk aktivitet.

I anden omgang, sendte vi spørgeskemaer ud for at få en ide om, hvor realistisk det ville være for 

vores målgruppe at benytte sig af cykelpedalerne - om de kunne se sig selv gøre det i løbet af 

arbejdsdagen. 

Det næste slide er det første spørgeskema, og slides’ene efter er det andet spørgeskema



Udklip af 1. runde spørgeskema



Udvalgte spørgsmål og  svar fra 2. runde spøreskema

Hvor mange timer sidder du ned i løbet af en arbejdsdag? 
Under 2 timer: 6 svar, 2-4 timer: 7 svar, 4-6 timer: 11 svar, over 6 timer: 6 svar

Er der sat tid af til fysisk aktivitet i løbet af din arbejdsdag?
Ja: 8 svar, Nej: 21 svar

- vores designløsning ville her kunne gøre en forskel, da den bruges mens man 
arbejder!

Er der mulighed for fysisk aktivitet på din arbejdsplads? 
Ja: 12, Nej: 14, Ja, men jeg benytter det ikke: 3 



Ville respondenterne benytte produktet?

Svarene gav overblik over, om det er rea-
istisk at vores designløsning vil bruges

De gav et overblik over mulige hindringer
i at bruge produktet og målgruppens
generelle interesse for designet.
        



63% af respondenterne mener at de ville være mere tilbøjelige til at bruge 
produktet på sig, hvis der er skridttæller, en reminder eller en form for  
konkurrenceelement indbygget i produktet.



Vores første prototype på cykelpedaler af træ
- Gennem hullerne i siderne af pedalerne, 

skulle der sidde et kraftigt bredt 

elastikbånd, som derefter kunne bindes 

om en tværstiver under bordet. 

(pedalernes bredde: 13 cm)

- ulempe; pedalerne ville kun kunne 

bevæges op og ned, og ikke som den 

cirkulære, cyklende bevægelse. Muligvis 

ustabilt at bruge, ikke særlig intuitivt. 



Ændring af udseende 
- Vi ændrede designets udseende, så pedalerne 

erstattedes af en metalstang, vi ville bøje i rette 
vinkler.

- På tegningen ses produktet forfra,  med mål i 

millimeter, som viser hvordan metalstangen skal 

bøjes og formes, for at give den cyklende 

bevægelse

- I siderne vil der være to træstykker; et i hver side, 

som hver har et kugleleje som metalstangen 

sættes i, og dermed roterer kontrolleret. Bunden 

af vores produkt bliver en større træplade, som 

skal skabe stabilitet når der trædes i pedalerne.



Træplader

Dernæst fik vi skåret træpladerne til siderne ud.

De fik målene 18 cm x 10 cm 

Og hullet i toppen af pladen har en diameter på 6,15 cm. 

I hullerne har vi sat to kugleleje, så metalstangen kan dreje.



Metalstang - Første forsøg

- På billedet ses vores første forsøg på at bukke metalstangen, dog opdagede 

vi hurtigt at det ikke var så let som først forudset. 

- Da vi mislykkedes med at bukke metalstangen, kom vi hurtigt på en anden 

ide.



Vandrør i stedet for metalstang

I stedet for metalstangen, kom vi på den ide, at bruge vandrør, da vinklerne kunne 

blive præcis 90 grader, og målene kunne blive mere præcise.

Dog viste det sig at så let vandrørene kunne skrues sammen, så let kunne de 

også skrues fra hinanden.

Igen måtte vi finde noget andet. 



Hjælp fra Fablab

Da det ikke fungerede med vandrørene, besluttede vi os for at gå tilbage til 

metalstangen, og med hjælp fra en Fablab-medarbejder, fik vi bøjet den i de 

præcise mål med rette vinkler. 

Dernæst skulle vi save bunden, den fik målene 60 cm x 12 cm.

Og nu kan vi ved hjælp af en skruetrækker og skruer sætte det hele sammen.



Det endelige resultat

Således så den færdige cykel ud, dog er 

den meget ustabil og har intet 

modstand, så vi er kommet på en ide til 

hvordan den kan blive mere stabil og der 

kommer noget modstand når der cykles.

Se næste slide



Sådan burde det endelige produkt se ud

Den primære ulempe ved det produkt, vi havde designet, var den manglende modstand, når man træder 
pedalerne rundt. 

Problemet ville vi løse ved at montere et friktionshjul i midten som en måde at skabe noget modstand i 
cirkelbevægelsen. Derudover ville vi tilføje afstivere i form af trekantede dele, som stabiliserer modellen 
og holder stangen og bunden sammen.

Grundet COVID-19 og nedlukning af Fab-Lab, havde                                                                                                    
vi ikke muligheden for at færddiggøre produktet helt                                


