
Examensarbete 
Biomekanikingenjör 180 hp

Utökad sätesjustering av “The Armadillo“

Maskinteknik 15 hp

Halmstad 2018-06-15

Anna Vilén och Ellen Östeberg



 

i 
 

Förord 
 

Detta examensarbete har skrivits av Anna Vilén och Ellen Österberg i samarbete 

med Velove. Projektet är en sista och avslutande del på vår utbildning som 

Högskoleingenjörer inom maskinteknik inriktning mot biomekanik. Under våra 

tre år här på högskolan har vi erhållit god kunskap som vi haft nytta av till vårt 

examensarbete.  

 

Under utbildningens gång har vi läst många olika typer av kurser men båda i 

projektgruppen tyckte att kursen i Ergonomi var speciellt intressant och lärorik, 

det är en av anledningarna till att vi har valt ett ergonomiproblem till vår sista 

insats här på Högskolan i halmstad.  

 

Under projektets gång har vi haft bra hjälp av olika personer i vår närhet som vi 

skulle vilja tacka lite extra: 

 

Dennis och Linus på Velove- För god handledning och trevliga möten på ert 

företag i Göteborg, inte minst för er inbjudande personlighet och möjligheten för 

oss att använda fria händer.  

 

Zlate Dimkovski- För handledning på Högskolan i Halmstad. För din positiva 

inställning och idéer till ytterligare inspiration för ett bättre resultat.  

 

Lina Lundgren- För din hjälp och din vilja att få oss att göra det bästa möjliga av 

vår utbildning. Men också de givande utmaningarna i tidigare kurser. 

 

Klasskompisar- För stöd och hjälp under hela perioden. Samt för goda skratt 

under lunchrasten som gjort det lättare att fortsätta arbetet med ett leende på 

läpparna.  

 

Dimitri- För möjlighet till en fysisk prototyp i FabLab och all bra hjälp.  

 

Ellen (Från Anna)- För allt! Inte minst tre år som ler och långhalm, som lett oss 

fram till ett ytterst gott samarbete på examensarbetet. För ditt försök att omvandla 

mig till morgonmänniska, för ditt driv och vilja till gott resultat, och för din 

underbara personlighet som gjort arbetet radikalt mycket enklare, jag hoppas få ta 

del av den lång tid framöver.  

 

Anna (Från Ellen)- Tack för att du står ut med mig och mina fasoner, tack för 

allt! Tack föra att du hanterar min stress och fått mig att inte stressa upp i onödan. 

Ett bra samarbete och hur vi har kompletterat varandra. Tack för dessa tre åren 

och en vänskap jag hoppas håller livet ut! 
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Sammanfattning 
I denna rapport beskrivs en lösning på ett justeringproblem som anträffas på “The 

Armadillo”. Denna produkt kan beskrivas som en budcykel, med fyra hjul istället 

för två samt en något mer komplex konstruktion än en vanlig elcykel. I dagens 

konstruktion återfinns svårigheter att använda cykeln om föraren i fråga inte 

ligger inom längdspannet 170-190 cm, vilket uppenbarligen begränsar användarna 

av produkten.  

 

Projektgruppens uppgift var därför att ta fram en lösning på detta, med fria händer 

utan större begränsningar. Detta har gjorts i samarbete med företaget som äger 

produkten, Velove, där ett par företagsbesök gjorts för att närmare studera 

konstruktionen samt undersöka vilka möjligheter och begränsningar som finns.  

 

Metoder som Fredy Olsson med en del modifiering i form av tillägg har använts, 

detta har förenklat arbetet då det funnits en tydlig struktur på tillvägagångssättet. 

Projektgruppen har använt sig av olika idégenerering- och utvärderingsmetoder 

för framtagning av produktförslag, bland annat där vi inkluderat andra studenter 

för inspiration, för att tillsammans inom gruppen komma fram till ett lovande 

koncept. Två färdiga koncept i form av digitala prototyper har tagits fram i Catia 

V5 där en av dem med en skillnad i låsningen har tagits vidare till fysisk prototyp 

i plastmaterial. Lösningen går ut på ytterligare en skena över den befintliga som 

gör det möjligt för ytterligare förlängning för sätet fram och bak. Konstruktionen 

möjliggör ett större längdspann och tillåter fler förare att bruka dagens Armadillo. 

Konstruktionen är som ett tillägg på dagens budcykel och kan direkt appliceras 

utan att göra några vidare förändringar på dagens “The Armadillo”  
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Abstract 
 

This report describes a solution to an adjustment problem found on “The 

Armadillo”. This product can be described as a bicycle, but with four wheels 

instead of two, and has a somewhat more complex construction than an electric 

bicycle. In today’s construction there are difficulties in using the bike if the driver 

is not within the range of 170-190 cm tall, which obviously limits the user of the 

product. The main user are those who work with the product. 

 

The task of the project was therefore to find a solution to this problem, with free 

hands without major limitations. This has been done in cooperation the company 

that owns the product, Velove, where a couple of visits have been made to study 

the design further, as well as examine the possibilities and limitations that exist. 

 

Methods such as Fredy Olsson with small modification have been used, this has 

simplified the work as a clear structure has been obtained on approaches. The 

project group has used different ideas to generating and evaluating product ideas, 

including where we included other students for inspiration, in order to reach a 

promising concept within the group. Two ready-made digital prototype concepts 

have been developed in Catia V5, where one of them has advanced into a physical 

prototype in plastic material.  

 

The construction allows a longer span and allows more drivers to use today’s 

Armadillo. The solution is another smaller rail that goes over the today’s existing 

rail witch makes it possible to further adjust the length span for the driver. The 

construction is a superstructure on the existing Armadillo and does not require a 

reconstruction of the bike.  
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1. Introduktion 
Projektet är ett arbete mot företaget Velove med fokus på “The Armadillo”, vilket 

är en eldriven budcykel med fyra hjul som används främst vid budtransport.  I 

detta avsnittet kommer företaget att presenteras samt en bakgrund till problemet 

med mål, syfte och avgränsningar att ges. 

 

1.1 Presentation av företaget 

 

Velove är ett företag som är beläget i Västra Frölunda, Göteborg. Företagets 

vision lyder “To radically and quickly reduce greenhouse gas emissions by 

attractive, ultra efficient modes of transport”, vilket tyder på hög 

miljömedvetenhet och en strävan efter att minska utsläppen inom transportsektorn 

genom att ersätta bilar vid kortare sträckor. [Velove, 2018]   

 

Det var 2011 företagets VD, bestämde sig för att verkliggöra idén om att skapa 

den första prototypen som senare skulle komma att bli dagens Armadillo. Olika 

prototyper har tagits fram längst resans gång och kring 2014 togs en tredje, mer 

utvecklad, prototyp fram. Detta gjordes efter att ha anställt ytterligare två personer 

till projektet och tillsammans möjliggjort finansieringen. I samband med detta 

inleddes ett samarbete med DHL Express som ställde krav på den första versionen 

av “City container” och efter det har utvecklingen gått framåt. Idag har Velove 

stora framtidsvisioner för ett bättre och grönare samhälle. [Velove, 2018]  

 

The Armadillo, med tillbehör, är företagets enda säljande produkt i dagsläget och 

det är detta ersättningsfordon de vill satsa på och ser en framtid med. I dagsläget 

är efterfrågan större än vad produktionen tillåter. [Kanter, Dennis, 2018]  

1.2. Bakgrund  

 

En anledning till varför vi vill arbeta med Velove och deras produkt “The 

Armadillo” är deras strävan om att bidra till ett hållbart och bättre samhälle. Idag 

står transportsektorn för en fjärdedel av Europas växthusgasutsläpp. [European 

Commision, 2016]. Velove bidrar till minskningen genom att erbjuda effektiva 

transportlösningar som kan ersätta transportfordon och bilar vid kortare 

körsträckor. Enligt Velove så använder The Armadillo vid samma leveranser bara 

6% av elen och 7% av resurser vid tillverkningen jämfört med vad en liten elbil 

gör vid samma uppdrag. Dessutom ligger produkten i framkant vad det gäller att 

anpassa sig till förtätning av städer. Armadillo kommer fram på cykelvägarna och 

slipper att trängas med resten av fordonen på vägarna där den tyngre trafiken kör. 

Veloves mission är att minska växthusgasutsläppen inom transportsektorn som 

kommer till följd av den ökade konsumtionen. [Velove, 2018]  
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När projektgruppen besökte Velove för att diskutera projekt upptäcktes viss 

problematik för en av studenterna att använda cykeln då det var ett för stort spann 

för hennes ben att nå fram till pedalen när den va i sitt yttersta läge längst från 

sätet. Detta gjorde så att hon inte kunde starta utan hjälp från utomstående. 

Problemet var även ett utav flera problem som Velove presenterade för oss till 

förslag på examensprojekt. 

 

Med tanke på att företaget i framtiden blickar för samarbete med Göteborgs stad 

och för tillfället samarbetar med bland annat DHL och Pling transport anser både 

projektgruppen och företaget att detta är en stor problematik då det finns en viss 

begränsning för vem som kan använda deras produkt.  

 

Den största begränsningen ses hos kvinnliga förare baserat på att kvinnor  

generellt är kortare än män. Detta kan medföra en begränsning i anställningar som 

skapar ojämställdhet inom sektorn. Vilket är ett problem som måste lösas. Det är 

med stor glädje projektet påbörjas med mål att lösa detta problem genom detta 

examensarbete. 

 

1.3. Problemformulering  

 

Personer under 170 cm och längre än 190 cm har svårigheter att använda The 

Amarillo på grund av att det inte går att förkorta eller förlänga spannet mellan säte 

och pedal så pass mycket som skulle krävas för att sitta bekvämt. 

 

Syftet med arbetet är att anpassa, förenkla och inkludera för dessa personer som 

brukar The Amarillo. 

 

1.3.1 Mål 

 

Målet med arbetet är att ta fram en lösning för att öka längdspannet mellan säte 

och pedal.  

1.4 Avgränsningar 

 

● Projektet är avgränsat till att hitta en lösning på den mekaniska 

konstruktionen genom att öka längdspannet för förare mellan säte och 

pedaler.  

● Projektet kommer inte inkludera korrigering av kedjans längd och 

placering.  

● Lösningen behöver inte passa personer utanför längdspannet, 160-200 cm. 
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● CE-märkning. I dagsläget finns inga direktiv på produkten, därför inte 

relevant för våran lösning i nuläget.  

● Ta inte dagens utformning av “The Armadillo” som ett hinder under 

produktutvecklingsprocessen. Utgå från att geometrin kan förändras. 

● Tillverkning av produkten. Fokus ligger i att ta fram en digital prototyp, 

inte lägga kraft på tillverkningstekniker och hur den ska tas fram. Dock 

ska vi beakta tillverkningens påverkan på miljö-, ekonomiska och sociala 

aspekter.  

 

1.5 Individuella ansvarsområden/insatser i examensarbetet 

 

Många avsnitt i projektarbetet har studenterna utfört gemensamt. Det som har gått 

att dela upp är förarbetet med teori och metod vilket har gjorts. Resultat har 

mestadels gjorts tillsammans av studenterna. Naturligt kom att vissa delars 

huvudansvar låg hos en student för att effektivisera och kunna arbeta parallellt 

med två områden. Ritningarna för den färdiga prototypen har delats upp 

sinsemellan studenterna. Vem som har konstruerat vilken ritning kans ses i 

respektive ritningsmall för respektive komponent, dessa finnes i Bilaga 6. 

 

Uppdelning av arbetsområden hittas i Bilaga 1. 
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2. Teoretisk referensram 
 

2.1 Biomekanik  

 

Biomekanik är studier om jämvikt och rörelser hos levande organismer, 

framförallt människokroppen. Det är en tvärvetenskap mellan mekanik och 

biologi vars resultat kan användas bland annat till att minska skaderisk eller öka 

effektivitet på arbetsplatser. [Broberg, u.å] 

 

 

Studier som har kollat på sittande och stående personers muskelaktivitet i nedre 

delarna av ryggen och höftområdet har visat att för att minimera 

belastningsskador ska en sträva efter en så lik ryggradskurva som en har stående. 

Alltså en så naturlig ryggrad som möjligt. Detta bidrar till de minst påfrestande 

momenten på skelett och muskulatur. [Claus.A, Hides. J, Moseley. L,Hodges.P, 

2016]. I dagsläget krävs det av kortare förare att hasa fram och därmed kröka 

ryggen vilket skapar ett påfrestande moment för ländryggen vilket projektet ska 

motverka. 

 

2.2 Antropometri 

 

Antropometri ger oss data på människokroppens och dess segments storlek. Idag 

är de mätningar som finns på människor som sitter eller står upp. Datan som finns 

är på vuxna friska människor. [Kroemer. 2008, 41-85] 

 

Antropometrin tar hänsyn till mått såsom kroppsställningar, rörelseutrymme, 

räckvidder men även tyngdpunkter hos kroppssegment, muskelstyrka och 

tröghetsmoment för kroppsdelar ingår också. Mestadels av människokroppens 

dimensioner är fördelade normalt över en population,. Detta innebär att en 

dimension, hos en population, kan beskrivas med två variabler, standardavvikelse 

och medelvärde. [Hägg, Ericson, Odenrick, 2015, 129-188] 

 

Vid utformning av arbetsplatser är utgångspunkten normalt olika percentiler 

beroende på situation. Vid utrymmen är meningen att alla ska få plats och då är 

normen att utgå från 95:e percentilen man, alltså att 95% av normalpopulationen 

får plats och alla delar ska nås av en person i den 5:e percentilen kvinna. Dock 

kan både praktiska och ekonomiska begränsande faktorer spela in och göra detta 

ogenomförbart. [Hägg, Ericson, Odenrick, 2015, 129-188]  
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I detta projekt är kroppslängden relevant. En kvinna på 160 cm tillhör den 13:e 

percentilen och en man på 200 cm den 99:e percentilen [Hanson.L, Sperling.L, 

Gard.G, Ipsen.S, Vergara.C.O, 2009] 

 

2.3 Ergonomi  

 

Namnet ergonomi kommer från grekiskan “ergon”=arbete samt “nomos”=arbete 

och är samverkan mellan maskin och människa samt faktorer som påverkar detta. 

Syftet med ergonomin är att förbättra ett system och/eller produkt genom att 

gynna människan. Detta kan tillämpas på många olika sätt beroende på situation. 

Genom att integrera ergonomin för att förbättra samverkan mellan maskin och 

människa kan bland annat ineffektivitet, utmattning, olyckor, skador samt 

svårigheter motverkas för användaren. De vetenskapliga områdena som ligger 

bakom den ergonomiska grunden är fysiologi, psykologi, anatomi, fysik samt 

ingenjörsvetenskap. [Bridger 2009, 1-7] 

 

Kunskap inom ergonomi tillsammans med förståelse för hur ett fordons olika 

delar ska placeras ut är viktiga för en positiv utveckling av fordonet. Att sträva 

efter en så bra anpassning som möjligt mellan fordon och människa där en så stor 

population som möjligt integreras är något som ska eftersträvas. Grundfilosofin i 

ergonomi vid produktutveckling är att anpassa produkten till användaren och inte 

tvärtom. Dock inte genom att kompromissa med en dålig design utan syftet är att 

fordonet möter människors behov. [Gkikas 2013, 17-19] 

 

Då “The Armadillo” är en arbetsplats vilket gör att ergonomin för förarna är 

viktig för att följa arbetsmiljöverkets riktlinjer. Extra försiktig måste föraren vara i 

ytterlägena där lederna är kraftigt böjda eller sträckta[Middelman, 2011]. Här kan 

lederna lättare skadas och musklerna har sämre förmåga att utveckla kraft. Denna 

situation uppstår då en kortare förare ska cykla och måste sträcka benen till 

ytterlägena i varje tramp.    

 

 

2.4 Fakta om bakomliggande metoder  

2.4.1 Fredy Olsson  

 

Huvudsaklig metod som detta arbete kommer vara strukturerat efter är Fredy 

Olssons metod [1995]. Detta är en metod som passar bra när ett projekt inriktar 

sig på produktutveckling, vilket detta examensarbete kommer göra. Metoden är 

indelad i två olika delar; princip- och primärdel, vilka omfattar hela processen 

från idé till produkt om projektet innefattar detta. Metoden har tillämpats i tidigare 

kurs av studenterna och anses vara lämpligt för detta examensarbetet.  
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2.4.2 Brainwriting, 6-3-5 metoden 

 

Brainstorming är en metod för idégenerering som är framtagen för att ta fram 

idéer och förslag i grupp. Ett seminarium eller workshop hålls för att generera så 

många koncept som möjligt för att lösa ett specifikt problem. Vid ett lyckat 

seminarium har deltagarna släppt sin självcensur, ingen kritik eller negativa 

kommentarer ska ges då det kan skada deltagarnas kreativitet. Efter seminariet ska 

ledarna dokumentera, vidareutveckla och kombinera idéerna. [Osvalder, Rose, 

Karlsson, 2015 477-580] 

 

Brainwriting eller 6-3-5 som det också kallas är en liknande metod men 

skillnaden är att idéeflödet ska ske i tystnad på papper. Metoden utförs optimalt i 

en grupp om sex personer. Varje deltagare blir tilldelad ett papper med tre 

kolumner och sex rader och ska i varje ruta skriva eller skissa en idé till 

problemet. Efter fem minuters arbete skickas pappret vidare till deltagaren till 

höger. På det nya pappret ska deltagaren antingen utveckla idéen från rutan ovan 

eller hitta på något nytt, även detta i fem minuter. Detta fortgår tills alla deltagare 

har ritat/skrivit på alla papper. Alla medverkande får se de andras idéer och 

tanken är att detta ska stimulera tänkandet. [Osvalder, Rose, Karlsson, 2015 477-

580] 

2.4.3 FMEA 

Failure mode and effective analysis eller FMEA är en metod för att identifiera 

potentiella fel i en design eller process. Modellen används vid flera olika 

anledningar men är mest användbar under design eller omdesign av produkter, 

processer eller som en del av kvalitetskontroll. Metoden kan också användas när 

något väl har gått fel och identifiera vad som ska åtgärdas för att minska riskerna 

för ytterligare fel. Huvudsyftet med metoden är att kunna förutse fel för att 

motverka det innan det händer. [Dziak, 2017] 

2.4.4 SWOT 

SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) är en analys som har till 

syfte att ge en bild av projektets nuläge och möjliga utveckling. Detta görs genom 

att kolla närmare på projektets nuvarande svaga och starka sidor samt dess 

möjligheter och hot. De svaga och starka sidorna är sådana faktorer som ligger 

internt inom projektet, medans de två sistnämnda är sådant som kan påverkas av 

yttre faktorer.  

 

När dessa fyra kategorier har identifierats är nästa steg att skriva ner vilka 

åtgärder som bör vidtas för att till exempel utnyttja projektets starka sidor eller 

kompensera dess svaga sidor. Resultatet av SWOT-analys kan vara bra att 

använda vid riskanalysen som görs i ett senare skede. [Hallin och Gustavsson 

2015, 30-36] 
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2.4.5 Pughs matris 

 

Pughs matris analys, PMA, är en användbar teknik för att ta beslut utifrån flera 

dimensioner och faktorer. Matrisen används för att logiskt jämföra olika alternativ 

baserat på redan definierade krav. Pughs matris hjälper en projektgrupp att välja 

den mest lämpliga lösningen eller alternativ på ett problem när det finns fler än ett 

alternativ och många påverkande faktorer som måste tas i beaktning. PMA är en 

så kallad “multiple criteria decision analysis”, MCDA och som många liknande 

metoder har den sitt ursprung från ingenjörskonsten. PMA är i jämfört med 

liknande metoder mindre matematiskt avancerad vilket har gjort denna till en av 

de mest använda. [Cervone. H. F,2009] 

 

Alla kriterier blir tilldelade en siffra beroende på hur avgörande det är för 

lösningen. Alla medlemmar i gruppen ska tilldela siffror till kriterier hur viktiga 

de tror eller tycker att faktorn är. Medlemmarnas skalor ska jämföras och 

sammanställas till en slutgilitig matris. Standard är att en matris med 5 kriterier 

får 10 poäng att fördela mellan faktorerna. Produktförslagen utvärderas mot dessa 

med - eller + poäng där 0 är “baslinjen” som kan vara dagens lösning att utgå från. 

Resultatet läggs sedan ihop och lösningen med bäst poäng är det bästa 

alternativet. [Cervone. H. F,2009] 
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3. Metod 
 

Projektgruppen kommer utgå från Fredy Olssons metod som grund för 

tillvägagångssätt. En del modifieringar i form av tillägg och borttagning kommer 

ske under projektets gång där ytterligare metoder integreras. Dessa metoder 

beskrivs i teoriavsnittet.  

 

Projektgruppen har med hjälp av valda metoder sammanställt ett flödesschema 

som är tydligt att följa under projektets gång.  

 

 
 

 



 

9 
 

Projektet startade med ett möte hos Velove i Göteborg. På plats fick 

projektgruppen en presentation av dagens “The Armadillo” och ett antal problem 

förklarade för sig. Efter mötet mottogs en lista med förslag på problem för 

projekt. Efter att problemet av längdjustering valts hölls en 3-6-5 workshop med 

sex studenter från Maskin- och Biomekanikprogrammet på Högskolan i 

Halmstad. 

 

För att få så bred idégenerering som möjligt för ett vidare arbete med bästa 

förutsättningar förklarades med breda drag problemet för deltagarna där tillräcklig 

information erhålls men utan större begränsningar. Efteråt kunde man se att en del 

förslag påmindes om varandra, medans vissa var unika. Se Bilaga 2 

 

Pughs matris gjorde på sju olika förslag, varav två stycken togs vidare för ett en 

ytterligare SWOT-analys. Det vinnande konceptet ritades upp i Catia V5, där 

vissa delar gjordes unika och resterande togs från dagen Armadillo.   

 

När det första produktförslaget tagits fram gjordes en konstruktionsanalys i Catia 

V5. Analysen gjordes på den första idéen, koncept 1, se figur 4. Analysen gjordes 

i arbetsbänken Generative Structural Analysis, där sattes de villkor och låsningar 

som reflekterar verkligheten och för att analysen skulle visa korrekta resultat. En 

mesh till 3 mm sattes på de kantiga och raka delarna, där en större mesh räcker för 

att få en bra resultat, samt till 1 mm på de runda delarna för ett mer noggrant 

resultat.  

 

Ytterligare ett koncept togs fram utifrån denna idé då brister på låsningen 

upptäcktes. Konstruktionsanalys gjordes även på låsning där god säkerhetsfaktor 

erhölls. Detta blev den slutgiltiga digitala prototypen som senare skrevs ut i 3D-

skrivare för en fysisk prototyp, En FMEA gjordes på den slutgiltiga idéen för att 

upptäcka risker med konceptet. Då projektgruppen inte har haft daglig tillgång till 

en “Armadillo” har det varit svårt att prova ut lösningen och se hur det fungerar i 

verkligheten.  

  

4. Resultat 
 

4.1 Produktdefinition 

 

Lösningen som ska komma från detta projekt ska inkludera fler personer att kunna 

använda Veloves produkt “The Armadillo”. Det är alltså en anpassning eller 

tillägg på cykeln som ska göras och inte en fysisk, enskild produkt. Lösningen ska 

vara ett tillägg eller modifiering av dagens cykeln.  
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4.2 Krav och kriterier 

 

Nedan följer de krav och önskemål som projektgruppen, tillsammans med Velove 

har tagit fram.  

 

 

Tabell 1: Krav och Önskemål 

Krav Önskemål 

K1. Möjlighet att sitta bekvämt/ergonomiskt för 

personer med större längdvariation än idag, (160-

200 cm)  

Ö1. Smidigare insteg.  

 

 

K2. Lika enkelt insteg som idag dvs inget 

ytterligare material mellan säte och pedal 

Ö2. Inte längre än dagens vagn (86 cm) 

K3. Minst lika enkel att justera vid dagligt bruk.  Ö3. Förenklad konstruktion i avseende på 

komponentkostnad och monteringstid.  

K4. Inte bredare än dagens vagn (86 cm)  Ö4. Hänsyn till det kommande väderskyddet, 

lösningen ska inte vara i vägen för detta 

K5. Hållfasthet på produkten ska inte försämras  

 

4.3 Framtagning av produktförslag 

  

4.3.1 Jämförelse mot krav  

 

Efter att idéerna från brainwritingen sammanställts jämfördes de 13 idéerna, se 

bilaga 3, mot kraven som ställts upp.Se figur 1 för förklaring av de olika 

komponenterna som beskrivs i jämförelsen.  
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Figur 1:Översikt  av “The Armadillo” 

 

I tabell 2 redovisas de 13 ideerna med krav 1-5. 

 

Tabell 2: Utvärdering mot krav 

Krav 1 2 3 4 5 

Idé nr      

1. Höjt säte med “pump” liknande bilsäte x x x x ? 

2. Höjt säte med teleskopställ likt kontorsstol x x x x ? 

3. Höjt säte med klämma undertill x x - x ? 

4. Förläng skenorna över handtagsfästen x x x x ? 

5. Justerbart ryggstöd fram och bak + längre säte - x x x ? 

6. Ta bort ryggstödet, längre “sittdel” - x x x ? 

7. Justerbara pedalskaft x x - x ? 

8. Som idag + extra fram-/bakskjutning likt sadel på 

spinningcykel 

x x ? x ? 

9. Justerbar bom x - - x - 

10. Längre bak med lasten och förläng skenan x x x x x 

11. Dubbla skenor, den ena kan gå över den andra och 

förlängas i ytterlägena  

x x ? x x 

12. Vinkla mellan bommen och “trampaxel” för att få x x x x ? 
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pedalerna närmre/längre ifrån sitsen 

13. Byt ut stolen mot en sadel som går att skjuta fram 

och bak  

- - - x x 

 

 x: idéen uppfyller kravet  

?: det måste undersökas vidare 

- : idéen uppfyller inte kravet 

 

Grön markering i tabell 2 tyder på vidare utvärdering av produktförslag som följer 

nedan.  

 

4.3.3 PUGH´s 

 

Först gjordes en viktning på önskemålen individuellt, som senare sammanställdes 

till ett viktningssystem. Efter det togs varsin matris fram, som efter det 

sammanställdes. Se Tabell 3 nedan. För ett vidare förklaring av metoden se 

teoriavsnitt 2.4.5 

 

Tabell 3: Pughs matris 

 

Ö/ Ide Vikt 1 2 4 8 10 11 12 

Ö1 1 * +1 +1 -1 0 0 -1 0 

Ö2 3 * 0 0 0 0 -3 0 -3 

Ö3 2 * -2 -2 0 -2 0 -2 -2 

Ö4 2 * -2 -2 0 0 0 0 -2 

Tot  -3 -3 -1 -2 -3 -3 -7 

 

4.4 Vidareutveckling av produktförslag 

 

Av PUGH´s matris ser vi att alla idéer är mindre än noll och är alltså “sämre” än 

det som är idag. Dock måste det tas i beaktning att dagens produkt har problemet 

att den inte passar alla vilket den nya produkten förhoppningsvis kommer lösa. 

Dessutom så kommer det att tillkomma en funktion som också måste räknas med i 

en värdering av idéerna.  
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Efter PUGH´s matris har två idéer tagits vidare. Idé 8, se figur 2, samt en 

kombination mellan idé 4 och 2, se figur 3, dessa två tillsammans löser problemet 

för både korta och långa förare.  

 

De två idéerna som valdes att ta vidare skissades upp mer noggrant än under 

brainstormingen. 

 
figur 2: Idé 8     figur 3: Idé 4+2 

 

 

4.4.1 SWOT 

 

De två kvarstående idéerna utvärderas ytterligare med hjälp av SWOT. Se Bilaga 

4. Analysen visar att idé 8 har färre av svagheter och hot samt fler styrkor och 

möjligheter än idé 4+2. Detta tillsammans med diskussion inom projektgruppen 

ledde fram till att idé 8 är det slutgiltiga konceptet som ska tas vidare in i 

primärkonstruktionsdelen.  

 

4.5 Presentation av valt produktförslag 

 

Som tidigare nämnt är det idé 8, figur 2 som kommer att tas vidare. Närliggande 

delar från “The Armadillo” har undersökts närmare i CAD och ritas upp 

tillsammans med de olika delarna i konstruktionen.  

 

När produktförslaget ritades upp laddades två komponenter ner från Igus DryLin. 

Skjutblocket, WS-16, och glidskenorna,WJ200UM-01-16. “L-balken”, “övre 

stolsfästet” och “stolspinnen” ritades av direkt från nuvarande “Armadillo” och 

resterande komponenterna, se val av komponenter, ritades upp som unika delar.  
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Två av samma grundidé men olika låsningar som håller fast sätet på den valda 

platsen togs fram, Se figur 4 & 5 nedan. koncept 1, figur 4 valdes bort på grund av 

att “fästet” kan tas bort helt och kan tappas bort. Denna lösning hade även varit 

svårare att använda. På dessa grunder tas koncept 2 vidare, figur 5. 

 

 
figur 4: Koncept 1      figur 5: Koncept 2 

 

4.6 Komponentval 

I konstruktionen finns det flera ingående delar. Totalt 14 olika delar, där två är 

direkt hämtade från Igus samt en från Lesjöfors. Se alla delar i figur 6 och figur 7 

 

Projektgruppen är medvetna om att 14 parter är många delar. Det skulle gå att 

göra vissa delar till en, dock kommer inte det gå att sätta ihop så att det blir 

funktionellt med färre delar. Dessutom är vissa delar lika varandra och skulle till 

och med kunna konstrueras likadant om detta gynnar tillverkningsprocessen. 

Exempel på detta är U-balken och skjutblocket där det endast är ett hål som skiljer 

med tanke på att låsningen i koncept 2 endast är på ena sidan.  

4.6.1 Komponentkrav 

 

Både glidskenan och glidblocket från Igus används redan idag på “The 

Armadillo” och uppfyller därmed alla krav som finns på dem. Idag finns ett 

glidblock per sida och i våran konstruktion fyra block per sida. Samma är det med 

delarna “L-balk”, “övre stolfäste” och “stolspinnen”. Kraven som ställs på 

komponenterna  är att de ska klara belastningen av en persons vikt. Då kravet är 

att en person som är över 190 cm lång ska kunna använda cykeln har belastningen 

beräknats med en normalviktig människa på 200 cm. Övre delen av ett normalt 

BMI är 25 och det ger en vikt på 100 kg för en 200 cm lång person. [Uddén, 

2018]. Konstruktionen behöver därmed klara en belastning på 1000 N i 

stillastående läge, detta har testats med hjälp av konstruktionsanalys. Testen som 

gjordes tog endast hänsyn till de vertikala belastningarna. Horisontella 

belastningar som uppstår vid acceleration togs inte hänsyn till. Den tillåtna 

sträckgränsen är beroende på vilket material som väljs. Eftersom det är något typ 

av konstruktionsstål som ska användas krävs en sträckgräns på runt 200 MPa 
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[Björk, u.å]. För att uppnå säkerhetsfaktor 2 innebär det att sträckgränsen i 

konstruktionen inte får överstiga 100 MPa.  

 

 

4.6.2 Val av Komponenter 

 

Figur 6: Komponenter bild 1  
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Figur 7: Komponenter bild 2 

 

1. Glidskena - Igus art nr. WS-16 

2. Glidblock - Igus art nr. WJ200UM-01-16 

3. L-balk V - samma som används idag, ritnings nr: 2 

4. L-balk H  - samma som används idag, ritnings nr: 3 

5. U-Balk H - Egen konstruktion, ritnings nr: 4 

6. U-Balk V - Egen konstruktion, ritnings nr: 5 

7. Lilla glidskenan - Egen konstruktion, ritnings nr: 6 

8. Skjutblock - Egen konstruktion, ritnings nr: 7 

9. Undre stolsfäste V - Egen konstruktion, ritnings nr: 8 

10. Undre stolsfäste H- Egen konstruktion, ritnings nr: 9 

11. Stolspinne - Samma som idag, ritnings nr: 10 

12. Övre stolsfäste - Samma som idag, ritnings nr: 11 

13. Låspinne - Egen konstruktion, ritnings nr: 12 

14. Fjäder- Lesjöfors art nr: 3262: ES 0,5X4X15 

 

För att se detaljerna separat, se Bilaga 5.  

 

Med handkraft ska föraren kunna lyfta spaken och skjuta sig fram till önskad plats 

och sedan släppa spaken så att dragfjädern för in piggen i rätt hål och hålla den på 

plats där. Detta är möjligt på grund av den potentiella energi som lagrats i 

dragfjädern när spaken lyfts och fjädern dragits ut. Motståndet på fjädern ska inte 

vara större än att en normalstark person ska kunna lyfta spaken men samtidigt 

tillräckligt stark för att hålla piggen på plats under färd. 

 

Se Bilaga 6 för samtliga ritningar 
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4.7 Kvalitetssäkring 

 

4.7.1 FEM-Analys 

 

Som tidigare nämnts krävs en säkerhetsfaktor på 2 för att få en god marginal till 

hållfasthet på konstruktionen. Ett resultat med maxspänning på 48,4 MPa erhölls 

vid analysen, vilket tyder på en säkerhetsfaktor på 4. Den högsta spänningen 

erhölls vid de nya skenorna. Se figur 8 för bild på analysen samt figur 9 för 

maxspänningen.  

 

 

 
 

 

 

figur 8: Konstruktionsanalys  
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figur 9: Maxspänning 

 

Då koncept 1 och koncept 2 har samma grundkonstruktion och endast skiljer 

varandra åt i låsningen gjordes ingen ny analys på hela koncept 2. Det som skiljer 

koncepten åt är fästpinnen/handtaget vilken analyserades på samma sätt. Denna 

kommer att  utsättas av belastning i form av handkraft samt en motkraft från 

fjädern. Här erhölls en större maxspänning än på föregående analys, närmare 

bestämt på 75 MPa. Detta ger en säkerhetsfaktor på 3 vilket tyder på god marginal 

till hållfastheten. Se figur 10 för konstruktionsanalys på handtaget. Här finns 

maxbelastning i infästningen mellan pinnarna.  

 

 
 

figur 10: Konstruktionsanalys handtag 

 

Beräkningarna är gjorda på en stillastående cykel, med en bra säkerhetsfaktor bör 

konstruktionen även klara av accelerationer och gupp. 

 

4.7.3 FMEA 

 

En FMEA gjordes tillsammans i projektgruppen. De flesta av riskerna som kan 

uppkomma kan leda till personskada. Eftersom sätet är inkluderat i vår 

konstruktion och måste tas hänsyn till kan fel leda till att sätet lossnar eller 

oönskat förflyttar sig. Om detta sker i färd kan det leda till skada av föraren, vilket 

är mycket allvarligt. Dock borde felen vara lätta att upptäcka innan färd då föraren 

måste ställa in sätet innan avfärd, detta innebär att eventuella fel bör upptäckas i 

tid.   

 

Se FMEA-tabell i Bilaga 7. 
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4.8 Produktutprovning 

 

Produkten har provats ut digitalt med hjälp av Catia V5 och assemblyn har 

förflyttats och simulerats i rörelser. Där visar produkten full funktion. Se figur 11 

för färdig prototyp. Prototypen fungerar i den mån att demonstrera hur 

konstruktionen sitter ihop och ska kunna röra sig dock med viss begränsning då 

plasten från 3D-printen inte har jämna ytor glider den inte såsom en likadan 

konstruktion i stål hade gjort.  

 

 
figur 11: Prototyp 

 

5. Diskussion 
 

5.1. Resultatdiskussion 

 

Syftet med projektet har varit att underlätta för förare av “The Armadillo” med ett 

spann utanför 170-190 cm. I dagsläget är en digital samt en förenklad fysisk 

prototyp framtagen. För att nå hela vägen hade det behövts att inkludera lösningen 

i en av de nytillverkade “Armadillo” vilket än så länge inte har varit möjligt.  

 

Att ta fram en tillverkningsplan har inte gjorts utan fokus har legat på att lösa 

problemet och ta fram en digital prototyp. För att gå vidare med projektet hade det 
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varit att kolla på tillverkningsmetoder och hur produkten ska tas fram i realistiskt 

material. Men även att integrera lösningen i den befintliga “Armadillo”. 

 

Nackdelen med den slutgiltiga lösningen, koncept 2, är att den innebär fler 

komponenter och därav mer komplicerad konstruktion. Detta leder till längre 

monteringstid vilket som i sin tur leder till högre kostnader som är den största 

nackdelen när allt kommer omkring. Dessa nackdelar övertar inte nackdelarna 

med vår första konstruktion dock, koncept 1, vilken medförde en stor risk att 

låsningen försvinner. Detta skulle i sin tur varit en större risk för föraren. De 

största fördelarna med båda koncepten är att det inte påverkar något annat på 

cykeln så som insteg eller större förändringar i konstruktionen. Det är snarare en 

påbyggnad vilket är lättare att ta i akt och införa i dagens konstruktion.  

 

Något vi var oroliga för i början var att konstruktionsanalysen skulle visa små 

marginaler eller brott eftersom konstruktionen innehåller såpass små 

komponenter. Inte minst kritiska var vi till låspinnen då denna innehåller flera 

delar. I efterhand ser vi att denna del skulle kunna göras som en del och ett bockat 

rör istället för som idag tre enskilda pinnar som sätts ihop. Om detta skulle 

underlättat tillverkningen. Men med tanke på att kontruktionanalysen visade så 

pass marginell säkerhetsfaktor lugnande det oss och idén kändes säker att gå 

vidare med.  

 

Efter sista samtalet med Linus Amvall på Velove har de hittat en annan lösning på 

problemet som genererats utifrån våra ritningar och diskussioner tillsammans. Så 

även om inte just vår prototyp tas vidare är The Armadillo påväg att bli mer 

inkluderande för fler förare där detta projektet har varit en hjälp på vägen.  

 

 

5.2. Metoddiskussion 

 

Vi är nöjda med valet av Fredy Olsson som metod den har fungerat bra för oss 

och har passat projektet. Vissa enstaka modifieringar har gjorts i form av tillägg 

av bland annat 6-3-5 och SWOT etc. vilka har passat bra. Flödesschemat har följts 

i den mån som gått men vissa förändringar har gjort utefter projektets gång. Till 

exempel togs den andra SWOT-analysen bort och testet med hjälp av 

manekinmodeller vilket inte längre kändes relevant.  

 

Risken med att använda en färdig metod kan vara att det under projektets gång 

upptäcks bättre sätt att arbeta som inte följer metoden. Detta hände projektet, vi 

valde då att ändra lite i metoden för att få ett så bra resultat som möjligt. I 

projektet användes inte alla stegen av Fredy Olsson som inte vad lämpade för 

detta typ av projekt. Då det inte va en enskild produkt som skulle skapas utan ett 

tillägg på dagens “Armadillo” passade inte alla av Fredy Olssons metodsteg in 

vilka togs bort. 
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Ytterligare en SWOT-analys i ett senare skede var planerad men kändes inte 

längre relevant. Denna uteslöts och det fokus lades istället på annat som gav mer 

till projektet. Tanken med en manekinmodell var god, men då vi endast fick 

arbetsbara filer till Solid Works valdes det att inte göra detta då det krävde att lära 

sig ett helt nytt program som vi inte använt tidigare. Att ta fram en digital modell 

var utmaning nog i ett känt program. Förhoppningen är att prototypen ska 

appliceras på en Armadillo och testas verkligheten istället.  

5.3. Kritisk granskning 

5.3.1 Problemets inverkan på det sociala 

 

Denna anpassning kommer på flera sätt att påverka sociala faktorer om den tas i 

verket. I dagsläget har “The Armadillo” en exkluderande effekt där den inte 

tillåter personer under en kvinnas medellängd att använda produkten. Då det är ett 

arbetstillfälle att buda med Veloves produkter blir det en exkluderande faktor 

inom den arbetsmarknaden. Denna lösning skulle bidra till en inkludering av fler 

och därmed öka jämlikheten inom branschen. Eftersom det är mestadels kvinnor 

som finns inom längdspannet 170-160 cm.  

 
 

5.3.2 Ekonomiska aspekter 

 

I och med den ökade inkludering kan Velove öka marknaden för “The 

Armadillo”. Det ger större chanser att de får upphandling med kommuner 

och/eller regioner om de är mer inkluderande för fler, speciellt kvinnor och 

ungdomar. Med anpassningen blir det även lättare för företag som Pling och DHL 

som använder “The Armadillo” idag att anställa vilket är en förutsättning för att 

expanderingen ska fortsätta.  

 

The Armadillo är billigare att köra än budbilar, både gällande inköpskostnaden 

och driftskostnaden. När Armadillo är inköpt är det endast el till batterierna och 

underhåll samt eventuella reparationer. Till skillnad från bilar som kräver dyrare 

servicearbeten och framförallt bränslekostnader. Om en elbil jämförs med The 

Armadillo drar budcykeln mindre el och kan bära med ett reservbatteri vilket inte 

kräver lika många laddningsstopp. Inom städernas gränser går det även snabbare 

med Armadillo än med bil då den kan köra på cykelvägar och slipper bilköer och 

kommer in i mindre passager och vägar. Eftersom tid är pengar skulle det 

fortfarande löna sig att vidareutveckla The Armadillo. 

 

Då lösningen innehåller 14 olika komponenter är vi väl medvetna om att 

tillverkningskostnaden kan sticka iväg. Beroende på hur tillverkningsprocessen 

kommer se ut är det stor chans att ju fler komponenter som görs, desto billigare 
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blir det. Som tidigare nämnt finns det möjlighet att göra vissa komponenter hela 

likadana då det endast är hål som skiljer dem åt. För vissa delar, såsom 

glidblocket och övre glidskenan som senare kommer att monteras ihop ser vi 

ingen möjlighet att tillverka dessa som en komponent då det kommer att försvåra 

eller omöjliggöra monteringen. 

  

5.3.3 Miljö och hållbarhets aspekter 

Veloves vision är att minska utsläppen i transportsektorn. Idag finns produkterna 

endast i västvärlden. Utvecklingspotential i resten av världen är alltså stor. Städer 

blir tätare och tätare och det blir allt svårare att komma fram med fordon i de 

flesta städer i och med förtätningar. Detta kan “The Armadillo” kringgå då den 

fortfarande kan röra sig på cykelvägar och genom mindre passager.  

 

Fler och fler städer inför “miljözoner” där bilar inte får lov att köra på grund av att 

förbättra luftkvaliteten i stadskärnan.[Regeringen, 2018] Armadillo bidrar inte till 

den försämrade luftkvaliteten i städerna och det är därför mer än försvarbart att 

investera i en vidareutveckling av produkten hellre än fler budbilar. 

 

För att matcha resten av “The Armadillo” kommer något typ av konstruktionsstål 

att användas till alla delar. Stål är ett bra material att använda sig utav i 

miljösynpunkt. Det går att återvinna oändligt antal gånger och behåller kvalitén 

för materialet. Anledningen till detta är att järnatomerna i stålet inte bryts ner. 

Återvinningen går till på de sätt att man smälter stålet och kan då gjuta om det till 

ny önskad form. Givetvis innehåller stål mer än järnatomer, såsom legeringar etc. 

För att kunna ta vara på dessa används lite olika metoder, bland annat genom att 

sortera upp skrotet. När skrotet sedan smälts separeras de utefter materialtyp med 

hjälp av de olika densiteterna i materialen. [Axelsson, 2015]. Handtaget på 

fästpinnen kommer att vara i plast, vilket också är ett material som enkelt kan 

återvinnas. I stort sett alla plastkvalitér kan materialåtervinnas ett flertal gånger, 

men begränsas av nedbrytningen av polymererna. [Terselius, u.å] 

 

5.3.5 Vilka förmågor har utvecklas 

 

Som alltid när man sitter med projekt utvecklas både självständighet och 

samarbetsförmågor då det oftast uppkommer små och stora problem. Problem 

som inte går att ana i ett tidigt skede kan vara speciellt intressanta. På grund av 

detta har vikten att vara extra noggrann i det tidiga skede har projektgruppen än 

en gång förstått vikten utav då det annars kan innebära större komplikationer 

senare i projektet. Just under senare skeden av projekt kan problem oftast innebära 

tidspress eller upptäckten av andra saker som bör förbättras vilket isåfall kan bli 

en bortprioritering. Mycket hellre vara noggrann och att det tar längre tid i början, 

än att upptäcka fel på vägen som kan ställa till det riktigt rejält är något som 

verkligen är en lärdom från detta  examensarbete.  
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Kunskaper inom produktutvecklingsteg och utvärderingsmetoder till exempel som 

hur PUGH´s ska användas har getts under projektet. Även kunskaper inom 

sittande ergonomi och mer användning av antropometri. Utöver dessa kunskaper 

har även projektgruppen efter projektet en större medvetenhet om 

transportsektorns påverkan av klimatet. 

 

En annan förmåga som utvecklats är vikten av att vara källkritisk, noggrann och 

observant med vart man hittar information och att inte påstå saker utifrån tidigare 

kunskaper. Detta är något som projektgruppen anser ha fått ett ännu bättre öga för.  

5.3.6 Ytterligare behov av kunskap och kompetens hade krävts 

 

Projektgruppen anser att utbildningen har gett en bra grund för att utföra ett gott 

arbete överlag, men det har funnits vissa luckor som hade förbättrat och 

underlättat arbetet ytterligare. Det vi kände var den största bristen på kunskap var 

inom tillverkningsteknik. Detta är kunskaper som inte getts under utbildningens 

gång. Det bidrog till avgränsningar i detta område då det ansågs helt onödigt att 

gissa och förutse med otillräckliga kunskaper, detta hade inte bidragit till något i 

projektet 

 

Något annat som hade setts som en fördel är att ha kunskap inom Solid Works. 

Det var i detta format CAD-filerna från Velove erhölls. Vi förstår givetvis att det 

inte går att ha kurser inom alla CAD-program, men det är något som hade varit 

fördelaktigt inom vårt just detta examensarbete. 

 

6. Slutsatser 
 

- Två färdiga koncept i form av digital prototyp har tagits fram i Catia V5 

där en av dem tagits vidare till fysisk prototyp i plastmaterial.  

- Möjlighet till ytterligare längdjustering har möjliggjorts. 

- Bidragit till en bättre ergonomi för personer under 170 cm och över 190 

cm 

- Inte gjort några större förändringar i grundkonstruktionen utan lösningen 

kan appliceras direkt på den befintliga Armadillo.  
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8.Bilagor 

8.1 Arbetsfördelning 

 

Inledning  

Presentation av företaget Anna 

Bakgrund Gemensamt 

Problemformulering Gemensamt 

Avgränsningar Gemensamt 

Teoretisk referensram  

Biomekanik Ellen 
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Antropometri Ellen 

Ergonomi Anna 

Freddy Olsson Anna 

Brainstorming Ellen 

FMEA Ellen 

SWOT Anna 

Pugh´s matris Ellen 

Metod Gemensamt 

Resultat  

Produktdefinition Gemensamt 

Krav och kriterier  Gemensamt med företag 

Framtagning av produktförslag Gemensamt 

Vidareutveckling av produktförslag Gemensamt 

Presentation av valt produktförslag Gemensamt 

CAD  

Parter Uppdelat 50/50 

Ritning Uppdelat 50/50 

Assembly Gemensamt 

Analys Gemensamt 

Diskussion Gemensamt 

Resultat Gemensamt 

 

8.2 Bilaga 2: 6-3-5 papper 

8.3 Bilaga 3: Idé 1-13 
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Bild 1-13 är idéerna som togs fram under brainwritingen som projektgruppen har 

sammanställt.  

 

 

8.4 Bilaga 4: SWOT- Analys 
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8.5 Bilaga 5,  Komponenter 
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1. Glidskena - Igus art nr. WS-16 

2. Glidblock - Igus art nr. WJ200UM-01-16 

3. L-balk V - samma som används idag, ritnings nr: 2 

4. L-balk H  - samma som används idag, ritnings nr: 3 

5. U-Balk H - Egen konstruktion, ritnings nr: 4 

6. U-Balk V - Egen konstruktion, ritnings nr: 5 

7. Lilla glidskenan - Egen konstruktion, ritnings nr: 6 

8. Skjutblock - Egen konstruktion, ritnings nr: 7 

9. Undre stolsfäste V - Egen konstruktion, ritnings nr: 8 

10. Undre stolsfäste H- Egen konstruktion, ritnings nr: 9 

11. Stolspinne - Samma som idag, ritnings nr: 10 

12. Övre stolsfäste - Samma som idag, ritnings nr: 11 

13. Låspinne - Egen konstruktion, ritnings nr: 12 

14. Fjäder- Lesjöfors art nr: 3262: ES 0,5X4X15 

8.6 Bilaga 6: Ritningar 
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8.7 Bilaga 7: FMEA 
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