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Sammanfattning 
Husaberg Scandinavia AB utvecklar och producerar motorcyklar för såväl onroad som offroad 
körning. Dessa motorcyklar säljs i ett stort antal länder världen över. Projektgruppen fick 
möjlighet att tillsammans med Husaberg ta fram ett helt nytt revolutionerande sätt att styra den 
sekventiella växellåda som motorcyklar idag är utrustade med. Målet har varit att ta produkten 
från idé till en fungerande prototyp klar för vidare tester. 
 
Regleringen av växellådan hos en motorcykel sker idag med hjälp av en fotväxelpedal på vänster 
sida om cykeln. Denna placering är inte optimal och medför att föraren inte kan växla som önskat 
under vissa situationer så som i skarpa vänstersvängar eller i tekniska partier där föraren 
använder benen som sidostöd. Detta leder till tidsförluster vilket man inte har råd med under ett 
race. I vissa fall kan också fotpedalen skadas så att den inte kan användas, något som kan 
resultera i avbruten tävling. 
 
Konkurrensen i denna bransch är mycket hård. Innovationer och god framförhållning vad gäller 
produktutveckling är därför en viktig framgångsfaktor, något som Husaberg tagit till sig genom 
att ständigt arbeta med detta. Arbetet under projektet har resulterat i en ny produkt som 
överträffar de krav användaren ställer idag. Fokus har lagts på funktionalitet, teknikhöjd, 
robusthet och användarvänlighet. 

Projektet inleddes med kreativt tänkande, användarstudier och efterforskningar inom känd teknik. 
Ett antal metoder användes sedan för att utveckla en slutlig idé och en fungerande prototyp. 

Resultatet av projektet är produkten EQS, Electronic Quick Shift. En produkt som möjliggör 
växling under de mest krävande förhållanden. Produkten ger föraren optimal kontroll av 
växelföringen vilket ger ett effektivare körsätt och vinner tid under varje race. Genom att flytta 
regleringen från fotpedal till knappar på styret kan växling ske även då man använder benen som 
stöd.  

EQS erbjuder därutöver stora utvecklingsmöjligheter. Bland annat kan produkten komma att 
erbjuda personer med funktionshinder möjlighet att njuta av den frihet som en motorcykel kan 
erbjuda. Dessutom kan produkten i framtiden komma att bidra till minskad bränsleförbrukning 
och utsläppsnivå hos motorcyklar utrustade med systemet. 
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Abstract 
Husaberg Scandinavia AB is a company producing and developing a range of motorcycles for 
both on- and off-road use. Husaberg provided the project group with a task of developing an 
entirely new way of operating the sequential transmission that can be found in today’s 
motorcycles. The target was to bring the product from idea to a functional prototype ready for 
further tests. 
 
Operation of the motorcycles transmission is today made by a foot pedal placed on the left hand 
side of the bike. This position is not optimal and therefore sometimes forces the driver to operate 
the bike in a faulty gear during certain circumstances as in sharp left turns and in technical 
sections where the driver uses the legs for side support. This results in loss of time which can’t be 
afforded during a race. In certain cases the foot pedal can be severely damaged which may even 
force the driver to leave the competition.  
 
The competition between companies in this business is really though. Innovation and product 
developing are therefore key elements for a company’s future existence. The work during the 
project has resulted in a new product which exceeds all the demands that the user puts to it. Effort 
has been made to include factors as functionality, technical height and user friendliness. 
 
The project started of with creative thinking, user surveys and examinations within known 
technique. A great number of methods have thereafter been used to develop a final idea and a 
functional prototype. 
 
The result is EQS, Electronic Quick Shift. A product that enhances the possibility of changing 
gears during the most demanding circumstances. The product gives the driver an optimal control 
over the gear operation, resulting in a more effective driving style and the saving of time during 
every race. By moving the operation of the transmission from today’s foot pedal to buttons on the 
handle bar, change in gears can be made even when the driver uses the legs as support. 
 
EQS allows for great possibilities when it comes to further development. For example EQS may 
offer persons with functional disorders the possibility and freedom of driving a motorcycle. In the 
future EQS may also add better fuel efficiency and a decrease of emissions on motorcycles 
equipped with the system.  
 



 
 

____________________________________________ 
 

Förord 
Denna rapport är ett resultat av vad två studenter som läser tredje och sista året på 
Utvecklingsingenjörsprogrammet på högskolan i Halmstad åstadkommit under sitt 
examensprojekt som omfattar 22,5 högskolepoäng. Vi som arbetat med projektet har under denna 
tid använt oss av alla de kunskaper vi fått under programmets tre år. Projekt EQS har genomförts 
med ekonomiskt stöd och viss handledning från Husaberg Scandinavia, och stora förväntningar 
finns på den nya produkten. Samarbetet inom gruppen har fungerat utmärkt och vi har samlat på 
oss många nya erfarenheter som vi kommer ta med oss ut i arbetslivet. 
 
Vi vill tacka alla de som hjälpt oss under projektets gång och vi vill passa på att rikta ett speciellt 
tack till följande personer och företag: 
» Gunnar Weber – Vår handledare på högskolan i Halmstad,  

som stöttat och trott på oss under hela projektets gång. 
» Jens Elmwall – Vår handledare på Husaberg. 
» Ruben Rydberg – För all hjälp med utveckling av styrsystem. 
» Lars G Staaf – Verkstadsförman på högskolan i Halmstad. 
» Jan Ingvarsson – Ewes Stålfjäder AB i Bredaryd. 
» Per Knutz – Kuggteknik i Leksand. 
» Kullagergrossisten i Eslöv 
» Och sist men inte minst, alla våra vänner och familjemedlemmar för allt stöd. 
 
 
Halmstad 2008-05-29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________ ___________________ 
 Anders Lindsten John Färnstrand 
 19830619-0177 19840808-2033 
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1 Inledning  
Följande kapitel omfattar information om företaget som projektet genomförts med.  
Även projektets bakgrund samt syfte och mål behandlas. 

1.1 Företagspresentation 
Husaberg startades 1988. Detta år presenterades den första enduroprototypen för en skara 
finansiärer, statliga representanter och andra viktiga personer. Detta var starten på Husabergs 
fortsatta utveckling. Husabergs kärnverksamhet har ända sedan början varit att tillverka och 
producera motorcyklar för den civila marknaden. 
 
Under de kommande åren utvecklades motorcyklarna allt mer. Husaberg hittade tidigt en nisch i 
att bygga rena racingmaskiner. Samtliga anställda på företaget har erfarenhet från racing vilket 
naturligtvis påverkar utvecklingen av produkterna.  
 
Husaberg tillverkar idag tre olika modellprogram, FE-enduro, FS Supermoto och FSC 
Supermoto. De två senare är inriktade mer för vägkörning medan den första är en ren 
enduromaskin. Genom att hela tiden komma med nya innovationer försöker man att ligga steget 
före sina konkurrenter för att ge föraren en möjlighet att vinna maximalt med tid i varje race. 
 
Husaberg köptes 1995 upp av KTM Sportmotorcycles och är idag ett dotterbolag till denna 
koncern. All utveckling av motorcyklar sker fortfarande i Sverige, om än i visst samarbete med 
KTM, medan produktionen sker på KTMs kvalitetssäkrande och moderna produktionslinjer i 
Österrike.    

1.2 Bakgrund 
Vid kraftig kurvtagning tappar man mycket tid vid växlingsögonblicket om man har en 
traditionell fotväxel på grund av att det inte går att få upp foten till växlingspinnen då man 
använder benet som sidostöd. Går det att spara så mycket som 0,1 sekunder vid varje 
växlingstillfälle kan det resultera i att föraren sparar upp till 1 sekund per varv vilket kan bli 
många sekunder på ett helt lopp. 
 
Utöver det händer det också att fotväxelpedalen skadas under ett race vilket kan försvåra eller till 
och med hindra upp- och nedväxling. Detta får förödande konsekvenser vad gäller tid och vissa 
gånger måste man helt enkelt bryta racet och gå in i depån och åtgärda felet. Kunde man ta bort 
denna växelpedal helt skulle dylika incidenter kunna elimineras. Dessutom bidrar ett borttagande 
av pedalen till viktminskning vilket är mycket väsentligt då man i denna bransch hela tiden 
jobbar för att minska tyngden på motorcyklarna.  
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1.3 Problemformulering  
I början av projektet ställde projektgruppen tillsammans med företaget upp en konkret 
problemformulering som skulle ligga till grund för det kommande utvecklingsarbetet. 
Formuleringen löd enligt följande: ”Hur kan man på bästa sätt flytta regleringen av växellådan 
hos en motorcykel ifrån dagens fotväxelpedal till annan plats, så som exempelvis knappar på 
styret? 

1.4 Syfte/ mål 
Syftet med projektet var att hitta en reglering av växellådan som gör att man kan flytta 
manövreringen från dagens växelpedal till en annan plats. På så sätt kan pedalen och dagens 
reglering elimineras med viktbesparing och ökad prestanda som resultat. 
 
Målet var att projektet skall leda till en fungerande prototyp i maj 2008. Den skulle uppfylla och 
förhoppningsvis överträffa de krav som ställts upp i kravspecifikationen, som kan ses i bilaga 1. 

1.5 Avgränsningar 
Projektet avser utveckling av växelregleringsystemet, inte av själva växellådan. Med 
regleringssystemet avses dagens växelpedal, växelsked, växeltrumma och växelgafflar. 
 
Projektet avser i första hand lösning av den mekaniska delen av regleringssystemet och därefter, 
om möjlighet finns, att utforska vad marknaden önskar gällande design och utformning av 
växlingsreglering. 
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2 Metodval 
Under projektets gång har gruppen valt att tillämpa flera, inom produktutveckling, användbara 
metoder. Här följer förklaringar till dessa. 

2.1 DPD – Dynamisk Produktutveckling 
Dynamisk produktutveckling kännetecknas av högt tempo, självorganisation och vision. Varje 
gruppmedlem får arbeta självständigt och alla tankar är uppskattade och skall uppmuntras. Att 
arbeta med självorganisation gör också att varje gruppmedlem inte behöver styras individuellt 
utan hela gruppen strävar åt samma håll. Alla skall ha kunskap om projektets vision och arbeta 
mot samma mål, vilket gör att man arbetar mer flexibelt och oanade händelser och problem kan 
justeras. I DPD utnyttjar man kunskapen som vinns i varje steg, vilket gör att DPD är den mest 
effektiva metoden för produktutveckling (Ottosson, 1999). 

2.2 BAD - Brain Aided Design  
Brain Aided Design eller brainstorming är ett effektivt verktyg för att starta igång ett projekt. Det 
kan gå till så att en grupp på 5-10 personer samlas och diskuterar. Tankar och idéer får sväva fritt, 
och ingen negativitet får förekomma. Efter att en brainstorming är utförd finns oftast många idéer 
och gruppen kan arbeta vidare med ett antal av dem. 

2.3 PAD - Pencil Aided Design   
Under produktutvecklingsprocessen dyker det upp många idéer. Dessa kan med fördel skissas ner 
på ett papper, detta kallas för PAD. Genom att använda denna metod får gruppen en bättre 
förståelse för hur idén ser ut. Skisserna bör sparas för att sedan kunna tas fram för att visa hur 
projektet har utvecklats. 

2.4 MAD – Model Aided Design 
Model aided design används på samma sätt som PAD ovan, men idéerna formas med hjälp av 
lättformat material så som plast, papper, trä eller i vissa fall även metall. Med hjälp av MAD kan 
gruppen sedan analysera modellen och få en bättre inblick i hur en eventuell färdig produkt skulle 
se ut. 

2.5 CAD - Computer Aided Design  
Computer Aided Design är ett verktyg där man använder sig av datorer och CAD-program. En 
visuell bild av produkten ritas upp och man kan på ett enkelt sätt visualisera hur produkten ser ut 
i olika vinklar och förhållanden. En fördel med CAD är att det är mycket enkelt att gå in i 
ritningen och ändra mått eller material. 



 
 

____________________________________________ 
 

6 
 

2.6 Benchmarking 
Med benchmarking jämför projektgruppen sin kommande produkt med vad som redan finns på 
marknaden. Det är ett effektivt sätt att upptäcka om det eventuellt finns likadana produkter eller 
om det finns produkter som använder samma teknik som den tänkta lösningen. Dessutom kan 
gruppen få tips och idéer på hur produkten kan utformas och även undvika att använda samma 
lösning och därmed riskera att hamna i en patenttvist (Ottosson, 2006). 

2.7 FMEA – Failure Mode and Effect Analysis 
Genom att göra en FMEA kan man identifiera eventuella fel som kan uppkomma på den nya 
produkten samt bedöma i vilken grad dessa är allvarliga eller ej. På så sätt kan man redan innan 
produkten släppts ut på marknaden hitta barnsjukdomar och åtgärda dessa istället för att kalla 
tillbaka produkter som redan sålts, vilket kan bli mycket dyrt. Analysen görs genom att försöka 
fundera ut olika fel och scenarier som kan inträffa, vilka konsekvenser de skulle få och hur pass 
allvarliga de är.  

2.8 Utvärderingsmatris 
En utvärderingsmatris används för att göra en jämförelse mellan två eller flera olika 
lösningsförslag. Lösningarnas egenskaper kan värderas mot en rad olika kriterier och på så sätt 
blir det lättare att göra en bedömning om vilken lösning man bör arbeta vidare med och vilken 
man bör välja bort. Utvärderingen mellan produkterna görs på en skala 1-10 där 10 visar att 
kriteriet är totalt uppfylld. 

2.9 SWOT - analys – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats  
Efter att ett lösningsförslag valts kan man genomföra en SWOT-analys där man analyserar 
produktens interna styrkor (S), och svagheter (W), samt externa möjligheter (O) och hot (T).   

2.10 Dagboksdokumentation  
Under projektet har kontinuerlig dokumentation av arbetet gjorts i en inbunden dagbok. På så sätt 
kan man när som helst gå tillbaka och läsa om idéer, lösningsförslag och tagna beslut. Denna bok 
ger också ett stöd i eventuella tvister. 

2.11 Veckorapportering 
Vid varje veckas slut har en veckorapport skrivits. Den har innehållit vad som gjorts, vad som 
skall göras veckan därpå, total kostnad för projektet så långt samt nedlagd tid. Den syftar till att 
stödja arbetet med kortsiktiga mål och uppföljning av dessa. Denna rapport har lämnats in till 
handledarna på högskolan och på Husaberg.  
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3 Projektplan 
Nedan följer information om projektets upplägg och vilka som var involverade. Dessutom tas 
kravspecifikation, tidsplan och kostnadskalkyl upp. 

3.1 Produkten idag  
På Husabergs, såväl som på övriga konkurrenters 
motorcyklar görs växlingen i dagsläget med hjälp av en 
fotväxelpedal på vänster sida av cykeln. När pedalen trycks 
uppåt erhålls en uppväxling, medan när den trycks neråt en 
nedväxling. Lägena ligger idag som följer: 1:an längst ner 
därefter neutralläge och sedan 2:an och resten av växlarna 
uppåt (se figur 3.1).  
 
                          Figur 3.1 
I figuren till höger visas en del av den mekanism som sköter 
växlingen idag. När växelpedalen rörs uppåt eller neråt 
roterar den en axel (längst till höger i figur 3.2) som i sin tur 
roterar en växelsked (de vertikala pilarna i figur 3.2). Denna 
sked manövrerar sedan en växeltrumma (pilen längst till 
vänster i figur 3.2) och roterar denna cirka 60 grader för 
respektive växel, förutom neutralläget som befinner sig 
mellan 1:an och 2:an, där handlar det om ca 30 graders 
rotation. 
                     Figur 3.2 
Denna växeltrumma har urfrästa spår i vilka växelgafflarna 
löper (punkt 4 i figur 3.3). Gafflarna löper på så kallade 
shiftrails (punkt 5 och 6 i figur 3.3). När trumman gör en 
roterande rörelse följer gafflarna med i de urfrästa spåren och 
ändrar därmed vertikalt läge. Gafflarna är i sin tur kopplade 
till dreven i växellådan. När dreven skjuts mellan mitt, topp 
och bottenläge låses dessa fast i varandra och ger resultatet att 
olika utväxlingar erhålls. I och med att dreven snurrar hela 
tiden, med endast in- och urkoppling med hjälp av en 
förflyttande verkan från gafflarna, kan mycket snabba 
växlingar ske.   

Figur 3.3 

3.2 Intressenter 
De fem viktigaste intressenterna i detta projekt är projektgruppen, finansiärerna, dagens 
enduroåkare, morgondagens enduroåkare samt samarbetspartners. Projektgruppens uppgift var att 
driva projektet och utveckla bästa möjliga produkt. Finansiär i detta fall är Husaberg/KTM. Dessa 
finner stort intresse i projektet eftersom det handlar om en vidareutveckling av deras produkter 
och dessutom innebär en kostnad för dem. De ville därför ha ett så bra resultat som möjligt. 
Husaberg/KTM är dessutom samarbetspartners och har därigenom intresse av att stödja projektet 
med erfarenhet och idéer för att bidra till framtagandet av en produkt som kan nå marknaden. 
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Övriga intressenter under projektets fortskridande har varit handledarna på högskolan, 
leverantörer samt andra motorcykelproducenter. En fullständig intressentanalys medföljer som 
bilaga 2. 

3.3 Projektorganisation 
Projektgruppen bestod av två medlemmar från utvecklingsingenjörsprogrammet, John Färnstrand 
och Anders Lindsten. Handledare genom Högskolan i Halmstad var Gunnar Weber, 
Universitetsadjunkt i maskinteknik. Handledare hos Husaberg var Thomas Gustavsson, VD, och 
Jens Elmwall, ingenjör.  

3.4 Krav / Önskemålsspecifikation  
Tillsammans med företaget utarbetades en kravspecifikation för den nya produkten. Denna 
specifikation kan ses i bilaga 1.  De olika krav som ställs på produkten är också de mål som 
projektgruppen har att tillfredställa. Utöver kraven på produkten finns även önskemål som 
nödvändigtvis inte behöver uppfyllas men gärna får komma med på den slutgiltiga produkten.  

3.5 Kostnadskalkyl/ Budget 
Gruppen gjorde tidigt i projektet en kostnadskalkyl som innefattade projektets alla kostnader. 
Direktiven ifrån Husaberg var att kostnaderna skulle hållas inom rimliga gränser, vilka aldrig 
kom att preciseras under projektet. Kostnadskalkylen inklusive uppföljning kan ses i bilaga 3. 

3.6 Tidsplan 
Projektet startades vecka 39 år 2007. Vecka 50 år 2007 skedde en muntlig deltidsredovisning 
inför handledarna på högskolan. Projektet avslutades under vecka 22 år 2008 med en inlämning 
av en skriftlig rapport både till högskolan och till uppdragsgivaren. Under de sista veckorna 
skedde också en muntlig slutpresentation samt en utställning på Sveriges största mässa för 
examensarbeten, Utexpo 2008. Arbetet med projektet har fortskridit under hela denna tidsperiod.  
En utförlig tidsplan medföljer som bilaga 4. 

3.7 Risker 
Redan tidigt i projektet gjorde projektgruppen en grundlig riskanalys. Denna analys finns bifogad 
i denna rapport som bilaga 5.  Det kunde tidigt konstateras att de ekonomiska resurserna var det 
mest kritiska och därmed viktigast att hålla under uppsyn. Även huruvida det fanns passande 
komponenter att få tag i och om alla de krav som ställts skulle kunna uppfyllas var en stor risk. 
Utöver det fanns risker av lägre prioritet så som uppdragsgivarens respons och påverkan, 
svårigheter att hitta rätt kompetens och samarbetspartners samt tillgång till alla de verktyg som 
skulle behövas i arbetet. Genom att göra en riskanalys tidigt under projektets gång kunde gruppen 
tidigt motverka dem och på så sätt fortsätta projektets arbete på effektivaste sätt. 

3.8 Projektnamn 
Eftersom alla projekt bör ha ett projektnamn genomfördes en brainstorming där ett antal 
namnförslag togs fram. Denna brainstorming finns med som bilaga 6 och resultatet blev att 
projektet döptes till EQS – Electronic Quick Shift. EQS står för att projektet skall resultera i en 
elektronisk styrning som genererar snabba växlingar. 
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4 Resultat 
Som definierats i bakgrunden har en enduroåkare i dagsläget ibland problem med att utföra 
växlingar optimalt under ett race. Anledningen är att man inte alltid kan komma åt 
fotväxelpedalen i rätt tid. Detta resulterar i tidsförlust på grund av att växlingarna sker under 
felaktiga tider eller varvtal. En annan risk är att fotpedalen skadas under ett lopp vilket resulterar i 
stora tidsförluster. 
 
Under tredje året på Utvecklingsingenjörsprogrammet har två studenter arbetat med ett 
examensprojekt vars syfte var att försöka hitta en lösning på detta problem. Projektet resulterade i 
produkten EQS, Electronic Quick Shift. Systemet tillåter växling under de mest extrema 
förhållandena via knappar på styret. På så sätt behövs inte fotväxelpedalen och denna kan därför 
tas bort helt om så önskas. Eftersom mekaniken från dagens lösning behållits erbjuds kunden att 
själv välja om denne vill växla på traditionellt sätt eller på det nya revolutionerande elektroniska 
sättet. Produkten bygger för övrigt på beprövad teknik som kombinerats på nytt sätt vilket med 
stor säkerhet borgar för god funktion under lång tid. Systemet erbjuder också Husaberg stora 
möjligheter till vidareutveckling, både vad gäller prestanda och styrsystem.  
 
Produkten består av två delar, en mekanisk och en elektronisk del. Dessa beskrivs mer utförligt i 
följande underkapitel. 

4.1 Mekanisk lösning 
Den mekaniska lösningen har gjorts för att vara så enkel och robust som möjligt och för att klara 
den tuffa miljön som en enduro går i. Den använder den befintliga teknik som finns i dagens 
växellåda för att ge en så säker växlingsmekanism som möjligt. 
 
Lösningen består av ett antal olika 
komponenter vilka visas i figuren 
till höger. Komponent (1) är ett 
fäste från växeltrumman som i sin 
tur går igenom motorkåpan och 
tätas med en radialtätning (2). Detta 
fäste sammankopplas sedan med en 
kraftöverföring (3) vars uppgift är 
att överföra kraften från, och fästa, 
servomotorn (4). För en komponent- 
förteckning med information 
gällande respektive del se bilaga 7.  
Ritningar på ingående komponenter 
i den mekaniska lösningen finnes i 
bilaga 25. 
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Lösningen fungerar enligt följande. När servomotorn roterar skapar den ett moment som går in i 
kraftöverföringen där det växlas om för att ge en snabbare rotation. Utväxlingen är uppbyggd av 
två kuggdrev som ger en utväxling på 1,5 ggr. Dreven i prototypen är standarddrev beställda från 
Kuggteknik AB i Leksand, men vid produktion kan dessa med enkelhet beställas från 
Örebrokugg AB, vilka projektgruppen fått en utförlig offert ifrån gällande detta. Denna offert kan 
ses i bilaga 8. Dessa drev är mer anpassade för konstruktionen och presspassning undviks då 
dreven är utformade med sexkantsfattning vid bägge sidor. Momentet från utväxlingen roterar i 
sin tur växeltrumman vilket resulterar i byte av växel i växellådan. Tack vare utväxlingen av 
servon klarar denna att rotera trumman mellan två växlar på under 0.1 sekunder.      

4.2 Styrsystem 
Styrsystemet har tagits fram för att ge så snabba reaktioner som möjligt. Detta i kombination med 
god inkapsling och avstörning borgar för ett system som ger god prestanda under långa tider. 
Tack vare att man valt att använda enkla komponenter blir felsökning och avhjälpning snabbare 
och lättare vilket är mycket viktigt under den tidspress som ett depåstopp ofta innebär. 
Styrsystemets uppgift är att styra servon och vara gränssnittet mellan förare och produkt. 
Systemet består av knappar för upp- och nedväxling samt för neutralväxling, styrelektronik, 
kablar och programvara. För en komponentförteckning med information gällande respektive del 
se bilaga 9. Ritningar på inkapsling av styrsystemet finnes i bilaga 25. 
 
När användaren trycker på någon av knapparna på styret får styrsystemet en elektrisk signal. 
Denna omvandlas sedan till ett kommando i programvaran som i sin tur ser till att styrsystemet 
aktiverar servon och roterar denna de antal grader som behövs för växelbyte.   

4.3 Manual/ Bruksanvisning 
För att beskriva produktens funktion mer ingående gjorde projektgruppen en bruksanvisning för 
produkten EQS (se bilaga 10). I denna presenteras utförligt, både i text och bild, hur användaren / 
föraren skall handha produkten för att den skall ge maximal prestanda och god funktion under 
lång tid. 

4.4 Utvärdering  
För att utvärdera resultatet gjordes jämförelser mellan vad den nya produkten klarade av jämfört 
med vad som satts upp i kravspecifikationen.  
 
Vad gäller funktionskraven klarar EQS teoretiskt en växling på under 0.1 sekunder och denna 
upplevs som omedelbar för föraren. Systemet möjliggör också finjustering av tändinställningen 
under själva växlingsögonblicket vilket medför att Husaberg har stora möjligheter att justera hur 
mycket vridmoment motorn maximalt får tappa under en växling. Att nå under en 15% förlust 
anses inte vara några problem. Det nya systemet är väl inkapslat, både styrsystem och mekanisk 
lösning, detta för att skydda det från den tuffa miljö som en enduro går i. Projektgruppen är 
övertygad om att det skall klara av detta men kan inte garantera detta innan vidare fälttester 
utförts. Den manuella fotväxelpedalen kan behållas och användas precis som vanligt förutsatt att 
EQS kopplas ur med hjälp av en strömbrytare vilket också var ett krav.  
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Produkten väger inte över 600 gram och bidrar därför inte till någon nämnvärd viktökning hos 
motorcykeln. Det enda produktionskravet som ställdes var att produkten skulle passa en befintlig 
sekventiell växellåda, vilket den gör.    
 
Något som är mycket viktigt för en ny produkt i denna bransch är att den uppfyller 
säkerhetskraven vilket EQS klarar. Ingen risk finns för två växlar att gå i samtidigt, växling kan 
ej ske ofrivilligt tack vare utformningen hos styrsystemet. Ett väl inkapslat system med god 
isolering av kablar och elektronik garanterar att motorcykeln ej kan bli strömförande. 
 
Slutsatsen som kan dras av detta är att EQS klarar samtliga krav, något som var en förutsättning 
för att produkten skall gå vidare för ytterligare tester. 

4.5 Tester 
Under utvärderingen av EQS genomfördes också tester av systemet monterat på en KTM 450 
EXC-R. Prototypen visade sig fungera precis som tänkt och fullgasväxlingar kunde ske utan 
problem. Växlingarna genomförs med en omedelbar känsla och ger föraren full kontroll. 
Ytterligare tester kommer dock att krävas för att mer exakt mäta den totala tid som åtgår för en 
växling då detta var mycket svårbedömt vid de tidiga provkörningarna. 

4.6 Kostnadskalkyl 
Nedanstående produktkalkyl visar materialkostnaden för en framtagning av EQS. Kalkylen 
innefattar pris både för framtagning av en första prototyp och för framtagning av ett färdigt 
system i produktion. Samtliga priser är cirkapriser angivna i svenska kronor exklusive moms. 
Priset för ett färdigt produktionsanpassat system kan ses i den högra delen av tabellen och den 
största skillnaden är att utvecklingskostnaden för styrsystemet då redan är betald. I priset ingår ej 
installationskostnad. 
 
Komponent Typ av tillverkning 
 Prototyp 

 
Produktionssystem 

Servomotor 1000 kr 500 kr 
Styrsystem (Elektronik) 7500 kr 200 kr 
1:1,5-Utväxling 250 kr 70 kr 
Fäste och inkapsling servo + 
utväxling 

300 kr 80 kr 

Knappar för växling 100 kr 40 kr 
 
Summa: 

 
9150 kr 

 
890 kr 

Tabell 4.1  Kostnadskalkyl 
 
Med Husaberg och KTMs storlek och leverantörsnät kan priserna för ett produktionsanpassat 
system sänkas ytterligare och den undre gränsen är därmed mycket oviss. 
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5 Affärsplan 
Projektgruppen tog under projektets gång fram en affärsplan för att få en överskådlig bild över 
hur marknaden ser ut, vad produkten har att möta och vilka framtida möjligheter som finns. 
Denna plan presenteras i följande kapitel. 

5.1 Marknaden 
Idag används sekventiella lådor av den typ som finnes i enduromotorcyklar i ett stort antal olika 
applikationer. Det rör sig om vanliga motorcyklar, motocrosscyklar, roadracingcyklar, 
supermotard-cyklar och dessutom inom cross- och gocartbilar. Detta borgar för att den nya 
produkten har möjlighet att anpassas till alla dessa olika områden varför marknaden är mycket 
stor. 
 
Tack vare produktens möjlighet till vidare utveckling finns dessutom ytterligare möjligheter på 
marknaden. Bland annat kan det designas till att bli ett automatiskt system, som tillåter föraren att 
använda den sekventiella lådan precis som en vanlig automatlåda. Detta öppnar vägar för 
applikationer för människor med rörelsehinder eller liknande som ändå vill ha möjligheten att 
köra en traditionell motorcykel. Dessutom kan denna produkt användas i starterna på 
motocrosstävlingar där det för föraren ibland kan vara mycket svårt att urskilja sitt eget 
motorvarv från andras och därmed är det mycket svårt att växla i tid. Man kan då köra på ett 
automatiskt system just i starten och sedan slå av det under resten av racet. 
 
Sammanfattningsvis finns en stor potential för denna produkt på marknaden i Sverige men även i 
alla andra länder där motorcyklar säljs. 

5.2 Marknadsstorlek 
Husaberg säljer idag cirka 1500 motorcyklar per år fördelat på 40 olika länder och marknaden är 
mycket expansiv. 

5.3 Marknadsplan 
Projektgruppen valde att ta fram en marknadsplan för den nya produkten (se bilaga 11). Här 
diskuteras olika möjligheter och problem, hur man vill att den nya produkten skall tas in på 
marknaden samt hur konkurrenssituationen ser ut (Kotler, 2008). 

5.4 Distribution 
Husaberg har idag tillgång till ett inarbetat distributionsnät med en mängd olika återförsäljare 
fördelad på ett stort antal länder. Projektgruppen ser därför inte något behov till åtgärder eller 
ändringar vad gäller detta distributionsnät. EQS kommer att säljas som utrustning till de 
motorcyklar som distribueras ut via detta nät och har därför stora möjligheter att nå marknaden 
direkt på en bred front. Naturligtvis är det sedan upp till Husaberg att välja i vilka länder man vill 
lansera produkten först för att nå bäst resultat och få snabb och enkel feedback. 
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5.5 Produktionsprocessen  
Produktionsprocessen för den nya produkten har strukturerats på ett sätt som gör att så många 
moment som möjligt skall kunna göras på KTMs fabrik i Österrike. De detaljer som inte kan 
framställas där skall i första hand köpas in från nuvarande leverantörer då Husaberg och KTM 
har avtal med dessa och därmed får bästa pris från dem.  
 
EQS består i stor utsträckning av delar som redan finns inom koncernen. Detta gäller exempelvis 
de knappar och kablar som används. Därutöver finns redan färdiga inkapslingar för elektronik 
som skulle kunna användas för att kapsla in EQS styrsystem utan större modifieringar. Eftersom 
EQS har designats för att passa befintlig växellåda behövs ej heller några ändringar av denna. Det 
enda som måste läggas till är ett moment för borrning av hål för trumfäste och skruvar i dagens 
växellådskåpa, något som görs enkelt i den fräs som används i dagsläget. Allt detta talar för att 
den nya produkten skall passa bra i KTMs befintliga produktionssystem. 
 
Det som är nytt och kräver nya leverantörer eller framtagning av nya verktyg är skyddskåpan för 
servon samt utväxlingen. Dessa kan med fördel tillverkas genom formgjutning eller 
formpressning. Om detta skall göras på egen hand eller köpas in är något som KTM får bedöma 
utifrån den utrustning man har idag. Detsamma gäller de kugghjul som används i utväxlingen.       
 
De delar som ej kan produceras inom KTMs kontaktnät är den servo samt det styrsystem som 
används, och detta måste då köpas in från externa leverantörer som har rätt kompetens så som 
exempelvis Hitec i USA (servo) och Elektronikmekanik AB i Västerås (styrsystem). Dessa två 
företag är dock bara några av alla de som gör liknande komponenter varför man bör söka fler 
leverantörer och förhandla om pris.  

5.6 Produktkalkyl 
För att ta reda på vad produkten EQS skulle kunna kosta till slutkund ställdes en enklare 
produktkalkyl upp tillsammans med Husaberg. Denna presenteras i tabellen nedan. 
 

Servomotor 500 kr 
Styrsystem (Elektronik) 200 kr 
1:1,5-Utväxling 70 kr 
Fäste och inkapsling servo + utväxling 80 kr 
Knappar för växling 40 kr 
Montering ca 0.2h, a´ 200 kr  40 kr 
Pålägg försäljning, vinst etc. 80% 744 kr 
Summa: 1674 kr 

 
Denna kalkyl är gjord på uppskattade värden ifrån de företag som tillhandahåller materialet. 
Priserna kan komma att pressas ytterligare vid större volymer. Husaberg bör naturligtvis göra fler 
efterforskningar gällande andra möjliga leverantörer för att försöka hitta bästa pris. 
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5.7 Tidsplan 
EQS är en helt nyframtagen produkt som fortfarande befinner sig på prototypstadiet när den 
överlämnas till Husaberg för tester och vidareutveckling. Först och främst måste produkten klara 
av ett antal mycket krävande led av utveckling innan den kan gå vidare till en eventuell 
produktion. Innan produktion kommer också vissa designförändringar att krävas för att anpassa 
produkten till olika motorer.  
 
Eftersom KTM / Husaberg är ett relativt stort företag skall produkten gå igenom många led innan 
den slutligen kan nå marknaden varför man räknar med att en eventuell produkt kan tas i 
produktion först 2010 som en 2011 års modell. Det kommer alltså gå ett antal år innan 
projektgruppen kan se en eventuell färdigutvecklad produkt på marknaden. 

5.8 SWOT 
För att analysera och kontrollera produktens interna och externa egenskaper användes en SWOT-
analys. Kriterierna är styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Nedan följer de viktigaste 
egenskaperna på det nya växlingssystemet EQS.  
 

 Styrkor Svagheter 
Använder samma material som många 
andra komponenter (Aluminium). 

Några ytterligare moment 
tillkommer i montering. 

Lätt att montera då den är kompatibel 
med nuvarande konstruktion. 

Dyrare att tillverka än befintlig 
lösning 

De flesta av dagens komponenter kan 
behållas och behöver ej modifieras. 

 

Lätt åtkomlig för service.  
  
Möjligheter Hot 
Mer konkurrenskraftig  Kan kopieras 
Många möjligheter till 
vidareutveckling 

Konkurrenter 

Öppnar upp för nya marknader Ej patentsökt 

 
 
Internt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Externt 
 Finns ingen liknande lösning på 

marknaden som erbjuder de 
möjligheter som EQS gör. 

 

 
Som synes i tabellen ovan har EQS fler styrkor än svagheter. Internt har produkten en hel del 
styrkor vad gäller material, montering och kompabilitet. Svagheterna är att några ytterligare 
moment i monteringen kommer att tillkomma samt att den nya lösningen blir lite dyrare att 
tillverka än den befintliga lösningen.  
Externt erbjuder EQS många fördelar, ökad konkurrenskraft, stor utvecklingspotential 
tillsammans med den unikhet som produkten erbjuder gör att den öppnar upp för nya marknader 
och möjligheter. Faktorer som utsätter produkten för hot är exempelvis att den kan kopieras. Den 
kommer inte bli patentsökt eftersom Husaberg inte använder sig av den metoden. Dessutom utgör 
konkurrenter som idag redan finns på marknaden som alltid ett visst hot. 
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6 Utvecklingsprocessen  
Följande kapitel beskriver projektets genomförande i detalj. Här presenteras hur de olika 
modellerna och metoderna användes för att erhålla det resultat som beskrevs i tidigare kapitel. 

6.1 Växelregleringssystemet 
Följande underkapitel behandlar framtagningen av den elektromekaniska lösning som skall sköta 
regleringen av växlarna i själva växellådan. Det elektriska styrsystemet behandlas i kommande 
kapitel. 

6.1.1 BAD, PAD 
Projektarbetet inleddes först med ett besök hos Husaberg i Örebro 8/10 2007. Här fick gruppen 
träffa handledarna och övriga anställda hos företaget. Under besöket erhölls också utförlig 
information om vad projektet gällde, vad målet med projektet var samt vilka krav företaget 
ställde på den nya lösningen. En ny komplett motor med växellåda beställdes också ifrån KTM i 
Österrike.  
 
Efter detta besök sammanställdes kravspecifikationen (se bilaga 1), dessutom inleddes BAD och 
PAD (se kapitel 2) för att generera lösningsförslag på hur regleringen av växlar skulle kunna 
göras i växellådan. Detta var dock relativt svårt då gruppen ännu inte hade fått hem någon motor 
att studera. 
 
Efter lång väntan erhölls motorn 1/12 2007. Nu började arbetet ta fart på allvar. En demontering 
av motorn inleddes, vilket tog sin tid då man var tvungen att ta fram vissa specialverktyg. Lagom 
till julen 2007 var motorn helt demonterad och nu kunde en fas av brainstorming inledas. 
 
Den 22-23/1 2008 utfördes två större brainstormings (BAD) tillsammans med ett intensivt 
skissande (PAD). Den ena utfördes med målet att försöka styra växelgafflarna direkt och på så 
sätt eliminera trumman i dagens lösning. Den andra var fokuserad på hur trumman kunde roteras 
på ett så snabbt och enkelt sätt som möjligt. Protokoll ifrån dessa två idégenereringar finns i 
bilaga 12. 
 
Av alla de idéer som erhölls utifrån BAD och PAD sållades många bort efter det att gruppen gjort 
efterforskningar inom varje idé. För att få en överblick över alla idéer och lösningsförslag som 
kommit upp under projektet valde gruppen att göra en delrapport där dessa presenterades (se 
bilaga 13). Denna rapport sammanställdes på grund av att mycket arbete har bestått av att 
kontakta leverantörer och specialister inom områdena för respektive idé och gruppen ville få en 
möjlighet att presentera allt detta arbete. Med hjälp av denna rapport hoppas gruppen ge 
Husaberg utförlig fakta om de alternativ som finns på marknaden, för- och nackdelar med de 
olika lösningarna samt vad som eventuellt stoppade fortsatt utveckling av vissa idéer. 
Förhoppningsvis kan de ha nytta av denna rapport vid eventuell fortsatt utveckling inom området. 
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6.1.2 Benchmarking 
Gruppen valde också att genomföra en så kallad benchmarking för att se om man kunde hitta 
något liknande på dagens marknad. Bland annat utfördes en patentsökning både i Sverige och 
internationellt (bilaga 14). Då inget av resultaten i denna sökning påminde om gruppens tänkta 
lösningar kunde arbetet fortsätta. 
 
Gruppen gjorde också ett besök hos en lokal återförsäljare av Hondas fyrhjulingar. Honda har 
utvecklat ett elektroniskt växlingssystem för vissa av dessa modeller (Honda Electronic Shift 
Program, ESP). Detta tillåter föraren att växla med knappar på vänster handtag på styret, en för 
upp- och en för nedväxling. Efter samtal med en mekaniker kunde dock konstateras att Honda 
använt hydrostatisk växellåda i ett fall, d.v.s. en halvautomatisk variant som är långt ifrån så 
snabb som den lösning som sökes i detta projekt. Det fanns också en annan variant som 
visserligen hade en vanlig konventionell växellåda med skillnaden att den vanliga kopplingen var 
utbytt mot en sorts slungkoppling som ger en mjukare kraftöverföring. Denna lösning tillät dock 
inte fullgasväxlingar och var inte heller så snabb som önskat. Därför ansågs detta varken vara ett 
hot eller en möjlighet för detta projekt. 

6.1.3 Efterforskningar, möjliga lösningar 
Så fort projektet startat började projektgruppen göra utförliga efterforskningar gällande 
möjligheter till lösningar på hur växelregleringen inne i växellådan kunde komma att se ut. Tack 
vare två olika brainstormings, benchmarking och mycket faktasökande kunde följande 
sammanställning av idéer göras (Se figur 7.1 ) 
 

 
Figur 7.1 Möjliga lösningar för elektrisk manövrering av sekventiell växellåda 

 



 
 

____________________________________________ 
 

17 
 

I samband med att dessa idéer och förslag till lösningar hittades, gjordes utförliga 
efterforskningar i huruvida dessa skulle kunna fungera. En mängd kontakter togs med olika 
underleverantörer både via e-mail och på telefon för att försöka klargöra möjligheter och 
nackdelar med tekniken. Detta arbete har varit en mycket stor del av projektet varvid 
delrapporten som omnämnts tidigare sammanställdes (bilaga 13). 
 
Efter att denna rapport sammanställts kunde projektgruppen konstatera att det fanns två möjliga 
förslag till lösningar som båda två hade potentialen att klara alla de krav som ställdes på 
konstruktionen. Dessa behandlas vidare i nästkommande stycken. 

6.1.4 Lösningsförslag 1 – Hobbyservo 
Det första lösningförslaget förutsätter att växeltrumman bibehålls. Denna skall manövreras med 
hjälp av en servomotor som skall monteras på vänster sida utanpå motorkåpan. Som nämndes 
tidigare (kapitel 3) roteras i dagsläget trumman av växelskeden som är kopplad till växelspaken. 
För varje växel sker en vinkeländring om ca 60°, utom på friläget där vinkeln endast är 30°. När 
trumman roterar följer växelgafflarna med i spåren hos trumman vilket ger dem en linjär rörelse 
som flyttar dreven och växelbyte sker. Denna vinkeländring hos trumman kan åstadkommas lika 
bra med en servomotor och detta tillåter också att fotväxelpedal, växelaxel, växelsked och 
fjäderbelastning kan tas bort med en viktbesparing på 360 gram (se bilaga 15). Nedan visas en 
enkel skiss på var en eventuell servo skulle kunna monteras. 

På den markerade ytan (1) finns 
tillräckligt med plats för montering 
av en servomotor. Här sitter den 
även skyddad, precis bakom 
oljepumpen och skyddskåpan över 
svänghjulet. 

 
Denna servo skulle således ha sju stycken inprogrammerade lägen, sex växlar plus ett neutralläge. 
Servomotorer har fördelen att de har en mycket exakt lägesåterkoppling varvid de enkelt klarar 
de olika stegen. Projektgruppen gjorde vida efterforskningar i vilken sorts servomotor som skulle 
vara lämplig för ändamålet. I dagsläget finns nämligen två alternativ, industriservomotor och 
hobbyservomotor. Fördelen med industriservomotorn är att den är kraftig och robust, nackdelen 
är dess storlek och vikt. Dessutom är dessa mycket dyra. Hobbyservomotorn, som i dagsläget 
återfinns i radiostyrda flygplan och robotar, kombinerar mycket liten storlek med stor kraft och 
inbyggt drivsteg. De är också mindre kostsamma än industrilösningen. Nackdelen är att man inte 
kan vara helt säker på hur robusta och tåliga de är och vilken livslängd som kan garanteras i en 
sådan här applikation. Idag finns dock sådana servomotorer med drevning i titan vilket borgar för 
mycket god hållbarhet. Efter visst övervägande ansågs därför en hobbyservomotor vara det bästa 
alternativet.   
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Det finns hobbyservomotorer som klarar att rotera 60° på cirka 0.15 sekunder med en 
matningsspänning på 6 volt. Då har man ett vridmoment på 24 kg/cm vilket är fullt tillräckligt för 
denna applikation. Maximal rotation för ett sådant servo är 140° men går med en enkel 
modifikation att få till mer än så. För att klara tidskravet <0.1 sekunder och en rotation på 315° 
krävs det en utväxling mellan servo och växeltrumma. Denna utväxling kommer att ligga mellan 
1:1,5 och 1:2,5. På så sätt pressas tiden ner mot 0,05 sekunder och dessutom åstadkoms en 
rotation på cirka 320°.  
 
Styrsystemet för ett sådant servo behöver heller inte bli så avancerat tack vare servons inbyggda 
drivsteg. Det som behövs är något som tar emot signaler för upp- och nerväxling, omvandlar 
dessa till signaler som styr servon till respektive läge och samtidigt reglerar tändningen för att 
sänka momentet och tillåta växling. Tack vare servons lägesåterkoppling arbetar den så fort något 
försöker dra den ur läge och detta gör att lösningen blir mycket säker och risken för att tappa eller 
missa en växel blir minimal. 
 
Sammanfattningsvis har detta lösningsförslag en stor potential att fungera riktigt bra. Snabb tid 
för växling kombineras med låg vikt, enklare styrelektronik, lägre kostnad och en mycket säker 
växelmanövrering.   

6.1.5 Lösningsförslag 2 – Voice Coil 
Det andra lösningsförslaget gick ut på att använda Voice Coil-teknologi. Tekniken bygger på 
samma princip som högtalaren, d.v.s. en järnlös spole med två ledare och en permanentmagnet 
som ger upphov till en linjär rörelse med kraft och egenskaper som extremt snabba 
accelerationer, ingen begränsning i positionering och inget mekaniskt slitage. Denna lösning 
skulle passa perfekt för ändamålet då det behövs exakta lägen och detta är inte några problem 
eftersom VC-motorer har positionering med mikrometerprecision. 
 
VC-teknologin var vid projektets genomförande ganska blygsamt använd i Sverige men ett par 
företag importerade motorer från bl.a. USA. Detta medförde att de modeller som fanns i 
standardutbudet från de svenska företagen var relativt avancerade och priset var högt. Vid 
eventuell användning av denna teknik fanns det dock möjligheter att tillverka och importera VC-
motorer med lägre precision och enklare komponenter men som ändå skulle passa in i projektets 
kravspecifikation. För att undersöka vilka möjligheter som fanns kontaktades Promoco AB i 
Stockholm och de kontaktade i sin tur sin leverantör av VC-motorer i USA. 
 
Eftersom den sekventiella växellådan är uppbyggd av två drevstockar med tre växelgafflar som 
skall förflyttas krävdes det tre stycken VC-motorer. Dessa motorer skulle placeras antingen inne i 
växellådan, en vid varje växelgaffel, eller så kunde montering ske utanpå motorkåpan med en 
förlängd axel in till respektive växelgaffel. De olika monteringsalternativen gjorde att 
kravspecifikationen för VC-motorerna fick bli relativt hårt ställda. Denna kravspecifikation kan 
ses i bilaga 16. 
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Vid montering inne i växellådan skulle motorerna bli utsatta för hård miljö och höga 
temperaturer. Detta var ändå inget stort problem då VC-motorer klarar av temperaturer på upp till 
155oC redan i standardutförande. Det kunde dock snart konstateras att utrymmet i växellådan är 
för litet för att rymma tre stycken motorer och därför återstod nu en montering utanpå 
motorkåpan. Miljön där är betydligt mindre varm och krävande men det kommer naturligtvis att 
krävas en rejäl inkapsling för att skydda dem ifrån fukt och lera.  
 
Oavsett vald placering av motorerna skulle dessa manövrera växelgafflarna linjärt och på så sätt 
bestämma vilken växel som används. Tack vare att varje växelgaffel manövreras individuellt 
skulle utvecklingsmöjligheterna för hela växlingssystemet vara stort. Förutom traditionell växling 
i ordningen 1-2-3-4-5-6-5-4-3-2-1 skulle det gå att programmera växlingarna så att växellådan 
växlar utefter förarens körstil och möjliggöra att växellådan hoppar över vissa växlar vid upp- 
eller nedväxling. 
 
Användandet av VC-motorer medför också en fördel gällande vikten jämfört med andra system. 
Eftersom dessa är väldigt små och inte väger speciellt mycket kunde en stor viktbesparing ske 
eftersom det samtidigt skulle gå att plocka bort växeltrumma, växelsked, växelaxel samt 
fotväxelpinnen. Total viktbesparing kan ses i bilaga 15. 
 
En nackdel med detta förslag är att styrsystemet skulle bli relativt avancerat. Efter kontakt med 
Promoco AB, leverantör av VC-motorer kunde det konstateras att de själva inte har kompetensen 
att hjälpa oss utveckla en styrning för detta men blev det aktuellt kunde de hjälpa till med att 
kontakta kompetenta företag.  

6.1.6 Utvärdering  
För att välja ett av dessa två lösningsförslag valde projektgruppen att göra en utvärderingsmatris 
som beskrevs i metodkapitlet ovan. Denna matris medföljer som bilaga 17. Här kunde man dra 
slutsatsen att det lösningsförslag som var bäst enligt denna metod var VC-förslaget. Detta förslag 
erbjuder mycket nytänkande och förbättrad prestanda. Nackdelen är det högre priset samt att 
tekniken fortfarande är relativt ny och oprövad. Inte långt efter kom servomotorlösningen som tar 
poäng på robusthet, pris samt sin säkra och beprövade teknik.  
 
Även om matrisen visade att VC-förslaget var något bättre, fick gruppen direktiv från Husaberg 
att arbeta vidare med servolösningen. Anledningen var att Husabergs uppdragsgivare, KTM i 
Österrike, vill ha en lösning där den mekaniska styrningen med fotpedal kunde behållas. Detta 
beroende på att vissa förare som varit med ett tag i branschen vant sig så mycket vid fotpedalen 
att de helt enkelt har svårt att ta till sig något nytt. Som följd av detta kommer det elektriska 
systemet till en början att passa tillsammans med det mekaniska systemet och erbjuder därmed 
föraren ett val huruvida denne vill växla med foten eller med knappar på styret. Ytterligare en 
anledning till att servolösningen var den lösning som gick vidare till konceptutveckling, var att ett 
VC-system skulle kräva nästintill ett år av styrsystemsutveckling och detta var inget som gick 
inom projektets tidsramar.  
Gruppen valde dock att fortsätta göra vissa efterforskningar vad gäller VC-tekniken för att kunna 
erbjuda Husaberg vidare information som skulle kunna användas vid framtida utveckling av 
liknande system. Dessa efterforskningar finns sammanställda i bilaga 18. 
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6.1.7 Studiebesök  
För att ytterligare sätta sig in i hur en enduro används och körs i dagens läge valde 
projektgruppen att göra ett studiebesök på en av Sveriges största endurotävlingar, 
Novemberkåsan, som hölls i Trollhättan den 1 december 2007. Under dagen fick gruppen många 
nya synvinklar på hur ett race går till, gällande sträckor, specialsträckor och depåstopp.  
 
Utförliga studier av användarna gjordes också. Konstateras kunde att föraren ofta använde båda 
benen som stöd under tuffare partier, och att de helt enkelt inte kunde växla under dessa. Detta 
gjorde att mycket tid förlorades då man inte hade möjligheten att ligga på optimalt varvtal hela 
tiden. Ett system som regleras med knappar på styret hade underlättat och sparat mycket viktig 
tid. 
 
Även miljön studerades. Ett endurorace går verkligen i sämsta tänkbara förhållanden, just denna 
dag regnade det konstant. Detta tillsammans med redan leriga spår gjorde att motorcykel såväl 
som förare utsattes för enorma mängder smuts och vatten. Sedan tillkom slag från stockar och 
stenar vilket gjorde att gruppen verkligen förstod vad den nya produkten hade att leva upp till.   

6.1.8 MAD  
Efter att man valt lösningsförslag för vidare utveckling gick projektet in i en modellfas, även 
kallad MAD, Model Aided Design. Här gjordes enkla funktionsmodeller för servofäste, trumfäste 
och axelgenomföring. Modellerna tillverkades främst i plastmaterial och syftet var att studera 
eventuella måttbegränsningar, passform och liknande. Det kunde konstateras att servon och fästet 
skulle få plats utanpå motorkåpan nära oljepumpen. Detta skulle sedan drevas in mot en utgående 
axel som fästes i trumman. 

(Bild 6.1 – modell för beräkning av tillgänglig yta)        (Bild 6.2 – Modell för servomotor plus genomgående axel) 

6.1.9 CAD  
Som komplement till MAD ovan samt prototypbygget påbörjades också CAD, Computer Aided 
Design. Här ritades samtliga ingående komponenter in i Catia V5 där mått och passform kunde 
analyseras. De tredimensionella CAD-bilderna ledde sedan fram till de konstruktionsritningar 
som finns med som bilagor i denna rapport (Bilaga 25). 
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6.1.10 Prototypbygge 
Så snart utförliga måttundersökningar och funktionstester gjorts med hjälp av modellerna ovan 
satte man igång att bygga på den slutliga prototypen. Här monterades och anpassades de olika 
ingående komponenterna för att kunna ge en så bra slutprodukt som möjligt. Under 
prototypbyggets gång uppkom ständigt frågor och funderingar som fick lösas under tiden vilket 
även detta bidrog till en innovativ produkt. 

6.1.11 Hållfasthet  
Inga större hållfasthetsberäkningar behövde göras på den mekaniska delen då respektive 
komponent var dimensionerad efter varandra. Projektgruppen valde dock att beräkna 
vridspänningarna i den sexkantsaxel som används för att överföra momentet från utväxling till 
växeltrumma, för att vara på den säkra sidan (Dahlberg, 2005 & Björk, 2003). Dessa beräkningar 
finns att studera i bilaga 19. 

6.1.12 Tester 
När den mekaniska delen av prototypen var klar utfördes några enklare tester på denna för att se 
att den bytte växel på ett tillfredställande sätt. Här användes en servotestare som beställts speciellt 
för detta ändamål. Projektgruppen kunde konstatera att servon och utväxlingen klarade av att byta 
växel inom rimliga tider och arbetet kunde nu fortsätta.   

6.2 Styrsystemet 
Följande underkapitel behandlar genomförandet gällande framtagningen av det elektriska 
styrsystem som ska reglera det elektromekaniska system som beskrevs ovan. Då gruppen tyckte 
att dessa två ingående delar av projektet, en elektromekanisk del och ett styrsystem, egentligen 
kunde ses som två skilda uppgifter, valde man att dokumentera styrsystemframtagningen som en 
separat del i rapporten. 

6.2.1 BAD, PAD 
Precis som i fallet med den mekaniska lösningen började också detta arbete med en kombination 
av idégenerering och skissande. Någon regelrätt brainstorming användes inte då systemet ligger 
på en relativt komplex nivå. Projektgruppen valde istället att ta fram en skiss över hur 
styrsystemet skulle fungera, vilka signaler som skulle tas in och ges ut etc. Detta sammanställdes 
i ett dokument där förloppet också beskrevs i ord, vilket underlättade kommunikation med 
leverantörer och experter på liknande system. Genom att snabbare få en förståelse för hur 
systemet skulle fungera blir det lättare för en utomstående att komma med tips, information och 
råd gällande framtagandet av detsamma. Denna styrsystemsöverblick finns bifogat i denna 
rapport som en bilaga (bilaga 20). Även en kravspecifikation för systemet ställdes upp  
(Bilaga 21). 
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6.2.2 Efterforskningar 
Projektgruppen gjorde till en början efterforskningar i vad som skulle styras och hur. Servon 
visade sig manövreras med hjälp av pulsbreddsstyrning, något som kan genereras via en vanlig 
PIC-processor. Genom att lägga in pulser med olika längd i signalkabeln till servon ställer denna 
sig i olika lägen som motsvarar dessa pulser. Själva matningen till motorn sker från samma 
strömkälla som idag finns på motorcykeln.  
 
Som nämnts tidigare måste tändningen ställas om i det ögonblick som växlingen sker för att 
generera en momentsänkning som tillåter växelbyte i växellådan. Denna momentsänkning sker 
genom att koppla om tändspolen från en normal tändkurva till en kurva som är nedställd. Detta 
medför att styrsystemet också måste ha en signal som går hög, från en nolla till en etta, under 
precis denna växlingstid. Därmed åstadkoms att en switch mellan två kablar sluts för att därefter 
återgå till låg signal så att switchen går tillbaks till ordinarie tändkurva och fullt moment. Detta 
kan göras med ett relä eller liknande och måste därför tas med i beräkningarna. 
 
Efter att projektgruppen satt sig in ytterligare i hur styrsystemets skulle vara uppbyggt, började 
sökande efter lämpliga företag eller kontakter som kunde ha kunskapen att ta fram ett system. 
Detta för att gruppen ansåg sig ha bristande kunskap inom området för att på egen hand ordna 
det. Två möjliga kandidater hittades, ett företag i Västerås, Elektronikmekanik AB, som är en 
konsultfirma inom just elektroteknik, samt Ruben Rydberg, Elektronikingenjör vid Högskolan i 
Halmstad.  
 
Den kravspecifikation som tidigare gjorts, skickades tillsammans med beskrivningen för 
styrsystem ut till både Elektronikmekanik och Ruben. Ifrån Elektromekanik erhölls en offert på 
ett avancerat styrsystem med alla ingående komponenter. Priset var dock mycket högt. Ruben var 
också redo att ta sig an uppgiften och ansåg sig ha möjlighet att ta fram ett system som inte var 
riktigt lika avancerat som det andra, men som mycket väl skulle uppfylla de krav som ställts för 
att utföra de tester som måste göras på prototypen. 

6.2.3 Lösningsförslag 1 – ElektronikMekanik AB 
Elektromekanik offererade ett komplett styrsystem med utveckling, hårdvara, mjukvara, cadning 
av kretskort, komponenter samt montering för 42000.- exklusive moms. Till detta pris tillkom 
montering och anpassning för att systemet skulle kunna arbeta tillsammans med servomotor och 
motorcykel. Offerten kan ses i bilaga 22. Systemet skulle uppfylla och överträffa många av de 
krav som ställts upp och var lämpligt för att passa en färdig produkt klar för tillverkning.  

6.2.4 Lösningsförslag 2 - Ruben 
Det andra förslaget togs fram av Ruben Rydberg och är ett system som uppfyller de krav som 
ställts för att klara en vidare prototyptest. Det enda som skiljer mot lösningsförslag 1 är små 
detaljer och inget som skulle påverka utfallet av vidare tester. Kostnaden här var betydligt lägre 
än för det andra systemet och möjlighet till att snabbt kunna ändra i systemets programmering 
vartefter tester utförts var betydligt större då resursen fanns inom räckhåll på högskolan. 
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6.2.5 Utvärdering 
Efter diskussion med gruppens handledare på högskolan fattades ett beslut att det lösningsförslag 
som innefattade ett något enklare styrsystem framtaget av Ruben var det bästa förslaget att arbeta 
vidare med. Anledningen till att detta förslag valdes var att den mekaniska lösningen behövde 
testas mer innan gruppen ville lägga stora pengar på ett komplett styrsystem. Med hjälp av detta 
något enklare styrsystem från Ruben fanns det möjlighet att utföra samtliga tester till en bråkdel 
av priset för ett komplett system 
 
Om prototyptester visar att den mekaniska lösningen fungerar bra kan Husaberg i ett senare skede 
välja att arbeta vidare med utveckling av ett komplett styrsystem.  

6.3 MET- matris 
Något som blir allt viktigare i dagens moderna samhälle är miljön. Alla är berörda av detta och 
miljötänkande blir allt viktigare i framtagandet av nya produkter. Genom att ta fram produkter 
med minimal miljöpåverkan under hela sin livscykel skapas förutsättning för en hållbar framtid. 
 
Projektgruppen valde att göra en MET-matris, Material Energy Toxic emission (Se bilaga 23). 
Denna metod används för att kartlägga hur en produkt påverkar miljön under dess livstid. 
Konstateras kunde, att den nya produkten EQS kan klassas som miljövänlig. Hela konstruktionen 
är återvinningsbar och den lämnar minimala utsläpp av giftiga ämnen under både tillverkning, 
användande och återvinning. Dock fanns det vissa områden som skulle kunna ses över ytterligare. 
Detta var val av material och transporter. Genom att se över detta ytterligare och vidtaga åtgärder 
så som samordning av transporter och val av andra material med ännu mindre utsläpp vid 
tillverkning skulle resultatet förbättras ytterligare.  

6.4 FMEA- analys 
För att, redan på ett tidigt stadium försöka lokalisera och eliminera de möjliga fel som en ny 
produkt kan ha eller komma att få, utfördes en FMEA analys (Se bilaga 24). Gruppen satte sig 
ner och noterade alla de möjliga tänkbara fel som EQS skulle kunna få under ett 
användarförfarande. Analysen gjordes på delkomponenterna servo, utväxling, styrsystem och 
kablar. Ett antal tänkbara fel identifierades och lämpliga åtgärder föreslogs.  
Genom att utföra dessa åtgärder och kontroller minskade sannolikheten för fel avsevärt på många 
punkter. Ansvarig för kontroll och åtgärder var i många fall användare/förare eller 
servicepersonal men även Husaberg som tillverkare fanns med på några punkter. De fel som 
projektgruppen ansåg att man skulle kunna eliminera med en ändring i konstruktionen noterades 
speciellt för att man skulle kunna titta på detta vid vidareutvecklingen av prototypen.  

6.5 Dagbok och veckorapport 
Under hela projektets gång har gruppen dokumenterat vad som gjorts och vad som skall göras. 
Dessutom har kostnader och utlägg dokumenterats. Detta har sammanställts i form av en dagbok 
där varje dags arbete presenterats. Parallellt med dagboken har veckorapport skrivits där 
projektets fortgång under veckan tagits upp. Den sistnämnda har skickats ut till handledare på 
både Husaberg och Högskolan i Halmstad för att hålla dessa uppdaterade om projektets status 
samt ge dem möjlighet att komma med eventuell respons. 
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7 Slutsatser, reflektioner, diskussion 
EQS är en produkt som uppfyller och i vissa fall överträffar de krav som ställts upp i 
kravspecifikationen. Resultatet svarar väl mot den problemformulering och det syfte och mål som 
angavs i starten av projektet.  
 
Projektgruppen anser att arbetet har lett fram till något som mycket väl kan vara en produkt som 
inom några år finns som standard på Husabergs motorcyklar. Det är också just den tanken som 
gjort arbetet stimulerande och värt insatsen. 
 
Projektgruppen är mycket nöjd med den arbetsinsats som gjorts, dock har några synpunkter 
kommit fram. Bland annat skulle projektet nått ett resultat betydligt snabbare om tiderna för 
besked, och leverans av komponenter, kunde minskats. Främst ifrån Husabergs och KTMs sida, 
men även ifrån andra externa leverantörer. Detta är något som i stor grad påverkat arbetet i 
projektet varför man bör ta det i beaktning i eventuellt kommande projekt. Dessutom bör man 
följa upp telefonsamtal med e-post och vise versa vad gäller beställningar av material för att det 
skall bli rätt från början. På så sätt minimeras väntetiden. 
 
En annan punkt som varit lite problematisk är kommunikationen mellan företaget och 
projektgruppen. Gruppen upplever att man emellanåt fått lite dålig uppmärksamhet och feedback 
ifrån företagets sida. Huruvida detta beror på bristande intresse eller stor tidspress hos företagets 
medarbetare är oklart. Det hade troligen varit lättare att bedriva ett utvecklingsprojekt med ett 
företag som var mer aktivt i sin feedback och gav fler förslag i kombination med bättre 
vägledning. Inom ett företag som varit med så länge som Husaberg finns många erfarenheter, 
något som kan vara mycket viktigt att ha med i ett produktutvecklingsprojekt. 
 
I övrigt har genomförandet gått bra och gruppen ser inte att man skulle kunnat göra på något mer 
effektivt sätt. Tack vare förankring i välanvända och kända modeller har projektet hela tiden gått 
framåt längs en strukturerad väg. Tack vare det dynamiska synsättet som beskrevs i metodkapitlet 
ovan har problem lösts snabbt och arbetet har aldrig blivit stående i en fas. Det har alltid funnits 
uppgifter att ta sig an som hela tiden bringat projektet framåt. 
 
Sammanfattningsvis är projektgruppen mycket nöjda med det genomförda projektet och dess 
resultat. 
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8 Framtid och visioner 
När projektet slutförts i maj 2008 skall allt material överlämnas till Husaberg. EQS kan nå 
marknaden som tidigast år 2010 som 2011 års modell. Tiden fram till dess utgörs av tuffa tester 
och utvärderingar för att se att produkten klarar alla de krav som ställs. Ett stort antal fälttester i 
kombination med utvärderingar ifrån professionella användare skall ge information om vad som 
är bra och dåligt, vad som kan göras bättre och liknande. 
 
Tack vare EQS mångsidighet och alla de möjligheter till vidareutveckling som systemet erbjuder 
ser framtiden ljus ut. Redan idag kan projektgruppen se ett antal punkter där produkten skulle 
kunna utvecklas ytterligare för att möta morgondagens förare.  
 

• Byte till ännu snabbare servo skulle ge ett ännu snabbare system. Redan under den tid 
som projektet bedrevs har nya servomotorer nått marknaden. Dessa är ytterligare lite 
snabbare och kraftfullare än Hitecs HS5955 TG. Tekniken går alltså mycket snabbt 
framåt i detta område och tack vare den universalpassning för servo som EQS är utrustad 
med kan byte till nya modeller göras mycket enkelt. 

• Hos EQS kan även utväxlingen ändras för att möta morgondagens servomotorprestanda. 
Tack vare att lösningen använder kugghjul med bestämt centrumavstånd finns möjlighet 
att byta ut dessa till olika storlekar för att nå olika utväxlingar. 

 
Även EQS styrsystem erbjuder många nya möjligheter. 
 

• Programmering av en automatisk sekventiell växellåda är något som är en möjlighet. 
Genom att utrusta systemet med avkänning för motorns varvtal och belastning samt 
eventuellt gaspådrag kan systemet själv lägga i den mest passande växeln. Detta är kanske 
mest aktuellt för landsvägsmotorcyklar men funktionen skulle också kunna passa bra i 
starten på ett endurorace där föraren ofta har svårt att höra varvtalet på sin egen cykel i 
allt buller. Genom att då slå över systemet i automatläge sköter det sig själv under starten 
och föraren kan fokusera sig på att köra istället. När sedan starten är över kan manuellt 
mode väljas igen. 

• En version för funktionshindrade personer skulle kunna tas fram. Redan i dagsläget kan 
EQS erbjuda personer med problem att röra vänsterfoten möjlighet att växla med knappar 
på styret. Naturligtvis kan dessa knappar eller brytare sättas någon annanstans för att 
fungera för människor med andra hinder. På så sätt kan EQS i framtiden komma att 
erbjuda alla dessa människor möjligheten att njuta av den frihet som en motorcykel 
innebär. 

• EQS kan också bidra till förbättring av den ömtåliga miljön. Genom att programmera 
styrsystemet för ett miljöläge kan detta växla motorcykeln optimalt just ur det hänseendet 
vilket kan minska bränsleförbrukning och utsläpp.   

 
EQS är således en produkt med många möjligheter, enbart fantasin sätter gränsen. 
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Bilaga 1 – Krav- / Önskemålsspecifikation 
 
Produktens funktion 
Krav Önskemål 

Växling skall ske på under 0.1 sekunder Växling skall ske på 0.01-0.1 sekunder 
Under Växling får motorn ej tappa mer än 15% 
av sitt vridmoment Minimal förlust av vridmoment 

Det nya systemet skall klara den tuffa miljön 
som en enduro går i.  

Skall ge möjlighet till att ta bort den manuella 
fotväxelspaken. 

Växelstyrning via knappar på styret eller 
liknande. 

Produkten skall väga under 600 gram Ej högre vikt än i dagsläget 
 
Produktion av produkt 
Krav Önskemål 

Produkten skall passa befintlig växellåda.  
  
 
 
Säkerhet 
Krav Önskemål 

Får inte finnas möjlighet att två växlar går i 
samtidigt.  

Växling får inte ske ofrivilligt.  
Cykeln får inte bli strömförande.  
 
Naturligtvis var alla övriga förbättringar som en ny produkt kan bidraga med välkomna.  
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Bilaga 2 – Intressentanalys 
Projektgruppen valde att göra en intressentanalys för att identifiera möjliga intressenter till projektet. 
För analysen användes metoden ”Brainstorming med notisar”. Här skriver man upp de idéer man har 
utan kritik och på så sätt får man fram så många intressenter som möjligt.  
Följande intressenter identifierades:  
 
1.Projektgruppen   7.Leverantörer 
2.KTM Scandinavia AB / Husaberg 8.Stipendiatjury  
3.Fans till enduroförare 9.Övriga motorcykeltillverkare 
4.Dagens användare av enduro 10.Framtida generationens enduroåkare 
5.Handledare 11.Samarbetspartners 
6.Skolkamrater 12.Högskolan i Halmstad 
  
Dessa intressenter sorterades utifrån graden av intresse, det vill säga om de var kärn-, primär- eller 
sekundärintressenter. De placerades sedan in på en darttavla enligt nedan.  
 

8
12

9
7 11

3

6

5

10

1 2 4

Kärnintressenter

Primärintressenter

Sekundärintressenter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Darttavla 
 
Efter detta följde en diskussion om vilka av dessa 12 intressenter som är de viktigaste för projektet. 
För att kunna göra denna indelning behövdes en bättre jämförelse mellan hur mycket intressenterna 
kan påverka beslut i projektet, samt hur viktiga de är för projektet. Genom att göra en uppställning 
enligt intresse/påverkan modellen är det lättare att få en överblick över detta.  
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Figur 2: Intresse / påverkan modellen 

 
Utifrån denna modell kunde sedan de 5 viktigaste intressenterna väljas:  
1.Projekgruppen (1) 
2.KTM Scandinavia AB / Husaberg (2)  
3.Dagens användare av enduro (4)  
4.Framtida generationens enduroåkare  (10) 
5.Samarbetspartners (11) 
 
Vidare valde projektgruppen att analysera dessa fem intressenters förväntningar på projektet. Detta 
för att se vad de kan förvänta sig samt hur de kan påverka beslut i projektet.  
 
När det gäller själva projektgruppen så är denna naturligtvis en kärnintressent. Detta på grund av att 
man har stort inflytande över projektet och att man är själva motorn i verksamheten. Gruppen 
förväntar sig naturligtvis ett konkret resultat i form av en prototyp. Utöver detta vill man också få 
någon erhållning på vägen, att känna att man tar sig genom vissa delmoment och lyckas driva 
projektet framåt är något som gruppen finner viktigt. Här finns också en vision om att projektet skall 
leda till en fungerande lösning på en elektrisk styrning av den sekventiella växellåda som idag finns i 
Husabergs enduromotorcyklar. 
 
KTM Scandinavia AB / Husaberg är en annan viktig intressent. Dessa gör projektet möjligt genom att 
bidra med finansiella resurser. De kräver att projektet skall ge någon sorts återbäring på de satsade 
pengarna. Man hoppas helt enkelt att produkten i framtiden skall kunna säljas med vinst och ge 
återbäring.  
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De två kommande intressenterna, ”dagens användare av enduro” samt ”framtida generationens 
enduroåkare” är två intressenter som till stor del går hand i hand. Dagens användare sitter på mycket 
kunskap och kan på så sätt ha en viktig roll vid fattande av beslut under projektets gång. Samtidigt 
som dagens användare för vidare sina kunskaper till framtida generationens enduroåkare, vill 
projektgruppen med detta projekt starta ett nytt sätt att köra enduro på och då krävs det att det nya 
systemet är användarvänligt och fungerar tillfredsställande. Då både dagens och morgondagens 
användare antingen brukar liknande produkter idag eller kommer att göra det i framtiden har dessa 
stort intresse i projektet. 
 
Utöver ovanstående intressenter behövs också samarbetspartners. Genom samarbete vinner man både 
tid och effektivitet. Verksamheten behöver en komplett enduromotorcykel att utgå ifrån då projektet 
behandlar omarbetning av växelregleringen. Man behöver också tips och råd från personer med 
erfarenhet från utveckling av motorcyklar och växellådor till dessa. Utöver detta krävs också 
samarbete med personer som kan elektronik då systemet skall drivas med elektricitet. 
Samarbetspartnerna förväntar sig att de pengar de satsat i form av delar, tips och råd skall resultera i 
en produkt som kan säljas på marknaden med god lönsamhet. Man hoppas på att i framtiden kunna få 
en fungerande produkt i utbyte av samarbetet.  
 
Alla fem ovanstående intressenter kommer att påverka projektets mål och syften. Kraven från KTM 
Scandinavia / Husaberg och samarbetspartners bidrar till att mål och syften blir mer resultatinriktade, 
man vill att projektet skall ge återbäring. Projektgruppen kan naturligtvis påverka mycket utifrån sina 
förväntningar, detta då man leder projektet. Alla ingående intressenter kommer att bidra med sin del. 
Endast genom att kompromissa mellan dessa är det möjligt att genomföra projektet. 
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Bilaga 3 – Kostnadskalkyl / Budget 
I början av projektet ställdes en budget upp för att försöka kartlägga de kommande utgifterna. 
Denna budget presenterades också för företaget innan fortsatt samarbete inleddes. Budgeten 
presenteras nedan. 

 
  KostnadUtgifter  

 
 
 
 
 
 

 
 

  
Telefonkostnader  500   
Resor  6000 (Milkostnad 18 kr) 
Kontorsmateriel  500   
Material funktionsmodeller  500   
Material prototypframtagning  15000   
Rapportutskrift 10 ex.  2500   
Ev. Kostnader Utexpo 2008  1000   
     
Totalt  26000   

 
 
Efter projektets genomförande kunde projektgruppen konstatera att projektets budget inte 
överskridits. De kostnaderna som fanns under projektet presenteras nedan. 

Utgifter  Kostnad      
Telefonkostnader  290   
Resor  5512 (Milkostnad 18 kr) 
Kontorsmateriel  65   
Material funktionsmodeller  0   
Material prototypframtagning  8091   
Rapportutskrift 5 ex.  0   
Ev. Kostnader Utexpo 2008  200   
     
Totalt  14158   
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Bilaga 4 – Tidsplan 
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Bilaga 5 – Riskanalys 
För att se vilka risker som finns i projektet gjordes en riskanalys. Här satte sig projektgruppen ner 
och brainstormade fram så många risker som möjligt. Dessa analyserades, bedömdes och 
prioriterades och eventuella förebyggande åtgärder togs också upp. Följande risker kom upp 
under arbetet: 
  
Processproblem            Produktproblem       Omgivningsproblem  
Tidspress                  Tekniska lösningen/ar               Uppdragsgivarens respons 
Ekonomiska resurser            Kommer kraven att uppfyllas?                   Hitta rätt kompetens 
Tillgång till verktyg           Finns komponenter att få tag i?         Svårt att hitta samarbetspartners 
 
När det gäller processproblem dök tre stycken sådana upp. Det första var tidspressen. Projektet 
skall drivas inom en relativt tight tidsplan och huruvida det kommer hinna bli klart eller inte är 
mycket ovisst. Risken att projektet skulle dra ut på tiden är relativt stor då det handlar om 
framtagningen av ett helt nytt växelregleringssystem, samtidigt behöver det inte påverka 
utgången av hela projektet så mycket, en rapport att lämna in till högskolan kan skrivas utan att 
projektet är helt klart. Därefter kan uppdragsgivaren, i detta fall Husaberg, välja att gå vidare med 
projektet utifrån det arbetet som projektgruppen lagt ner och på så sätt slutföra projektet. 
  
En annan risk som spelar in är de ekonomiska resurserna, dessa har stjälpt många projekt och 
eftersom detta projekt kommer att ha en hel del utgifter är det extremt viktigt att ha koll på denna 
risk och att hela tiden förmedla aktuella utlägg för Husaberg så att de kan avgöra huruvida 
projektet kan fortgå eller ej.  
 
Vid framställningen av prototypen kommer en mängd verktyg att behövas, många av dem kanske 
inte finns i högskolan verkstad eller hos Husaberg, därför kan detta komma att påverka projektet i 
form av stillestånd på grund av sökande efter verktyg. För att förebygga detta måste man i god tid 
kontrollera att de verktyg som behövs till respektive komponent finns att tillgå och om inte, 
försöka att låna eller beställa ett sådant verktyg. 
  
Produktproblemen var även de tre stycken. Det första är om de tekniska lösningarna kommer att 
fungera. Denna risk hör också ihop med nästa, det vill säga kommer kraven att uppfyllas? 
Med de hårda krav som idag ställs på en enduromotorcykel är det mycket viktigt att man hela 
tiden väger in dessa i konstruktionen av drivsystemet, risken annars är att den färdiga produkten 
inte klarar de krav som ställts, ingen köper det nya systemet och projektet misslyckas. För att 
förebygga detta måste kommunikation mellan uppdragsgivare, samarbetspartners, projektgrupp 
och brukare ske dagligen, på så sätt kommer förhoppningsvis en fungerande produkt att 
framställas.  
 
Ett annat produktproblem är huruvida det kommer finnas komponenter att få tag i, och om de 
kommer ha rätt egenskaper och tillräcklig kapacitet. Allt detta är kritiskt för projektets fortgång. 
Risken är också stor då konstruktioner ofta måste anpassas efter varandra. För att förebygga detta 
måste sökning av komponenter hela tiden ligga ganska tidigt, innan de skall monteras, för att i 
god tid kunna göra ändringar för att få dem att passa in. 
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Omgivningsproblemen är tre stycken. Det första är huruvida uppdragsgivaren kommer att ge den 
respons och den information som behövs för att driva ett lyckat projekt. Att få tillgång till deras 
kunskap och kontaktnät är oerhört viktigt för att det dagliga arbetet skall fungera. Denna risk är 
mycket svår att bedöma innan samarbetet inletts. Det andra problemet är att hela tiden hitta rätt 
kompetens för de olika delarna i projektet. Mycket tid kan gå åt för att försöka ta kontakt och 
invänta kontakt ifrån dessa källor. Att sedan hitta den rätta källan för respektive del i projektet är 
inte helt lätt. Detsamma gäller också nästa problem, nämligen att hitta samarbetspartners. Även 
här kan mycket tid gå åt i sökandet av dessa, dessutom måste en bedömning ske om samarbete 
överhuvudtaget bör ske och till vilken grad. Det enda förebyggandet som kan göras här är att vara 
ute i god tid med förfrågningar för att på så sätt försöka spara tid.  
  
Projektgruppen valde att sammanfatta det hela genom att göra en prioritering och välja ut de tre 
risker som är viktigast att ha koll på, och dessa var följande:  
 
Ekonomiska resurser  
Finns komponenter att få tag i  
Kommer kraven att uppfyllas?  
 
Dessa tre kan alla ensamma påverka så mycket att de helt kan avgöra projektets genomförande 
och utgång. Detta kräver att dessa risker hålls under extra noga bevakning för att undvika att de 
påverkar arbetet för mycket. Naturligtvis kommer även de övriga riskerna som nämnts ovan att 
väga in varför även dessa kräver bevakning.   
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Bilaga 6 – Brainstorming namnförslag  
 
Halmstad 2008-02-22 
 
Idag genomfördes en idégenerering för att ta fram möjliga namnförslag på projektet. Facilitator 
var Anders Lindsten. Gruppen bestod av 9 personer, John Färnstrand, Anna Sannö, Kajsa 
Persson, Erik Westerlund, Lars Johan Hjertz, Peter Ericsson, Kim Johansson, Nils Steineck och 
Kristoffer Åberg. Det hela inleddes först med att projektgruppen skrev upp ett antal attribut som 
ett eventuellt namn skulle kunna utstråla. Dessa attribut var: 
• Kontroll 
• Revolutionerande 
• Växelreglering 
• Husaberg 
• Snabb 
• Race 
• Elektrisk 
• Frihet 
• Lättmanövrerad 
• Semantisk 
 
Facilitatorn inledde nu själva brainstormingen och alla fick skriva sina namnförslag på 
notislappar. Till en början kom inte så många idéer upp men efter ett par minuter började 
namnförslagen flöda. Samtliga förslag togs upp utan kritik och en sammanställning av dessa 
gjordes enligt följande: 
 
MilliSEC – Millisecond Shift Easy Control 
FEAR – Fast Electric Absolute Revolution 
FEAR Gear - Fast Electric Absolute Revolutionary Gear 
SEG – Super Electric Gear 
FEG – Fast Electric Gear 
SWE – Shift With Electronic 
SWE Gear – Shift With Electronic Gear  
SWE Gears – Shift WhenEver Gears Solution 
FIGS – Fast Intelligent Gear Solution 
EQS – Electronic Quick Shift 
GASAP – Gear As Soon As Possible 
FH – Freedom by Hand 
FFH – Fast Freedom by Hand 
ECS – Electronic Control System 
SMEG – Single Minute Exchange of Gear 
SSEG – Single Second Exchange of Gear 
SSC – Smart Shift Control 
FFQS – Fast and Furious Quick Shift 
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Gear Up 
Revoshift 
Quick Shift 
Quick Shift Evo 
Superväxlare 
 
Med dessa namnförslag genomfördes sedan en utvärdering inom projektgruppen där följande fem 
ansågs vara potentiella namn: 
 
MilliSEC – Millisecond Shift Easy Control 
EQS – Electronic Quick Shift 
Revoshift 
SWE Gear – Shift With Electronic Gear  
SSEG – Single Second Exchange of Gear 
 
Tillsammans med Husaberg valdes ett namn som skulle vara så kort som möjligt men som ändå 
sade något om projektet. Namnet blev till slut EQS – Electronic Quick Shift. 
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Bilaga 7 – Komponentförteckning mekanisk del 
 
 
Komponentlista mekanisk del Antal Inköpsplats 
   
Servomotor Hitec HS-5955 TG 1 st Hab.se 
Friformsdesignat aluminiumhus för skydd samt fäste 
servo 1 st 

Tillverkat i högskolans 
verkstad 

Drev 50 kuggar modul 0,5 med splines till servo 1 st Kuggteknik i Leksand 
Drev 30 kuggar modul 0,5 med sexkantsfattning 1 st Kuggteknik i Leksand 
Svarvat fäste i växeltrumma med sexkantsfattning 1st Husaberg 
Radialtätning 10x18 1 st Hifab AB 
Vridfjäder med halverad kraft jämfört med 
originalfjäder, lägesspärr växelstjärna.  1 st Ewes Stålfjäder AB 
Skruv M3x50 4 st Ahlsells 
Skruv M3x20 4 st Högskolans verkstad 
Skruv M3x8 2 st Högskolans verkstad 
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Bilaga 8 – Offert Örebrokugg 
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Bilaga 9 – Komponentförteckning styrsystem 
 
 
Komponentlista styrsystem Antal Inköpsplats 
   
Bimbox aluminium 112x62x31 mm 1 st Elfa 
Kopplingsplint för flatstiftshylsor/lödning 14 st Elfa 
Flatstift 6,3 mm 14 st Elfa 
Växlingsknappar på styret 3 st KTM 
Kablage  KTM 
Strömbrytare för EQS 1 st Biltema 
Styrsystem 1 st Privatperson 

 
 
Sekretess 
På grund av sekretess kan vi i dagsläget ej utförligare ange de komponenter som ingår i 
styrsystemet då detta fortfarande ägs av den person som utvecklat det. Detsamma gäller också 
den CAD-ritning som visar kretskortets uppbyggnad. 

 13



 
 

____________________________________________ 
 

Bilaga 10 – Manual 
 
För att förenkla användandet av EQS följer här en manual till hur det vanligaste förfarandet kan 
gå till. 

1. Start 

 
Håll in kopplingen på motorcykeln och starta med hjälp av den elektroniska startmotorn 
alternativt använd motorcykelns kick. 

2. Start av EQS 

 
Systemet har en strömbrytare på cykelns vänstra sida. Slå till denna och systemet startar i 
neutralläge. Viktigt att tänka på är att hålla inne motorcykelns koppling vid start av systemet ifall 
växellådan ligger i växel. 
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3. Påbörja körning 

 
Tryck in motorcykelns kopplingshandtag och tryck på knappen för nedväxling till växel ett. 
Nedväxlingsknappen sitter på styrets vänstra sida. Släpp därefter försiktigt upp kopplingen och 
motorcykeln börjar att rulla. 

4. Växling under körning 

 
Under körning kan nu växling ske med hjälp av knapparna på styret. Den högra knappen för 
växling till högre växel samt den vänstra knappen för växling till lägre växel. 
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5. Iläggning av neutralläget 

 
Vid önskan om att lägga i neutralläge kan detta göras antingen från växel ett eller växel två. Lägg 
i rätt växel och håll inne kopplingen. Tryck därefter på neutrallägesknappen som finns monterad 
på styrets vänstra sida. 

6. Stänga av 

 
Motorn stängs av via knappen på styrets vänstra sida (se bild) och EQS stängs av via 
strömbrytaren på cykelns vänstra sida. 
 
 
 
 
Mjukvaran spärrar för uppväxling från sjätte växeln samt nedväxling från första växeln. 
Mjukvaran spärrar även för växling till neutral från någon annan växel än växel ett eller två. EQS 
nollställs då systemets brytare slås av, och vid start av systemet startar det alltid i neutralläget. 
Hela systemet säkras av en 2,5 amperesäkring. 
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Bilaga 11 – Marknadsplan EQS 
 
Bakgrund 
Tillsammans med Husaberg har två studenter på Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan 
i Halmstad tagit fram en ny produkt för växelreglering hos motorcyklar. I projektgruppens 
uppgift ingick också att ta fram en marknadsplan för denna produkt. Detta för att få en översikt 
av marknaden för motorcyklar ser ut just nu, vart och hur EQS-konceptet skulle passa in samt 
underlag för lansering av produkten. 
 
Marknadsföringsmix 
 
Product 
Core product när man köper en enduromotorcykel är ett tränings- och tävlingsredskap. Kunden 
köper en möjlighet att träna och tävla inom endurosporten. 
 
En kund som väljer en motorcykel utrustad med EQS ur Husabergs sortiment får en hel del 
fördelar. Den största fördelen är att man helt kan välja huruvida man vill växla mekaniskt med 
fotväxelpedal eller elektriskt med knappar på styret. Genom att ta bort fotpinnen går det att vinna 
mycket. Bland annat sparar det vikt, tar bort möjligheten att fotpinnen och växellådan skadas 
under race, samt tillåter växling även i kraftiga vänsterkurvor. Allt detta bidrar till att man under 
träning och tävling kan spara betydelsefull varvtid vilket kan vara avgörande för huruvida föraren 
skall vinna loppet eller inte. 
 
Produkten har också mycket stora utvecklingsmöjligheter och vill man inte växla med knappar på 
styret kan dessa flyttas dit kunden önskar ha sin växelreglering vilket ytterligare ger denne 
möjlighet att själv anpassa sin motorcykel.  
 
Husaberg är redan idag ett starkt och etablerat varumärke som inger en känsla av ren racing, detta 
genom att ta hänsyn till funktion, prestanda och teknik. En mycket viktig del av imagen är 
logotypen. Husabergs logotyp innebär ögonblicklig igenkännande för personer som använder/ 
använt enduromotorcyklar, vilket ger Husaberg en stark imagesärprägel.  
 
Price 
Priset för det nya växlingssystemet är mycket svårbedömt då konceptet fortfarande befinner sig 
på prototypstadiet. Pris samt metod för prissättning måste tas fram av Husaberg tillsammans med 
KTM utefter de individuella mål som företagen har. En regelrätt produktkalkyl finns dock att 
studera i denna rapport. Troligt är att det nya systemet till en början kommer att vara relativt dyrt 
och exklusivt för att sedan lanseras i enklare versioner efter något som kallas skumningsmetoden. 
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Place 
Husaberg har återförsäljare i stora delar av världen. Motorcyklarna distribueras till återförsäljarna 
med lastbil från produktionsfabriken hos KTM i Österrike. Hos samtliga återförsäljare kommer 
det finnas en möjlighet till köp av enduromotorcyklar utrustade med det nya systemet. Dessa 
återförsäljare kommer att vilja sälja cyklar med EQS eftersom det ger dem ytterligare 
försäljningsargument. Produkten ger dem också en rad fördelar när kunden jämför de olika 
märkena med varandra, då systemet ger så många möjligheter.  
 
Promotion 
För att Husabergs målgrupp skall bli medveten om EQS bör detta annonseras i områden där 
enduromotorcyklar används, exempelvis under stora tävlingar så som VM och EM. Här kan det 
handla om skyltar och utställningar för att visa upp vad den nya tekniken har att erbjuda. 
Dessutom bör de broschyrer som innehåller information om de nya modellerna hos Husaberg 
uppdateras med fakta om systemet. 
  
Annonsering kan också komma att ske i tidningar, då främst i facktidningar rörande just 
motorcyklar.  
 
Ett annat knep som kan vara lämpligt för Husaberg att använda är att försöka att få olika medier 
att skriva positiv PR om produkten. Här kan det handla om att skicka ut inbjudan till reportrarna 
till presskonferenser, tester och provkörningar.   
 
Omvärldsanalys 
Projektgruppen valde att göra en omvärldsanalys på Husabergs motorcyklar utrustade med det 
nya systemet. De yttre faktorer som kommer påverka produkten är demografiska, ekonomiska , 
natur, tekniska, politiska och kulturella faktorer. 
 
När det gäller demografiska faktorer så tror projektgruppen att intresset för enduroåkning 
kommer att öka. Detta beror på att den aktiva livsstilen hela tiden växer och är något som ligger i 
tiden. Dessutom förbättras hela tiden levnadsförhållandena för de som kan tänkas hålla på med 
motorcyklar vilket tyder på att det i framtiden kommer finnas mer pengar för dessa entusiaster att 
investera i sin sport. Man kommer också bli mer prylinriktad i sitt köpande, märken med status 
kommer att bli allt viktigare vilket är bra för Husaberg som är ett starkt varumärke.  
 
De ekonomiska faktorerna kommer också att ändras framöver. Enligt de nyheter som dagligen 
sänds i TV håller ekonomin på att vända från en kraftig högkonjunktur mot en lägre konjunktur. 
Projektgruppen tror dock inte att detta kommer påverka den nya produkten nämnvärt, i alla fall 
inte under de närmsta åren efter lansering. En minskning i försäljning skall dock tas med i 
beräkningarna då detta är mycket troligt längre fram i tiden om den ekonomiska trenden håller i 
sig.  
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Naturliga faktorer som kan vägas in i analysen är främst att miljömedvetenheten blir allt större i 
dagens samhälle. Detta gör att EQS helst ska bestå av miljövänligt material som är möjligt att 
återvinna. Husaberg bör också sträva efter att göra all sin tillverkning så miljövänlig som möjligt.  
 
En annan faktor som är viktig är den tekniska faktorn. Teknikens utveckling går idag snabbt 
framåt. Därför gäller det att hålla den nya produkten öppen för nya lösningar och 
vidareutvecklingar vad gäller utformning, funktion och prestanda. Detta är mycket viktigt för att 
stanna i toppen vad gäller innovativitet. På så sätt kan Husabergs motorcyklar fortsätta att erbjuda 
sina förare möjligheten att vinna lopp efter lopp. 
 
I olika delar av världen finns olika kulturer som har olika uppfattningar om samma produkt. Här 
är det därför viktigt att tänka på att i vissa länder kan mönster, ord eller bilder anses stötande eller 
provocerande. Instruktionsmanualer och reparationshandböcker bör tas fram på de språk som 
används i aktuella länder för att alla skall kunna använda sin produkt på säkraste och bästa sätt. 
 
Strukturanalys 
I samband med en analys av Husabergs konkurrenter gjordes också en analys av branschen för 
just enduromotorcyklar. Detta för att få en överblick av hur branschen ser ut just nu och över hur 
den kan komma att ändras framöver. 
 
Enduromotorcykelbranschen består idag av ett antal större tillverkare samt några små. De stora är 
Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki och KTM. Det finns också en del mindre aktörer så som 
Husaberg och GasGas.  
 
Med tanke på att de flesta stora märkena är så pass inarbetade och kända så kan man bedöma att 
det är relativt svårt att ta sig in i branschen med ett nytt företag. Det enda sättet skulle vara att 
skilja sig ifrån de stora tillverkarna dvs. nischa sig, kanske med banbrytande design och nya 
smarta lösningar i konstruktionen osv. Man skulle dock aldrig kunna nå någon större marknad så 
som Hondas utan enbart mindre delar, kanske regionalt. Husaberg är ett mindre märke men är 
ändå välkänt i Europa och i USA såväl som i andra delar av världen. Genom att lansera ett nytt 
växelsystem så som EQS skulle detta sätta ytterligare press mot eventuella nyetablerare som tänkt 
fokusera på nya funktioner och innovativa lösningar. 
 
Det som sätter ytterligare hinder för eventuella nyetablerarna är att de stora tillverkarna redan har 
tillgång till de distributionskanaler som behövs och därmed har lättare att få ut sina produkter. De 
stora tillverkarna har även vissa stordriftsfördelar, bland annat vad gäller inköp av komponenter 
till rabatterat pris. 
 
Vidare kan man också ta upp leverantörernas påverkan på branschen. Då en motorcykel består av 
ett mycket stort antal komponenter är det svårt att dra några slutsatser om vilka leverantörer som 
har makt över branschens utveckling. Det gäller helt enkelt att som tillverkare hela tiden försöka 
utforska vilka leverantörer som finns och hur man kan använda dessa för att hitta lägre priser. 
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Finns det då några produkter som framöver skulle kunna bli substitut till en enduromotorcykel? 
Här bedömer gruppen att någon direkt ersättare till denna är svår att tänka sig. Något som vuxit 
mycket de senaste åren är så kallade ATV:s, eller All Terrain Vehicles. Detta är en typ av 
fyrhjuliga motorcyklar som finns som både racemaskiner för bana, men också för körning i skog 
och terräng. Trots att detta är på frammarsch bedömer inte projektgruppen att denna hotar 
branschen för enduromotorcyklar då en fyrhjuling inte erbjuder samma möjligheter. Dessa två 
olika sporter kommer troligen att fortsätta att vara två enskilda men med enskilda anhängare och 
utövare. 
 
Vilken styrka har då köparna jämt emot branschen? De som köper en enduro köper ofta en eller 
ett fåtal, det är alltså inga stora volymer av det totala antalet tillverkade motorcyklar. Dock finns 
det som nämnts en hel del olika tillverkare med mer eller mindre lika produkter vilket gör att 
kunden kan välja att köpa andra märken om denne inte blir nöjd med det första. Slutsatsen man 
kan dra är att köparna inte har någon stor styrka jämt emot branschen men att de ändå har ett visst 
inflytande.  
 
Konkurrenssituation 
Marknaden består idag av fem stora tillverkare av enduros samt några få mindre. De stora är 
Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki och KTM. Exempel på mindre är Husaberg och GasGas. 
Dessa är så små att de knappast utsätter de större för någon konkurrens. 
 
Gruppen lät göra en konkurrentanalys på en av Husabergs största konkurrenter, Honda, för att 
kunna bedöma deras sätt att tänka och reagera. 
 
Honda är som alla vet en japansk tillverkare av en mängd olika produkter, bland annat 
motorcyklar, bilar och båtmotorer. Tack vare den japanska filosofin är produktionen mycket 
effektiv och kvaliteten god. Alla som arbetar hos Honda känner stor tillit till sitt företag. 
Naturligtvis vill de som alla andra producera bra produkter som skall hålla länge med god 
driftsäkerhet. 
 
De anställda på Honda är mycket engagerade i sitt arbete och många av dem delar samma passion 
som sina kunder, nämligen motorcyklar. Detta gör det också lättare för dem att förstå vad den 
moderne motorcykelföraren kräver vilket gör det lättare att konstruera bättre motorcyklar med 
smarta och eleganta lösningar. 
 
Hondas styrkor och svagheter 
+       - 
Mycket stora      Relativt vanliga 
Säljer utomlands     Sortiment av enduros inte så brett 
Innovativa lösningar 
God tillgång till reservdelar 
Traditioner 
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Hondas reaktionsprofil 
Om andra tillverkare av motorcyklar kraftigt sänker sina priser tror projektgruppen att Honda till 
en början skulle göra en symbolisk sänkning, men eftersom de är så pass stora och inarbetade 
inom sitt område så kommer kunderna att fortsätta köpa produkterna ändå då man vet vad man 
får.  
 
Allt detta kan vara värt att tänka på för att kunna möta upp Hondas konkurrens. Som analysen 
visar är de väldigt måna om att utforma motorcyklarna efter kunden, att bli användare själv. 
Därför gäller det för Husaberg att bli ett strå vassare på detta vilket de i dagsläget också är tack 
vare att alla inom företaget har enduro som stort intresse. Tack vare flitigt deltagande i tävlingar 
och race vet man vad som fungerar och vad som inte fungerar. Genom att bibehålla detta 
tänkande är projektgruppen övertygad om att Husaberg kan stärka sin position på marknaden. 
 
Segmentering 
En lyckad segmentering är mycket viktigt för företagets lönsamhet i allmänhet och för en produkt 
i synnerhet. Man måste här ta hänsyn till geografiska, demografiska, psykodemografiska och 
beteendemässiga variabler för att på så sätt veta var produkten skall passa in . 
 
Husabergs målgrupper, och därmed EQS målgrupper, lever idag främst i de norra delarna 
jordklotet så som Nordamerika och Europa. Försäljning sker dock även på andra ställen även om 
marknaden är störst just här. 
 
Det är främst yngre män under 40 år som kör enduro på tävlingsnivå. Vissa kvinnliga förare 
finns, men de är mycket få. I framtiden kan dock detta vara något som kan komma att ändras då 
trenden går mot ett mer jämställt samhälle varför man hela tiden arbetar för att värva fler kvinnor 
till sporten. Något som dock är gemensamt för de flesta som kör enduro är att de är aktiva 
människor som gillar att sporta. Endurokörning är nämligen mycket krävande varför mycket 
träning och engagemang krävs. Dock är det självklart långt ifrån alla som tävlar, det vanligaste är 
att man kör för motion och för att man tycker det är kul. 
 
Husabergs målgrupp har alltså gemensamma behov och krav och reagerar likartat mot företaget 
och produkten. Därför gäller det för företaget att hela tiden pejla av marknaden för att se vad 
användaren kräver och önskar för att på så sätt erbjuda en tillfredställande produkt. Ekonomiskt 
sett är det medelklassen och uppåt som Husaberg vänder sig till, alltså personer med lite mer 
pengar. Man är inte billigast men man strävar hela tiden efter att erbjuda produkter som är det 
bästa. 
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Positionering 
Husaberg vill alltid ligga steget före sina andra konkurrenter, främst gällande innovationer och 
nytänkande. Man vill ge intrycket att produkterna är bättre än de övriga på marknaden. Genom att 
lansera ett system som EQS, vill man stärka sitt varumärkes nuvarande position i konsumenternas 
ögon.  
 
Husaberg har en USP- Unique Selling Proposition som lyder: 

- Husaberg – Four Stroke Force 
Detta på grund av att man alltid arbetat med fyrtaktsmotorer och hela tiden strävat efter att vara 
bäst och först inom detta. Denna slogan är också något som blivit inarbetat och de flesta 
förknippar Husaberg med just innovativa fyrtaktsmotorer. 
 
Om en kund jämför en enduro från Husabergs sortiment med en av konkurrenternas produkter så 
vill man att de ska tänka något i stil med: 

- Stilren och funktionell. 
- Innovativ med många nya funktioner som ingen annan erbjuder, exempelvis EQS. 
- Bra materialval, väger minimalt 
- Utmärkt kvalitet, värd priset 

 
Slutsats 
Genom att fortsätta att arbeta med nya innovativa lösningar förpackade i rena racingmaskiner 
med goda prestanda och god hållbarhet kan Husaberg definitivt behålla och utöka sina 
marknadsandelar. En lansering av en produkt som EQS skulle ytterligare stärka Husabergs 
position som kreativt företag. 
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Bilaga 12 – Brainstorming växelreglering 
 
I arbetet med utvecklingen av den nya växellådsregleringen användes en metod som ofta kallas 
för ”Brainstorming” vilket är en av alla idégenereringsmetoder. Det går ut på att ta fram idéer för 
att lösa ett visst givet problem. Detta utfördes 22/1 2008.  
 
Brainstorming är en mycket kreativ metod då alla idéer kommer fram utan att de kritiseras. På så 
sätt får man fram många nya idéer som annars kanske aldrig skulle presenterats. Det som kan 
anses som sämre med metoden är att det inte är en problemlösningsmetod, utan snarare en kreativ 
nyutvecklingsmetod. Därför är det svårt att använda den då det handlar om detaljer i en produkt.  
 
I just detta projekt handlade det om att ta fram en helt ny elektronisk styrning för den sekventiella 
växellådan i en enduro motorcykel. Därför ansågs denna metod vara mycket lämplig för detta 
ändamål. I denna brainstorming gjorde vi en avgränsning att enbart hitta lösningar för hur 
gafflarna skulle flyttas linjärt inne i växellådan om växeltrumman som sitter där idag inte fanns.  
 
Arbetet började med att sätta ihop en grupp på sju personer med olika bakgrund och erfarenheter. 
De som slutligen deltog i denna brainstorming var: John Färnstrand, Anders Lindsten, Daniel 
Rääf, Sebastian Bengtsson, Andreas Elmkvist, Viktor Georgeborn, Roger Löf. 
 
Vi hoppades att våra olika erfarenheter skulle hjälpa oss komma fram till hur denna uppgift skulle 
lösas.  
 
Anders utnämndes till facilitator. Uppkomna idéer skissades upp på ett var sitt papper.  De idéer 
som presenterades var: 
 

• Flytta växelgafflarna genom ett gängat spår i respektive shift-rail. 
• Flytta växelgafflarna genom ett snett plan som trycks in mot gaffeln respektive dras ut 

från gaffeln. Detta flyttar den linjära rörelsen 90° vilket medför ett större utrymme för 
linjärenhet. 

• Rör i rör, ett rör för respektive växelgaffel. Detta medför dock fortfarande att respektive 
rör måste styras linjärt. 

• Stegmotorer, för att styra shiftrails eller trumma ett visst steg. 
• Magnetism inifrån shiftrailsen för att styra gafflarna. Genom att lägga elektromagneter i 

dessa kan man styra själva gaffeln mellan två lägen. 
• Kulskruvar för att ge en linjär rörelse för respektive gaffel. 
• Elektromagneter på sidan om eller runt shiftrailsen för att manövrera respektive gaffel. 
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Efter den första brainstormingen bestämde gruppen sig för att göra ytterligare en brainstorming 
med några fler komponenter monterade. Nu monterades den befintliga växeltrumman tillbaka och 
problemet i den nya brainstormingen blev således hur man på bästa sätt skulle kunna rotera denna 
trumma.  
 
Denna andra Brainstorming, genomfördes 23/1 2008. Närvarande var John Färnstrand, Anders 
Lindsten, Petra Nilsson, Anders Jönsson och Pontus Heijdenberg. Facilitator var John Färnstrand. 
Även här skissades olika idéer upp på ett papper och presenterades senare utan någon som helst 
kritik.  
 
Idéer som kom fram i denna brainstorming var: 

• Rotera trumman genom en stegmotor monterad i det tomrum som blir kvar efter att 
växelspaksaxeln tagits bort.  

• Samma som ovan fast med en servomotor som kan ge exakta steg och lägre utväxling 
• Montera en miniservo, eller stegmotor i själva motorkåpan bakom huset för kopplingen 

som sedan drevas mot växeltrumman. På så sätt utsätts inte komponenterna för samma 
hårda miljö som de skulle göra inne i själva växelhuset. 

• Montera en sorts linjärenhet eller liknande som manövrerar skeden som i sin tur styr 
växeltrumman. Antingen kan den sättas underifrån eller gå in bakom skeden och trycka 
på det ställe där fjäderbelastningen idag är fäst. 

• Rotera växelskeden med någon sorts enhet. Detta kräver större moment av den roterande 
enheten men medför en tämligen optimal placering av densamma i motorkåpan.  

• Montera två linjärenheter, en som skjuter fram växeltrumman steg för steg och en som 
skjuter bak den.  

• Rotera växeltrumman genom att fästa själva motorn direkt på denna. Medför mycket 
snabba växlingar. 

 
Genom dessa två idégenereringar framkom en mängd olika idéer som skulle kunna vara mycket 
användbara i den kommande konceptutvecklingen. För att sedan bestämma sig för en eller flera 
lösningar måste en sorts utvärdering göras, både genom matriser och funktionsmodeller. 
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Bilaga 13 – Delrapport lösningsförslag 
 
 
 
 

 
 
 
 

Delrapport – Konceptlösningar 
 

- Elektronisk reglering av sekventiell växellåda 

 
 
 
 

Halmstad 2008-02-20 
 

Anders Lindsten, 830619 - 0177 
John Färnstrand, 840808 - 2033 
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Bakgrund 
Två studenter på Högskolan i Halmstad har fått i uppdrag att ta fram ett nytt sätt att reglera 
växellådan hos en motorcykel. I dagsläget manövreras denna med foten och vitsen med projektet 
är att flytta denna funktion till exempelvis knappar på styret. Projektet bedrivs i samarbete med 
Husaberg/KTM och är ett så kallat nyproduktutvecklingsprojekt.  
 
En mycket stor del av arbetet hittills har lagts ner på att ta fram idéer om hur en lösning skulle 
kunna se ut. Inga idéer har lagts åt sidan utan att större efterforskningar vad gäller teknikens 
fördelar och nackdelar har gjorts. Mycket tid har lagts på att kontakta leverantörer för att ta reda 
på huruvida tekniken är lämplig för vår applikation.  
 
Syftet med denna rapport är att förmedla de erfarenheter och kunskaper gruppen fått under 
arbetet med ovanstående. I denna rapport presenteras alla de lösningsförslag som kommit upp, 
vad som talade för och emot det och varför gruppen valde att arbeta vidare med det, alternativt 
lägga ner det. Förhoppningsvis kan företaget ha nytta av denna rapport för framtida utveckling 
inom området. Exemplar av denna rapport kommer att sändas ut till handledarna både på 
Husaberg och på Högskolan i Halmstad. 

Inledning 
Redan i den tidiga fasen av projektet kom gruppen fram till att steg- eller servomotor var en 
möjlig lösning. Kravspecifikationer för dessa motortyper togs fram och mailades ut till tänkbara 
leverantörer. Kravspecifikationer för båda motortyper medföljer som bilaga i denna rapport. 
Storleken och kraften hos motorerna kom gruppen fram till genom att göra olika mätningar på 
motorn från KTM. Krafter och mått för övriga lösningar har gruppen uppmätt för respektive 
lösningsförslag.         

Lösningsförslag 
Gruppen har valt att fokusera arbetet på tre principlösningar. Antingen flytta växelgafflarna 
direkt, rotera växeltrumman direkt eller att manövrera dagens mekaniska system på annat sätt än 
med foten. 

Flytta gafflarna 
Nedan följer de alternativ som projektgruppen kom fram till gällande att förflytta växelgafflarna 
direkt och på så sätt utföra en växling. 

Pneumatik 
I detta förslag diskuterades möjligheten att manövrera växelgafflarna direkt, linjärt med hjälp av 
pneumatikcylindrar. Dessa skulle med fördel monteras i växellådan för att spara plats, alternativet 
hade varit att montera dem utanför kåpan. Detta skulle medföra extremt snabba växlingar då 
tryckluftscylindrar kan nå enorma hastigheter genom olika inställningar. Dessutom är de system 
som krävs för att styra en pneumatikcylinder relativt okomplicerade och cylindrar och ledningar 
med mera är inte exceptionellt dyra. Efterforskningar visade dock att tekniken också innebar 
svårigheter.  
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Det största problemet var att pneumatikcylindrar är konstruerade för att ta en last från punkt A till 
punkt B, vår applikation kräver dock ett mittläge (neutralläget). Det finns cylindrar med mittläge 
men de är relativt stora och platsar varken inuti eller utanpå växellådan. Ett alternativ hade varit 
att montera två enkelverkande cylindrar på varje gaffel, en som skjuter ner och en som skjuter 
upp gaffeln, dessa skulle kunna fjädras tillbaka till ett mittläge. Detta visade sig dock svårt då de 
minsta cylindrarna förvisso har mycket liten diameter (6 mm) men längden var tyvärr 
begränsande i detta fall, man får helt enkelt inte plats med dem. Förutom platsbrist är även den 
tuffa, varma och oljiga miljön inuti en växellåda en faktor som gör att det skulle krävas extra 
värmetåliga tätningar som förvisso finns tillgängliga men måste specialbeställas, och kostnaderna 
blir direkt större. Utöver det krävs en kompressor för att applicera luften vilken både är 
skrymmande och relativt dyr. Gruppen valde därför att lägga ner denna idé.  
 
+  Snabbt system 
 Relativt billigt 
 Väl beprövad teknik 
 Driftsäkert 
 
- Skrymmande storlek 
 Kräver kompressor 
 Inga fasta mittlägen 
  

Linjära ställdon 
Idag finns stegmotorbaserade linjära ställdon och detta var något som gruppen valde att studera 
närmare. Lösningen består av en stegmotor med kulskruv och denna kan hålla en mycket exakt 
position. Dessutom är de ganska snabba. Tanken var att montera motorerna utanför kåpan och 
låta själva kulskruven gå in i transmissionen och manövrera gafflarna. Styrsystem för detta skulle 
bli relativt enkelt tack vare stegmotorn. Det negativa med denna lösning visade sig dock vara just 
själva stegmotorn. Skulle det vara så att dreven i växellådan inte gick i direkt skulle stegmotorn 
stöta på motstånd och eventuellt bli stillastående och därmed skulle den tappa sin position. Detta 
skulle kunna resultera i felaktiga avstånd för gafflarna med haveri som följd. Lösningen är också 
relativt kostsam då tre stycken ställdon krävs. Problemen med positioneringen gjorde att gruppen 
valde att lämna detta förslag.  
 
+  Driftsäkert 
 Relativt små 
 Precis positionering 
 Snabbt 
  
- Pris 
 Kan tappa sin positionering 
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Linjär solenoid 
Idag finns ett stort utbud av linjära solenoider med olika kraft och storlekar, vissa med egen 
återfjädring. Dessa har slaglängder som skulle kunna passa växelgaffelns rörelse på 10 mm. De är 
dessutom mycket snabba då en elektromagnet slår till och drar kolvstången åt sig. Ett styrsystem 
för att styra linjära solenoider behöver inte vara så avancerat och solenoider i denna storleksklass 
är inte särskilt dyra. Nackdelen med denna lösning är, precis som för pneumatikcylindern, brist 
på mittläge. Detta gör att två stycken motverkande solenoider med återfjädring krävs för varje 
gaffel. Efter vidare informationsökning visade sig dock att solenoider skulle vara för svaga för att 
orka dra gafflarna under tänkbara situationer. Gruppen mätte upp att kraften, som gick åt för att 
flytta gaffel och drev om cykeln skulle ligga ner på sidan, var cirka 5 Newton och detta skulle 
säkerligen behöva dubblas för att garantera snabb växling. I dagsläget finns inga solenoider i 
tillfredställande storlek som klarar dessa krafter, dessutom är solenoiden stark under mycket korta 
slag, ofta bara några millimeter. Att hitta en med full styrka över 10 mm slaglängd visade sig vara 
omöjligt, om man inte valde att gå upp rejält i storlek. Denna teknik innebar därför ingen 
framgång i detta projekt. 
 
+  Snabbt system 
 Relativt billigt 
 Väl beprövad teknik 
 Driftsäkert 
 
- Svaga 
 Inga fasta mittlägen 
 Skrymmande storlek för rätt kraft 

Linjärmotor 
Något som gjort stora frammarscher på markanden de senaste åren är elektriska linjärmotorer. 
Dessa utnyttjar magnetfällt för att göra en mycket precis och snabb linjär rörelse. Positionering i 
detta fall är inte något problem alls och styrsystem som fungerar finns att tillgå. Tanken var att ha 
tre linjärmotorer med en slaglängd på 10 mm. Dessa skulle manövrera gafflarna direkt och 
monteras inne i växellådan. Nackdelen med tekniken var att motorerna var för stora, den minsta 
hade en längd 160 mm vilket är det dubbla mot vad växellådans innermått är. Denna cylinder 
hade en slaglängd på 80 mm vilket var i överkant för vår applikation. Tekniken är fortfarande 
ganska ny och relativt dyr. De stora yttermåtten på motorn var vad som fick oss att lägga ner 
detta förslag. 
 
+  Snabbt system 
 Driftsäkert 
 Precis positionering 
 
- Högt pris 
 Skrymmande storlek 
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Gängade shiftrails som styrs med servo- eller stegmotor 
Gruppen fick en idé om att göra shiftrailsen gängade och låta gafflarna gå i dessa gängor. Dessa 
rails skulle rotera med hjälp av en servo- eller stegmotor. På den railen som sköter ingående axels 
växelgaffel skulle detta kunna fungera då det rör sig om en gaffel. På utgående axel däremot rör 
det sig om två gafflar, och det skulle då krävas två motorer, en på varje sida. Tyvärr finns det inte 
plats på båda sidorna. Dessutom finns också här nackdelen med positioneringen för stegmotorn. 
En servo skulle eventuellt kunna klara uppgiften men är för stor för att placera innanför 
kopplingskorgen. Detta var anledningen till att denna lösning lades ner.   
 
+  Driftsäkert 
  
- Skrymmande storlek 
 Kan tappa sin positionering 
 

Voice Coil-teknologi 
Tekniken bygger på samma princip som högtalaren. Dvs. en järnlös spole med två ledare och en 
permanentmagnet som ger upphov till en linjär rörelse med kraft och egenskaper som extremt 
snabba accelerationer, ingen begränsning i positionering och inget mekaniskt slitage. Vad som 
behövs förutom själva Voice Coilen är återkoppling samt en drivning av något slag. Dessa Voice 
Coil (VC) motorer finns i en rad olika utföranden. Gruppen har hittat några stycken som har 
mycket kompakta mått i kombination med tillfredställande krafter. Ett mittläge är inte något som 
helst problem då motorn tillåter lägesprecision på mikrometern.  
 
Motorn skulle kunna monteras inne i transmissionen och där styra gafflarna direkt alternativt 
utanpå kåpan för att sedan länkas in till gaffeln. Motorerna är relativt tåliga när det gäller 
temperatur och 80 ºC skall kunna klaras av utan modifiering. Tekniken verkar mycket lovande 
för projektet. Genom att manövrera varje gaffel individuellt skulle detta i framtiden kunna göra 
det möjligt att införa självlärande system som väljer nästa växel efter omständigheterna och 
körstilen.  
 
Den enda nackdelen med VC-teknologin i dagsläget är priset. Dock finns det möjlighet att sänka 
priset om man kommer upp i tillverkningsvolym, och det går även att sänka priset genom att 
använda motorer med lite sämre precision då gafflarna inte behöver mikrometernoggrannhet. 
Gruppen väntar nu ytterligare information från leverantören båda vad gäller möjligheter och 
priser. Detta skulle mycket väl kunna leda till en revolutionerande styrningsmekanism för 
sekventiella växellådor. 
 
+ Prestanda 
 Mått 
 Utvecklingsmöjligheter 
 
- Pris   
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Rotera trumman 
Nedan följer de alternativ som projektgruppen kom fram till gällande att utföra en växling genom 
rotation av växeltrumman. 

Stegmotor 
Detta förslag baseras på att montera en stegmotor på utsidan av motorkåpan, med en axel som går 
in till växeltrumman. Tack vare stegmotorns egenskaper som gör att den kan rotera oändligt och 
med exakta steg är det en mycket bra lösning. Styrelektroniken är förhållandevis enkel med 
pulsstyrning. Vidare efterforskningar visade dock att stegmotorn inte går att använda i detta fall 
då trumman ibland låser sig när dreven inte går ihop direkt. Stegmotorn tappar då sina steg vilket 
medför att den inte har någon aning om var den befinner sig och kan därmed inte växla vidare till 
nästa växel. Detta gör att stegmotorn inte kan användas. 
 
+  Relativt billigt 
 Driftsäkert 
 
- Svaga 
 Skrymmande storlek för rätt kraft 
 Kan tappa sin positionering 

DC-motor med snäckväxel 
En annan möjlig lösning är att montera en DC-motor längs med sidan på motorn och med hjälp 
av en snäckväxel rotera växeltrumman. Denna lösning kräver dock en snäckväxel med utväxling 
för att få till rätt rotationsvinkel på trumman, vilket medför ett antal beräkningar för att få rätt 
utväxling. Den längsgående monteringen av motorn som snäckväxeln möjliggör medför att en 
större, kraftigare och snabbare DC-motor kan användas och på så sätt få en kombination som 
uppfyller våra krav och önskemål. Dessvärre så är en DC-motor ganska långsam i starten och det 
gör att tiden för växling inte blir tillräckligt snabb. Gruppen tyckte också att denna lösning är för 
lik den lösning som valdes i examensprojektet 01/02, varför fortsatt efterforskning av denna idé 
inte gjordes. 
 
+  Relativt billigt 
 Driftsäkert 
 
- Långsam i starten 
 Skrymmande storlek 

DC-motor med planetväxel 
Även denna lösning baseras på användandet av en DC-motor. I detta fall monteras den rakt ut 
från växeltrumman, sittandes utanpå motorkåpan med en axel in i trumman. En planetväxel 
används för att få rätt rotationsvinkel på växeltrumman då DC-motorn har ett högre varvtal. Dock 
så var denna lösning en kopia av lösningen från examensarbetet 01/02, och var för långsam för 
denna applikation och därför valde gruppen att lägga även detta åt sidan. 
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+  Relativt billigt 
 Driftsäkert 

- Långsam i starten 
 Skrymmande storlek 

Roterande solenoid 
Det går även att använda sig av en roterande solenoid för att förflytta växeltrumman. En 
roterande solenoid är enormt snabb och klarar av en rotation på upp till 20 grader åt varje håll 
från sitt neutralläge. För att få detta skall fungera krävs någon form av mekanisk lösning som 
tillåter solenoiden att rotera tillbaks till sitt mittläge efter en växling, för att sedan kunna rotera 
igen vid nästa växling. Eftersom solenoiden enbart roterar 20 grader krävs även en utväxling då 
trumman måste rotera cirka 60 grader vid växling. Efterforskningar visade också att roterande 
solenoider är förhållandevis dyra och vidare försök att hitta en fungerande solenoidlösning har 
inte gjorts. 
 
+  Driftsäkert 
 Väldigt snabbt 
 Liten storlek 
 
- Svagt vridmoment 
 Dyra 
 Svårt att få till neutralläge då detta ligger på ett halvsteg 

Servomotor med växel 
En servomotor har en mycket exakt lägesåterkoppling, det vill säga motorn kan berätta för ett 
överordnat styrsystem exakt var den befinner sig. Tillsammans med en servodriver kan 
servomotorn användas för att köras mycket exakt, till exempel att alltid stanna vid en viss plats 
med centimeter-, millimeter- eller mikrometerprecision, beroende på tillämpning. I denna 
applikation vill gruppen använda sig av en servomotor monterad så direkt på växeltrumman som 
möjligt, men då servomotorer oftast bara kan rotera cirka 140 grader måste en utväxling monteras 
mellan motorn och växeltrumman. Det finns två typer av servomotorer, industriservo eller 
hobbyservo. Industriservomotorerna är oftast ganska stora och dyra men har bra prestanda. 
Förutom servomotorn tillkommer det ett drivsteg med positionering, utväxling samt 
styrelektronik och priset blir snabbt ganska högt. Alternativet är att använda servomotorer 
avsedda för hobbyelektronik så som radiostyrda flygplan och bilar etc. Dessa servomotorer är 
mycket små och har oftast inbyggt drivsteg vilket gör att de hela tiden har koll på i vilken 
position servot befinner sig.  
 
Det som är sämre med en hobbyservomotor i förhållande till industriservomotor är att de inte är 
lika kraftiga, men för denna applikation är kraften på upp mot 25 kg/cm mer än tillräckligt. Med 
hjälp av en utväxling på 1:2 eller 1:3 för en hobbyservomotor finns möjligheten att få servot att 
rotera 360 grader och tiden för en växling kan komma ner mot 0,05 sekunder. Trots denna 
utväxling finns det fortfarande tillräckligt med kraft i motorn för att växlingen skal gå att 
genomföra. En servomotor har ett inbyggt hållmoment vilket gör att växlarna inte ”hoppar ur” 
eller att trumman roterar utan att växelbyte efterfrågats. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85terkoppling
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Gruppen har i dagsläget inte stött på några som helst indikationer på att användandet av en 
hobbyservomotor inte skall fungera, och det finns mycket som talar för att denna lösning kan 
revolutionera styrningen av växellådor inom motorcykelindustrin 
 
+  Prestanda 
 Mått (hobbyservo) 
 Pris (hobbyservo) 
 
- Pris (industriservo) 
 Mått (industriservo) 
 Klarar hobbyservomotorn den hårda miljön? 

Övriga 
Nedan följer de övriga alternativ som projektgruppen kom fram till gällande hur utförandet av en 
växling skulle kunna se ut. 

Styra växelskeden med roterande solenoid 
Denna idé går ut på att montera en roterande solenoid på axeln som idag går från växelpinnen till 
växelskeden. På så sätt kan man rotera denna axel de ca 20 grader som behövs för att skeden skall 
rotera växeltrumman och på så sätt byta växel. Dessvärre så är den roterande solenoiden alldeles 
för svag, den klarar bara av att rotera med ett moment på upp till 0,2 Nm. För att rotera axeln till 
växelskeden krävs ett moment på 2,42 Nm, vilket medför att gruppen får anse att denna idé inte 
är genomförbar.  
 
+  Driftsäkert 
 Väldigt snabbt 
 Liten storlek 
 
- Svagt vridmoment 
 Dyra 
 Svårt att få till neutralläge då detta ligger på ett halvsteg 
 

Styra växelskeden med linjär solenoid 
I detta fall tänkte gruppen montera linjära solenoidmagneter och med hjälp av dessa skjuta 
växelskeden uppåt/framåt respektive nedåt/bakåt och på så sätt roterar växelskeden 
växeltrumman och växelbyte sker. Precis som nämnts tidigare är solenoiderna relativt svaga och 
det är även i det här fallet anledningen till att de inte går att använda till denna applikation. 
 
+ Väldigt snabba 
 Relativt enkel styrteknik 
 Lågt pris 
  
- Svaga 
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Styra växelskeden med pneumatik 
Denna lösning går ut på att styra växelskeden på samma sätt som med linjära solenoider, men 
istället för solenoid är det tänkt att man skall använda pneumatik istället. En liten 
pneumatikcylinder monteras på vardera sida av växelskeden och med hjälp av en kompressor 
förflyttas växelskeden vilken i sin tur roterar trumman vilket gör att växelbyte sker.  Att använda 
pneumatikcylindrar skulle dock medföra stora modifieringar av motorkåpan. Pneumatikcylindrar 
blir snabbt stora om man skall komma upp i kraft och även denna idé fick läggas ner. 
 
+  Snabbt system 
 Relativt billigt 
 Väl beprövad teknik 
 Driftsäkert 
 
- Skrymmande storlek 
 Kräver kompressor 
 Svårt att få till neutralläge då detta ligger på ett halvsteg 
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Slutsats 
Alla dessa olika lösningsförslag har noga utvärderats och kontrollerats. Projektgruppen gjorde 
också en enklare utvärderingsmatris i form av tre tabeller där man kan studera hur de olika 
förslagen levde upp till de krav som ställts upp i kravspecifikationen. Gruppen valde dock att 
lägga till ett krav, nämligen ”Rimlig kostnad och tidsåtgång för detta projekt” eftersom vissa 
förslag inte skulle klara varken budget eller tidskrav och därmed var utsorterade. En etta står för 
uppfyllt krav och står det en nolla har lösningen ej uppfyllt kravet. 
 

Krav Flytta växelgafflarna 

 
Pneu
matik 

Linjära 
ställdon 

Linjär 
Solenoid 

Linjär- 
motor 

 Gängade 
shift rails 

VC - 
teknologi 

Växling skall ske på under 0.1 sekunder 1 1 1 1 1 1 
Under Växling får motorn ej tappa mer än 15% 
av sitt vridmoment 1 1 1 1 1 1 
Det nya systemet skall klara den tuffa miljön 
som en enduro går i. 1 1 1 1 1 1 
Skall ge möjlighet till att ta bort den manuella 
fotväxelspaken. 1 1 1 1 1 1 
Produkten skall väga under 600 gram. 1 1 0 1 1 1 
Produkten ska passa befintlig växellåda. 0 1 0 0 0 1 
Får inte finnas möjlighet att två växlar går i 
samtidigt. 0 0 0 0 0 0 
Växling får inte ske ofrivilligt. 1 1 1 1 1 1 
Cykeln får inte bli strömförande. 1 1 1 1 1 1 
Rimlig kostnad och tidsåtgång för detta projekt 1 0 1 0 1 0 
Summa uppfyllda krav 8 8 7 7 8 8 

 
 

Krav Rotera trumman 

 
Stegmotor DC-motor, 

Snäckväxel 
DC-motor, 
Planetväxel 

Roterande 
solenoid 

Servomotor 
med växel 

Växling skall ske på under 0.1 sekunder 1 1 1 1 1 
Under Växling får motorn ej tappa mer än 15% 
av sitt vridmoment 1 1 1 1 1 
Det nya systemet skall klara den tuffa miljön 
som en enduro går i. 1 1 1 1 1 
Skall ge möjlighet till att ta bort den manuella 
fotväxelspaken. 1 1 1 1 1 
Produkten skall väga under 600 gram. 1 1 1 1 1 
Produkten ska passa befintlig växellåda. 0 1 1 1 1 
Får inte finnas möjlighet att två växlar går i 
samtidigt. 1 1 1 1 1 
Växling får inte ske ofrivilligt. 1 1 1 1 1 
Cykeln får inte bli strömförande. 1 1 1 1 1 
Rimlig kostnad och tidsåtgång för detta projekt 1 0 0 0 1 
Summa uppfyllda krav 9 9 9 9 10 
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Krav Övriga 

 
Styra växelsked med 
roterande solenoid 

Styra växelsked med 
linjär solenoid 

Styra växelsked med 
pneumatik 

Växling skall ske på under 0.1 sekunder 0 0 1 
Under Växling får motorn ej tappa mer än 15% 
av sitt vridmoment 1 1 1 
Det nya systemet skall klara den tuffa miljön 
som en enduro går i. 1 1 1 
Skall ge möjlighet till att ta bort den manuella 
fotväxelspaken. 1 1 1 
Produkten skall väga under 600 gram. 1 1 1 
Produkten ska passa befintlig växellåda. 0 0 0 
Får inte finnas möjlighet att två växlar går i 
samtidigt. 1 1 1 
Växling får inte ske ofrivilligt. 1 1 1 
Cykeln får inte bli strömförande. 1 1 1 
Rimlig kostnad och tidsåtgång för detta projekt 1 1 1 
Summa uppfyllda krav 8 8 9 

 
Som ses i tabellerna ovan finns det ett förslag som uppfyller samtliga krav, servomotorlösningen. 
Dessutom finns det ett antal förslag med nio poäng men bara ett av dessa uppfyller 
kostnadskravet, stegmotorn. Denna är dock utsorterad då den inte garanterar sin position och 
därför inte passar i denna applikation. En hel del lösningar har också 8 poäng men vissa 
tillkortakommanden gör att endast ett av dessa, Voice Coil-konceptet, kan gå vidare.  
 
Gruppen bestämde sig därför att gå vidare med Voice Coil-teknologi för att styra växelgafflarna 
alternativt servomotor för att rotera växeltrumman. Båda dessa är lösningsförslag som har 
potential att fungera mycket bra. Övriga förslag ovan har lagts ned beroende på olika 
tillkortakommanden. Naturligtvis kan ovanstående utredning komma att ändras med tiden, men 
för närvarande är det dessa två alternativ som verkar kunna bidraga till en fungerande 
växlingsmekanism. 
 
Dessa två lösningsförslag kommer gruppen nu lägga ner kraft på att utforska vidare, dels via 
kontakt med leverantörer men också genom enkla funktionstester. Efter det kommer en 
utvärderingsmatris att göras för att utvärdera vilken av dessa lösningar som skulle ge de bästa 
egenskaperna. Denna kommer förhoppningsvis leda fram till en fullt fungerande prototyp. 
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Delrapport – Bilaga – Kravspecifikationer 
 
Kravspecifikation Servomotor 
- Max storlek (BxHxL)         35x35x(80-100) mm 
- Möjlighet att programmera 12 olika lägen  
   att stanna på inom dessa 360o.  
- Noggrannhet när motorn skall stanna:  +- 1-2o 
- Minimalt vridmoment som motorn  
   skall kunna rotera (tröghetsmoment):  0,1 Nm 
- Hållmoment:                          0,3 Nm 
- Hastighet för 60o:                  mindre än 0.1s  (Mål: 0,01 s) 
- Elsystem:                               12 V 
- Temperaturområde:               -20o C –> +100o C 
  
  
Kravspecifikation Stegmotor 
- Max storlek (BxHxL):           50x50x50 mm 
- Skall klara av att rotera 360o 
- Möjlighet att programmera 12 olika lägen  
   att stanna på inom dessa 360o.  
- Noggrannhet när motorn skall stanna:  +- 1-2o 
- Minimalt vridmoment som motorn  
   skall kunna rotera (tröghetsmoment):  0,1 Nm 
- Hållmoment:                         0,30 Nm 
- Hastighet för 60o:                  mindre än 0,1 s (Mål: 0,01 s) 
- Elsystem:                               12 V 
- Temperaturområde:               -20o C –> +80o C 

 

 38



 
 

____________________________________________ 
 

Bilaga 14 – Patentsökning 
Redan tidigt i projektet valde gruppen att göra en patentsökning för att se om det fanns några 
registrerade patent som skulle kunna utgöra ett hinder för kommande koncept. Sökningar gjordes 
på både Europas nätverk av patentdatabaser (Espacenet) och på WIPO (World Intellectual 
Property Organization). Sökningarna resulterade i fyra stycken olika patent inom samma 
ämnesområde. Samtliga av dessa hittades på Espacenet och presenteras nedan som webbadresser.  
 
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2005044975&F=0 
 
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US6394214&F=0 
 
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=JP5026065&F=0 
 
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=JP2007107552&F=0&QPN=JP20071075
52 
 
Ingen av dessa utgör något större hinder för projektets kommande produkt. De flesta har inte ens 
med elektronisk kontroll att göra utan är mer en lösning för att mekaniskt förflytta 
växelmanövreringen från fotpedal till annat ställe. Den sista länken däremot rör ett elektriskt 
system som skall sköta både koppling och växling genom att föraren trycker på en knapp. Detta 
liknar vårt system något men ingenting nämns om omställning av tändning för momentminskning 
eller hur elmotorn manövrerar trumman. Detta sågs därför inte heller som något hot mot 
projektet. 
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Bilaga 15 – Viktbesparing 
 
 
Vikt, komponenter i växellådan   
      
      
     Vikt i gram 
Flyttbart drev, Ingående axel   308 
Flyttbart drev, längst in, utgående axel  243 
Flyttbart drev, längst ut, utgående axel  218 
shift-rail, ingående axel   41 
shift-rail, utgående axel   50 
Växelgaffel, ingående axel   72 
Växelgaffel, längst in, utgående axel  75 
Växelgaffel, längst ut, utgående axel  78 
Belastningsfjäder    37 
Glidlager, 3 st, för växelgaffel   3 
Växelsked+växelspak, komplett   323 
Trumma, komplett med växelstjärna  202 
Totalt:     1650 
      
      
Möjlig viktbesparing vid rotering av trumman direkt: 
Växelsked+växelspak, komplett   323 
Belastningsfjäder    37 
Total besparing:    360 
      
      
Möjlig viktbesparing vid användande av Voice Coil Technology: 
Växelsked+växelspak, komplett   323 
Trumma, komplett med växelstjärna  202 
Belastningsfjäder    37 
Totalt besparing:    562 
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Bilaga 16 – Demands, Specifications, Voice Coil Motor 
 
Problem: Investigating possible use of Voice Coil Motor Technology for operating a sequential 
transmission on an enduro bike. Could it be possible to move the shift forks inside the 
transmission by VCM? You can see how the shift forks are mounted today in the pictures below. 
The red arrows illustrates in witch direction the stroke is made. The last picture shows the 
available space for any new solution. 
 
Maximum Size: Diameter: 30 mm, Length: 40 mm. 
 
Total stroke: 10 mm 
 
Three different positions: 0, +5, +10 mm (0 and +10 mm is mechanical limited and doesn’t 
need any feedback. The position +5 needs some sort of feedback.) 
 
Accuracy: +- 0,5 mm 
 
Stroke speed: (0-10 mm) < 0.1 s 
 
Stroke force: 5-10 N 
 
Working temperature: -20 → +140 ºC or -20 → +80 ºC dependent on position of the motor 
(either inside or outside transmission housing) 
 
Oil resistance (Ordinary Engine Oil) (In case of mounting the motor inside transmission 
housing) 
 
Electric system on the bike today: 12 V 
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Bilaga 17 – Utvärderingsmatris, Växelregleringssystem 
 
I arbetet med framtagningen av det nya växelregleringssystemet framkom två stycken möjliga 
lösningsförslag. För att försöka välja vilket av dessa man skulle gå vidare med är det en fördel att 
göra en jämförelse mellan dessa två. För att göra en sådan jämförelse kan man välja att använda 
sig av en utvärderingsmatris. Detta är en bra metod när man skall försöka välja ut de bästa av ett 
antal koncept.  
 
Till att börja med ställdes ett antal egenskaper upp. Dessa var egenskaper som ansågs vara viktiga 
för att en ny produkt skulle fungera och leverera det man önskade.  För att precisera hur viktig 
varje egenskap var sattes en vikt på dessa (ett värde mellan 1 och 10). Denna vikt kunde sättas 
utifrån vad projektgruppen själv tyckte vilket kan vara mycket svårt. Alternativet till denna 
egenbedömning var att göra en metod kallad parvis jämförelse för att precisera hur viktig varje 
egenskap är. I detta projekt ansåg gruppen att det var lämpligt att använda denna jämförelse för 
att erhålla mer korrekta vikter på respektive egenskap.  
 
Resultatet av jämförelsen åskådliggörs i tabellen nedan. 
 

Para- 
metrar 

Produkti
onspris 

Prestanda Robusthet Nytänka
nde 

Utveckli
ngsmöjli
gheter 

Unik
het 

Antal 
”+” 

Antal 
”-” 

Antal ”+” 
och ”-” 

Produktions-
pris 

 
 

- - - + + 2 3 4 

Prestanda +  + + + + 5 0 10 

Robusthet + -  + + + 4 1 8 
Nytänkande + - -  - - 1 4 2 

Utvecklings-
möjligheter 

- - - +  + 2 3 4 

Unikhet - - - + -  1 4 2 
Antal ”-” 2 5 4 1 2 1    

 
(Förklaring: Parametrarna vägs mot varandra parvis. Har raden högre prioritet än kolumnen 
betecknas det med ett ”+”, tvärtom betecknas med ”-”. Detta summeras senare ihop och man får 
slutligen en vikt på respektive egenskap, ju högre desto mer viktig.) 
 
Matrisen ovan visar att den egenskap som vägde tyngst var prestandan, vilket inte var konstigt 
med tanke på att hela projektet handlade om att pressa tiden för en växling. Näst tyngst vägde 
robusthet då den nya produkten var tvungen att klara den extrema miljö som en enduromaskin går 
i. Näst efter det kom naturligtvis produktionspris, systemet skulle helst vara så bra som möjligt 
men fick inte bli för kostsam i produktionen vilket skulle lett till en minskad marginal för 
företaget.  
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När nu egenskaperna och dess vikter var bestämda kunde arbetet fortsätta med själva 
utvärderingsmatrisen. Här gällde det för projektgruppen att försöka sätta ett värde på hur pass bra 
konceptförslaget uppfyllde respektive egenskap. Det är också här det gäller att vara konsekvent 
för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt. När detta så småningom var klart sammanställdes 
resultatet i en färdig utvärderingsmatris enligt nedan. 
 
                                             Servostyrning            Voice Coil Tech.  

Egenskap Vikt Värde Summa Värde Summa 
Produktionspris 5 7 35 4 20 
Prestanda 10 7 70 9 90 
Robusthet 8 6 48 5 40 
Nytänkande 2 5 10 8 16 
Utvecklingsmöjligheter 4 5 20 8 32 
Unikhet 2 5 10 9 18 
Summa   193  216 

(Förklaring: Varje egenskaps vikt multipliceras med ett uppskattat värde på hur pass bra 
konceptet uppfyller denna. Summorna av dessa produkter adderas sedan och en total summa för 
varje konceptförslag erhålls. ) 
 
Av de två lösningsförslag som projektgruppen tagit fram verkar Voice Coil-förslaget vara det 
som är bäst enligt matrisen. Detta tack vare höga summor i prestanda, nytänkande, 
utvecklingsmöjligheter och unikhet.  
 
Servostyrning av växeltrumman däremot har höga vikter vad gäller produktionspris, prestanda 
och robusthet. Detta beror egentligen på att tekniken är billigare och mer beprövad. Dessutom 
erbjuder den ett bra kostnads/prestanda-förhållande.  
 
Man kan således konstatera att Voice Coil-förslaget är bättre vad gäller nyproduktutveckling och 
skulle ge en innovativ och ny produkt. Om den skulle fungera som förväntat är fortfarande svårt 
att bedöma utan utförliga tester, men potentialen är hög.  
 
Efter kontakt med Husaberg som i sin tur kontaktade sin uppdragsgivare KTM i Österrike kunde 
dock konstateras att de ville att projektet skulle gå vidare med servomotorlösningen. Företagets 
skäl till detta var att servokonceptet tillät att det gick att behålla den mekaniska lösningen med 
fotpedal som finns idag samtidigt som det elektriska systemet skulle kunna bli ett komplement. 
På så sätt skulle nämligen föraren själv kunna välja vilket av systemen som denna ville använda 
för tillfället. En av anledningarna till detta var att de förare som varit med ett tag i branschen har 
använt fotpedal en längre tid helt enkelt vant sig vid detta och skulle ha svårt att ta till sig något 
nytt. Projektgruppen bestämde sig för att göra ytterligare efterforskningar på Voice Coil spåret 
för att kunna presentera tekniken mer utförligt och vad ett eventuellt system skulle kunna erbjuda. 
På så sätt kan Husaberg välja att studera förutsättningarna och arbeta vidare med detta vid ett 
senare tillfälle.  
 
Sammanfattningsvis kan nämnas att projektet efter denna punkt fortsatte med vidareutveckling av 
servomotorförslaget.  
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Bilaga 18 – Efterforskningar Voice Coil-teknik 
Syftet med denna bilaga är att redovisa de efterforskningar som projektgruppen gjort gällande 
tillämpandet av Voice Coil-teknik för växelreglering. Själva idén om hur systemet skall 
appliceras för att styra växelgafflarna och hur det skulle kunna monteras beskrivs utförligt i 
rapporten under kapitel 6.  
 
Som beskrevs har systemet potential att ge dessa fördelar: 

• Blixtsnabba växlingar 
• Kräver minimalt utrymme. 
• En viktbesparing på nära 0,5 kg.  
• Möjlighet till goda vidareutvecklingar såsom självlärande styrsystem som själv kan 

anpassa ilagd växel efter förarens körstil och omgivande förutsättningar. Eventuellt kan 
vissa växlar hoppas över i vissa situationer osv. 

• Helt unik och liknar inget som finns på marknaden idag. 
  
Däremot finns också dessa nackdelar: 

• I dagsläget ganska dyr teknik. 
• Voice Coil-lösningen har lägre säkerhet än konstruktionen med bibehållen växeltrumma, 

då trumman förhindrar iläggning av två växlar samtidigt. 
• Kräver ganska lång utvecklingstid av styrsystemet. 

 
Alla efterforskningar som gjorts inom området har gjorts genom kontakt av de två svenska 
leverantörer som finns nämligen Promoco AB, Stockholm och Adiator, Stockholm. Dessa har i 
sin tur kontaktat sina underleverantörer i bland annat USA.  
 
Redan tidigt i projektet kunde man konstatera att tekniken definitivt skulle kunna vara ett 
alternativ för att reglera varje växelgaffel direkt och individuellt. Dessutom erbjuder VC-
motorerna mycket bra prestanda med mycket snabba tider för linjära rörelser. 
 
Med hjälp av sin leverantör i USA kunde Patrik på Promoco hjälpa oss att ta fram specifikationer 
på två stycken lämpliga motorer. Gruppen gjorde då utifrån dessa ritningar en enkel modell av 
dessa Voice Coil-motorer för att se huruvida de skulle få plats i eller utanpå växellådan. Man 
kunde konstatera att det inuti växellådan ej fanns tillräckligt med plats, men utanpå motorkåpan 
skulle de passa bra. Motorerna kan sedan länkas in mot respektive gaffel med hjälp av en stång 
eller liknande. Dessutom skulle miljön utanför växellådan vara mindre krävande vad gäller värme 
och utsatthet för olja osv. Däremot måste motorerna skyddas med en inkapsling för att klara 
utomstående miljö som kan vara rejält blöt och lerig. Slutsatsen av de enkla testerna var att denna 
lösning skulle vara fullt möjlig. 
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Vidare kontakt togs med Promoco för att diskutera hur ett eventuellt styrsystem skulle kunna se 
ut. Det behövs nämligen någon sorts återkoppling för att reglera motorena att stanna på de lägen 
man önskar. Promoco hade dock inte erfarenhet av framtagande av sådana styrsystem då 
kunderna brukade lösa sådant själv, däremot kände de till att det finns konsultfirmor som gjort 
liknande uppdrag förut. Patrik kunde också säga att framtagande av sådant styrsystem skulle vara 
ganska tidskrävande och han trodde inte att gruppen skulle hinna med det inom projektets 
tidsramar. Uppgiften är dock absolut inte omöjlig om mer tid hade funnits, och Husaberg kan 
därför välja att själva undersöka möjligheten till utveckling av ett sådant system. 

Slutsatsen man kan dra av detta arbete är att tekniken skulle kunna bidraga till ett 
revolutionerande nytt växlingssystem med mycket goda utvecklingsmöjligheter och 
projektgruppen rekommenderar Husaberg att fortsätta undersöka möjligheten inom området. 
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Bilaga 19 – Hållfasthetsberäkningar 
Under projekt EQS gjordes inga större hållfasthetsberäkningar då respektive ingående 
komponenter är dimensionerade efter varandra och det moment som de utsätts för. Dessutom är 
de komponenter som idag finns i växellådan redan dimensionerade för sitt användningsområde.  
Projektgruppen valde dock att göra en beräkning på är den axel som används för överföring av 
moment utväxlingen till trumfäste. Denna axel är gjord av massivt stål och har formen av en 
sexkant med minimalt diagonalmått på 6 mm. Maximalt vridmoment som de kan komma att 
utsättas för är 0.3 Nm vilket är servons maximala hållmoment. 
 
Maximal skjuvspänning vid vridning: 
τmax= Mv / Wv 
där Mv är vridmoment och, Wv = π D3 / 16 är vridmotståndet för en massiv axel med diametern 
D. Beräkningarna utfördes på en vanlig rund axel då inget vridmotståndsvärde fanns att hitta för 
just en sexkantsaxel. För att vara på den säkra sidan kontrollerades också säkerhetsfaktorn på 
framräknat värde jämfört med sträckgränsen för kolstål.   
 
Wv = π 63 / 16 ≈ 42,4 mm3 

Mv = 0.3 Nm = 300 Nmm → 
  
τmax = 300 /  42,4 ≈  7,07 N/mm2 

 

Sträckgräns, vridning, kolstål 1312: 140 MPa. 
Säkerhetsfaktor: 140 / 7,07 ≈ 19,8 gånger 
 
Vi ser här tydligt att det inte finns någon risk för brott hos axeln under normalt användande. En 
säkerhetsfaktor på 19.8 gånger är också fullt tillräcklig för att eliminera eventuell avvikelse på 
grund av valet gällande axelns form.  
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Bilaga 20 – Överblick, styrsystem EQS 
 

 
 
Hösten 2007 startade John Färnstrand och Anders Lindsten, Utvecklingsingenjörsprogrammet, ett 
examensarbete tillsammans med Husaberg / KTM. 
 
Projektgruppen har fått till uppgift att ta fram en elektronisk styrning av växellådan hos en 
enduromotorcykel. I dagsläget sker växling manuellt med en fotväxelpedal på vänster sida om 
motorcykeln. Detta har en rad nackdelar som företaget hoppas kunna eliminera med hjälp av 
detta projekt. Tanken med den nya produkten är att växling skall kunna ske med hjälp av 
exempelvis knappar på styret. Den nya produkten kommer i huvudsak bestå av två olika delar, en 
mekanisk lösning för växelreglering i själva växellådan, och ett elektroniskt styrsystem för att 
reglera detta. 
 
Det mekaniska systemet är nu till stora delar framtaget och huvudkomponenten är en Hitec 
HS5955 TG servomotor med inbyggd potentiometer för lägesavkänning. Denna kommer att ha 
sex olika lägen, ett för respektive växel som skall läggas i. Dessutom kommer ett sjunde läge att 
behövas för att nå neutralläget. Elsystemet i denna servo är baserat på 6 volt, men kan ökas något, 
uppemot 7 volt för att ge extra hastighet och styrka, vilket är önskvärt här.  
 
Denna servo skall kontrolleras av ett styrsystem som i sin tur tar emot signaler ifrån 
styrknapparna för upp- och nerväxling. Den måste hela tiden hålla reda på i vilken växel den 
befinner sig och sedan ge signal till servon för upp och nedväxling. Troligen kommer en extra 
knapp för inkoppling av neutralläge att monteras på styret.  
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Styrsystemet måste också, under den tid det tar för servon att byta läge, gå in och ställa om 
tändningen hos motorcykelns tändningssystem för att åstadkomma en liten momentsänkning som 
tillåter att växling kan ske i växellådan. Detta kan göras på två sätt, antingen med hjälp av en 
tändspole med två olika tändkurvor, eller genom att jorda den kabel som idag används för att 
stänga av motorn och på så sätt tappa moment en kort tid. Det sistnämnda är troligen det som är 
enklast. Tack vare detta behöver föraren ej använda den mekaniska kopplingen. Tändsystemet 
och elsystem hos motorcykeln är idag på 12 volt. Batteri med matningsspänning finns redan 
monterat. 
 
Förfarandet vid användande skulle kunna se ut något liknande detta: 

• Normal start av motorcykeln sker i neutralläge. (Användaren kan välja att helt stänga av 
det elektroniska systemet och köra med mekanisk växling. När systemet sedan slås på 
skall det starta i neutralläge.)  

• Genom att trycka på minusknappen en gång läggs växel ett i, i detta läge används också 
kopplingen.  

• Fortsatt körning och växling sker med knapparna, + för upp och – för nedväxling. 
• Vid en situation där motorcykeln stannar med växel i skall styrsystemet hålla denna växel 

i minnet och motorcykeln skall kunna startas direkt och fortsätta ifrån detta läge. 
• Neutralläget skall kunna nås ifrån växel ett och två. En separat knapp för iläggning av 

detta kommer att monteras på styret. 
• Vid händelsen att föraren trycker två gånger på + knappen på en gång, skall först nästa 

växel läggas i varpå återkoppling sker och sedan läggs nästa växel i osv. 
• Digital display som visar aktuell växel är önskvärd. 
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Bilaga 21 – Kravspecifikation – Styrsystem EQS 
 
Följande krav måste uppfyllas av styrsystemet för att produkten skall uppnå de förväntningar och 
krav som den moderne föraren ställer på en dylik produkt. En rad önskemål ställdes också upp. 
Produktens funktion 
Krav Önskemål 

Tid för en växling: ≤0.1 s Servons teoretiska tid 
för detta: 0.08 s. 
Tid, styrsystem, från knapptryck till 
verkställande: < 0.02 sekunder 

Växling ner mot 0,01 s 

Strax innan servon startar sin rotation mot ny 
växel skall styrsystemet koppla över 
tändningen till en annan tändkurva som medger 
minskning i moment som tillåter växling. 
Denna tid bör gå att justera för kalibrering vid 
senare tester. 
 
Tiden för hur länge man skall ligga på en lägre 
tändkurva är svår att precisera utan vidare 
tester och bör därför, även den, kunna 
kalibreras i efterhand. För att nå den lägre 
tändkurvan skall styrsystemet under den tiden 
sluta två kablar, likt ett relä, men med en 
snabbare funktion. 
 
När hela växlingen är genomförd skall 
omkoppling till normal tändkurva ske och 
färden på den nya växeln fortgår som vanligt.  
 

 

Styrsystemet skall klara högtryckstvätt 
Temperaturområde: -30 till +60 C۫ 
 

 

Styrsystemet måste ha ett backup-system vilket 
kommer ihåg vilket värde det låg på när 
tändningen bröts. På så sätt kan det starta från 
samma läge igen.  
 

 

Växelstyrning skall göras via tre slutande 
knappar på styret. En för upp- och en för 
nedväxling. Den tredje skall villkorslöst koppla 
in neutralläget ifrån växel ett eller två. Dessa 
knappar kommer att tas fram av Husaberg och 
inkopplingsmöjlighet skall finnas mot den nya 
styrboxen. 
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Produktens funktion 
Krav Önskemål 

 En display av enklare typ som visar växelläge 
(1-N-2-3-4-5-6) är önskvärt men inte krav. 

 Lägsta möjliga vikt. 
Storlek för styrbox är maximalt 80x80x40, och 
skall utformas så de passar för montering på 
styre eller under sadel. Boxen bör ha några 
fästen för skruvar eller buntband.  

Så litet som möjligt så länge inte kostnaden blir 
för stor. 

 
 
Teknisk kravspecifikation 
Krav Önskemål 

Styrsystemet skall styra en Hitec HS5955 TG 
servo. Denna har inbyggd potentiometer och 
styrs med pulsbreddsstyrning. Min pulsbredd 
är 0.840 ms / max pulsbredd 2.16 ms. 

 

Servons totala rotation på ca 140 grader skall 
delas upp på 6 lägen ett för varje växel vilket 
ger en gradfördelning på 23.3 grader. Ett 
sjunde läge, neutralläget skall finnas mellan 
växel 1 och växel 2, gradändringen från 
växelläget blir då således 11.65 grader.  

 

Servons matningsspänning som är 6 volt, bör 
vara kraftigt avskärmat från övrigt elsystem. 

Det kan vara önskvärt med en liten upptrissning 
uppemot 7 volt för ökad hastighet och styrka. 

Elsystemet i motorcykeln ligger på 12 volt 
och matas med ett motorcykelbatteri. Dock 
förekommer vissa störningar i detta system, 
så en avstörning av styrsystemet är nödvändig 
för garanti av korrekt växelföring. 

 

 
 
Säkerhet 
Krav Önskemål 

Växling får inte ske ofrivilligt.  
När servon nått läge nummer 6, (6:e växeln 
skall programmet spärra mot vidare 
uppväxling, samma sak gäller för nedväxling 
från växel 1) 

 

Styrsignal till servo får inte bli instabil då 
servon måste hålla sitt läge vid varje växel.  

Cykeln får inte bli strömförande.  
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Övriga egenskaper 
När det gäller omprogrammerad tändspole med olika tändkurvor finns detta redan inbyggt i 
dagens motorcyklar och Elektronikmekanik behöver därför inte göra något gällande detta. 
Styrsystem skall som nämnts tidigare koppla in den lägre tändkurvan genom en switchfunktion 
mellan två kablar, detta kopplas sedan mot respektive tänd- spole/kurva.  
 
Förfarandet vid användandet av motorcykeln och växlingssystemet skall se ut enligt följande: 

• Normal start av motorcykeln sker i neutralläge. (Användaren kan välja att helt stänga av 
det elektroniska systemet och köra med mekanisk växling. När systemet sedan slås på 
skall det starta i neutralläge.)  

• Genom att trycka på minusknappen en gång läggs växel ett i, i detta startläge måste den 
vanliga kopplingen också användas.  

• Fortsatt körning och växling sker med knapparna, + för uppväxling och – för nedväxling. 
• Vid en situation där motorcykeln stannar med växel i skall styrsystemet hålla denna växel 

i minnet och motorcykeln skall kunna startas direkt och fortsätta ifrån detta läge. 
• Neutralläget skall kunna nås ifrån växel ett och två. En separat knapp för iläggning av 

detta kommer att monteras på styret. 
• Vid händelsen att föraren trycker två gånger på + knappen på en gång, skall först nästa 

växel läggas i varpå återkoppling sker och sedan läggs nästa växel i osv. 
 
Offert skall innehålla: 

• Utveckling styrsystem 
• Hårdvara 
• Mjukvara 
• Samtliga komponenter utom Hitec HS5955TG servo och knappar. 
• Montering av detta system på motorcykeln kan med gemensam arbetsinsats utföras hos 

Husaberg, Hjälmarberget 3, 702 31 Örebro. Det vore därför bra om någon av er på 
Elektronikmekanik också kunde närvara under denna tid. 
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Bilaga 22 – Elektronikmekanik, Offert styrsystem 
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Bilaga 23 – MET-matris 
 
I samband med projektet gjordes en miljöanalys för den slutliga produkten EQS. I själva verket 
finns det två olika sätt att göra detta, antingen en så kallad LCA (LivsCykel-Analys) eller en 
MET-matris (Material, Energy and Toxic emission).  
 
LCA är en numerisk modell där man sätter värde på hur pass skadlig för miljön varje led för en 
produkt är. Ex. Transporten av en produkt i en lastbil på 28 ton är 22 mp (millipoints). Värden 
sätts för den miljöpåverkan som produkten har under sin livslängd, detta summeras sedan ihop till 
en summa som visar hur stor påverkan produkten har på miljön. Nackdelen med metoden är att 
det snabbt blir mycket värden att hålla reda på samt att det är svårt att konkret förstå hur pass 
mycket dessa värden påverkar miljön.      
 
MET är en annan utvärderingsmetod, den är inte lika numerisk, man sätter inget konkret värde på 
varje led i livscykeln, men den visar ändå vilka led som ingår i livscykeln samt hur dessa 
påverkar miljön genom att ange avfall / utsläpp. På så sätt fås en mer överskådlig modell som 
ändå tar upp ett antal synvinklar på produktens miljöpåverkan. 
 
Projektgruppen valde i detta fall att göra en MET, då det är relativt svårt att sätta värden på alla 
led i den relativt komplexa produktens livscykel. Husaberg är ett företag som har sin utveckling i 
Sverige men bedriver sin produktion hos KTM i Österrike. Därifrån sker sedan transporter till 
alla de länder i världen där man har återförsäljare, därför är det mycket svårt att ange hur många 
lastbilar, båtar m.m. som ingår. Ytterligare ett skäl till valet av metod är att en LCA analys gärna 
skall ha något att jämföras med vilket man inte har i detta fallet. Därför passar en MET bättre i 
just detta projekt.  
 
Arbetet med att ta fram en MET börjar med att försöka utvärdera vilken miljöpåverkan som en 
produkt har. Analysen genomfördes av projektgruppen den 24 april 2008. Arbetet inleddes med 
många utförliga diskussioner och reflektioner gällande materialval, materialåtgång, transporter 
och tillverkningsmetoder samt huruvida de påverkade miljön. Som funktionell enhet valdes en 
komplett motorcykel. Det vill säga hur mycket den nya produkten EQS belastar miljön per 
tillverkad enduromotorcykel. Efter analysen ställdes en utförlig MET-matris upp som finns för 
beskådning på nästföljande sida: 
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 Material Energi Giftiga avfall 
Produktion av 
tillverkningsmaterial 

Aluminium, fäste för 
servo och drev,  fäste 
trumma (100 cm3) 
 
ABS-plast, servohus.  
(10 cm3) 
 
Titan, drev inuti servo 
(1,1 cm3) 
 
 
Koppar, kablar servo och 
styrsystem (150 cm3) 
 
Plast, kablar servo och 
styrsystem (150cm3) 
 
Stål (Kugghjul 
kraftöverföring servo till 
trumma) (4 cm3) 
 
Fenolplast, kretskort  
(0,8 cm3) 
 
Lod,  lödning kretskort 
(0,1 cm3) 

Gruvbrott, Kemisk 
framställningsprocess 
 
 
Kemisk 
framställningsprocess 
 
Framställning, 
muddring, 
kemiskprocess 
 
Gruvbrott 
 
 
Kemisk 
framställningsprocess 
 
Gruvbrott, Masugn 
 
 
 
Kemisk 
framställningsprocess 
 
Gruvbrott, Kemisk 
framställning 

Bayervätska 
restprodukt, 
återvinns, ny process. 
 
             Inga 
 
 
Slaggprodukter, 
Svavelsyra, saltsyra, 
kan återanvändas. 
 
Slaggprodukter, 
Svavelsyra, 
återanvänds delvis 
 
Inga 
 
Slagg, koldioxid, 
kväveoxider, 
svaveloxider, stoft. 
 
Inga 
 
 
Slagg, kemiska rester 

Tillverkning av 
produkten 

Aluminium, fäste för 
servo och drev,  fäste 
trumma (100 cm3) 
 
ABS-plast, servohus.  
(10 cm3) 
 
Titan, drev inuti servo 
(1,1 cm3) 
 
Stål (Kugghjul 
kraftöverföring servo till 
trumma) (4 cm3) 
 
Fenolplast, kretskort  
(0,8 cm3) 
 
Lod,  lödning kretskort 
(0,1 cm3) 

Pressgjutning 
 
 
 
Formpress 
 
 
NC-maskiner 
 
 
NC-maskiner 
 
 
 
Kapning till rätt 
storlek 
 
Lödkolv 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 



 
 

____________________________________________ 

 56

 

Distribution Komplett produkt EQS Lastbil, Båt, 
Elektricitet truckar 
och kranar 

Avgaser 
(Svaveldioxid, 
kolmonoxid, 
koldioxid etc.) 

Användning Komplett produkt EQS Elektricitet Laddas via 
motorcykel = avgaser 

Deponi / Återvinning Aluminium, fäste för 
servo och drev,  fäste 
trumma (100 cm3) 
 
ABS-plast, servohus.  
(10 cm3) 
 
Titan, drev inuti servo 
(1,1 cm3) 
 
Koppar, kablar servo och 
styrsystem (150 cm3) 
 
Plast, kablar servo och 
styrsystem (150 cm3) 
 
Stål (Kugghjul 
kraftöverföring servo till 
trumma) (4 cm3) 
 
Fenolplast, kretskort  
(0,8 cm3) 
 
Lod,  lödning kretskort 
(0,1 cm3) 

Smälts ner och 
återvinns 
 
 
Smälts ner och 
återvinns 
 
Kan smältas ner och 
återvinnas 
 
Återvinns 
 
 
Återvinns 
 
 
Kan smältas ner och 
återvinnas 
 
 
Förbränns 
 
 
Återvinns 

Slaggprodukter, 
mindre volymer än 
vid tillverkning 
 
- 
 
 
Svavelsyra, saltsyra, 
kan återanvändas. 
 
- 
 
 
- 
 
 
Koldioxid, 
kväveoxider, 
svaveloxider 
 
Koldioxid 
 
 
- 

 
Tabellen ovan visar alltså hur den framtagna produkten kommer påverka miljön för varje 
motorcykel som den monteras på.  
 
Fördelen med att göra en analys som denna är att man snabbt får en översikt över hur produkten 
påverkar miljön och vad man skulle kunna göra för att minska miljöpåverkan. Slutsatsen man kan 
dra av den gjorda analysen är att man, för att minska miljöpåverkan, kan se över transporterna för 
att effektivisera dessa och se till att de görs så miljövänliga som möjligt. Dessutom kan man i en 
vidareutveckling av produkten välja att göra mer ingående analyser i hur de olika materialen kan 
ändras eller bytas ut för att minimera miljöpåverkan både vad gäller tillverkning och återvinning.  
 
I stora drag kan konstateras att den nya produkten EQS är miljövänlig. Inga material som är 
direkt miljöfarliga används och tillverkningen sker också relativt energieffektivt. Dock kan man 
fortfarande göra vissa åtgärder för att ytterligare förbättra resultatet. 
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Bilaga 24 – FMEA-analys 
 
Under utförandet av FMEA-analysen togs hänsyn till följande fyra delar av produkten. 

A. Servomotor 
B. Styrsystem 
C. Kablage mellan styrsystem och servo 
D. Utväxling mellan servo och växeltrumma 

 
Hela analysresultatet följer på nästkommande sidor. 
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Bilaga 25 – Ritningar 
Ritning 1 – Fäste trumma 
Ritning 2 – Radialtätning 
Ritning 3 – Utväxlingsbotten 
Ritning 4 – Kugghjul, växeltrumma 
Ritning 5 – Kugghjul, servo 
Ritning 6 – Utväxling övre del 
Ritning 7 – Mellanstycke 
Ritning 8 – Servo 
Ritning 9 – Servokåpa 
Ritning 10 – Styrbox botten 
Ritning 11 – Styrbox lock 
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