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"Vi vill med namnet Duva skapa en ny produktkategori.
Det här är ingen cykel – det är en Duva.
Vi hoppas att man i framtiden inte kommer
säga; du cyklar på den – utan snarare - du Duvar på den.
Du kommer inte säga; jag tar cykeln
till Tylösand – du kommer säga – jag tar Duvan till Tylösand.”
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Cykel som transportmedel är effektivt och miljövänligt. Men trots utökat cykelnät i städer
finns det problem för cykelanvändare. En cykel är svår att förvara och lämnas ofta utomhus,
utsatt för både väder och stöld. De är otympliga att hantera och är ofta tunga och klumpiga att
bära exempelvis uppför trappor. Att transportera en cykel med en bil kräver extra utrustning i
form av en cykelställning. Kollektivt får cyklar i de flesta fall inte tas med på grund av dess
storlek, alternativt mot en dyr avgift. Det finns ett flertal produkter vilka marknadsförs som
bättre alternativ, men även dessa har begränsningar i form av körsträcka eller otymplighet.
Duva är ett nytt unikt och innovativt transportmedel väl anpassat för användning i stadsmiljö.
Duvans unika formgivning och funktion ger både användare och åskådare en upplevelse och
en ”wow-känsla” utöver det vanliga. Duvan riktar sig mot ett teknikintresserat segment på
marknaden, som figureras av personer mellan 20 till 35 år som har ett behov av ett
lätthanterligt, innovativt och smidigt transportmedel.
Duvan består av ett självbalanserande hjul där utövaren familjärt sitter placerad ovanpå i
samma position som på den traditionella cykeln. För att balansera användaren används en
sensor vilken mäter vinkelpositionen. Signalerna från sensor behandlas med en
programmeringskod vilket resulterar i en styrsignal som korrigerar balansen. Prototypen är
helt tillverkad med unika, egentillverkade komponenter och mjukvaran är utvecklad med
avancerande algoritmer och beräkningar.
Vi kan presentera en fungerande funktionsprototyp och en komplett framtidsvision. Utöver
det kan vi även presentera ett projekt som behandlar bland annat formgivning, design,
balansfunktion, varumärke men även konstruktion och prototyptillverkning.
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Abstract	
  

A bicycle is an efficient and environmental friendly transportation product. Although
problems related to using one persists despite of expanding bicycle lanes and municipal
investments. A bicycle is big and bulky and difficult to store, often leading to exposure for
theft and bad weather. They are often hard to handle and heavy to carry. When transporting a
bicycle you will most certainly need a car with extra equipment. When using public
transportation you will need to pay a fee and more often than not, bicycles are not allowed.
There are several products on the market claiming to solve these problems but all of them ads
problems of their own, for example limited range or bulky constructions.
The development of Duva has been focused around adaption for urban use and to facilitate
personal transportation. The unique shape and function contributes to a “wow-factor” both for
the user and bystanders. Duva is directed towards people living in an urban environment with
interest in technology and a need for more adaptive and easily used transportation product.
Duva consists of a self-balancing wheel carrying the user on top in the same position as on a
bicycle. Guiding the balance of the wheel is accomplished with a sensor measuring angular
position and through a PID regulator, which gives control output to a hub motor. The
prototype consists of unique special designed parts and the software is developed using
advanced algorithms and calculations.
We present a functional prototype and an absolute vision of the future. The development
involves among other things design, balance function, branding, construction and prototype
production.
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Utvecklingsprojektet i följande rapport är utfört som examensarbete under sista året på
Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Vi i projektgruppen har utifrån
gemensamma intressen inom innovation och mobilitet utvecklat ett unikt och innovativt
transportmedel.
Vi vill tacka Daniel på Assisting Systems i Halmstad som har gett oss stöd, råd och hjälp med
programmeringen av styrreglaget samt utlåning av hårdvara.
Vi vill också tacka Leif Nordin, universitetsadjunkt, för handledning under projektets gång,
och alla klasskamrater i U12.
Vi vill även passa på att tacka Lars Wollin, professor i nordiska/svenska språk på Uppsala
universitet och Per Landgren, fil.dr. för namnförslag till produkten.
Vi vill med de orden än en gång säga: Det är ingen cykel, det är en Duva.
Hoppas projektet kan väcka ert intresse.
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Följande kapitel behandlar bakgrund, problembeskrivning, syfte och mål samt avgränsningar.

1.1 Bakgrund
Cykeln har kommit till att bli ett väl etablerat transportmedel med ett flertal
användningsområden, både för privat och professionellt bruk. I städer utvidgas cykelnätet och
på landsorter byggs cykelbanor till. De kommande 10 åren satsar staten 522 miljarder kronor
på infrastruktur runt om i landet. Även om endast 7 promille av dessa investeras på
ombyggnationer av cykelnätet ökar antalet pendlande cyklister runt om i Sverige för varje år.
Svensk cykling berättar om en ökning i Malmö på 12,7 % mellan 2011 och 2013, och 2.5 % i
Stockholm mellan 2009 och 2014. Dessa 7 promille, motsvarande 3 733 miljoner kronor,
fördelas varierande ut över landets alla län, vilket lett till bostadsrättsföreningar med överfulla
cykelställ och en stadsplanering som schemalägger nya cykelplaner (Stockholms Stad. 2015).
Med en allt större ökad miljö- och hälsomedvetenhet samt ett större fokus på cykelbanor och
utrymme för cyklister i städer ligger en nyutveckling inom området i rätt tid. Här kan man
utnyttja den exponentiellt ökande användningen av elmotorer i personliga transportmedel,
samtidigt som användningen av förvaringsvänliga transportmedel blir allt populärare i städer
där populationseffektiva hus byggs.
Behovet uppdagades under studietiden när Johan, en av två projektmedlemmar, upplevde
pendelsvårigheter mellan hem i Kungsbacka och skola i Halmstad. Pendling mellan hem och
station respektive station och skola kräver på grund av avstånd något typ av transportmedel. I
Johans fall stod valen mellan antingen en cykel, som kräver extra biljett på tåget, eller en
skateboard, som kräver en förhållandevis aktiv brukare med svett som följd.
Beskrivet behov var en enkel, effektiv produkt som kunde medföras på tågen utan att behöva
betala extra. Eftersom hans cykel och skateboard endast agerade som transportfordon snarare
än nöje, hade han ett behov för en produkt som kunde agera som substitut för dess funktion.
Det vill säga; att vara ett transportmedel.
Ny teknik har de senaste åren gett upphov till en rad olika transportfordon. Se Bilaga 2 för
exempelbilder. Denna teknik möjliggör med hjälp av sensorer och elmotorer självbalanserade
hjul som reagerar utifrån vinkelförändring från användare. Med hjälp av den här tekniken
fann projektgruppen en möjlighet att vidareutveckla funktionen och utseendet av den
traditionella cykeln och skapa nya användningsområden. Projektgruppen anser att marknaden
har ett behov av en ny produkt som är väl anpassad för stadsmiljöer.
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1.2 Problembeskrivning och behov
Även om det finns många fördelar med att förflytta sig med en cykel, är det flera aspekter av
cykelanvändandet som kan förbättras.
•
•
•
•

En cykel är svår att förvara och lämnas ofta utomhus, utsatt för både väder och
eventuella stöldförsök.
Cyklar är otympliga att hantera och är ofta tunga och klumpiga att bära exempelvis
uppför trappor.
För att flytta en cykel med hjälp av en bil krävs extra utrustning i form av en dragkrok
och cykelställning.
Vid färd med kollektivmedel får cykeln i de flesta transportmedel inte tas med på
grund av dess storlek. I de fall en cykel är accepterad krävs det ofta en extra biljett för
cykeln.

Utifrån personliga erfarenheter och samtal med personer i likande situationer syns ett behov
för ett transportmedel som är väl anpassat för stadsmiljö. Att transportmedlet ska vara
anpassat efter stadsmiljö innefattar att den ska erbjuda bra förvaringsmöjligheter i lägenhet,
enkel att förflytta och bära samt kompatibel med kollektivtrafik.

1.3 Syfte och mål
Målsättningen har varit att utveckla ett nytt transportmedel för urban miljö som kombinerar
fördelarna med den traditionella cykeln och andra lätthanterliga urbana transportmedel.
Följande effektmål och projektmål har styrt produktutvecklingen och har legat till grund
under hela utvecklingsprocessen.
1.3.1	
  Effektmål	
  
• Öka och främja den rådande hälso- och miljötrenden, vilket leder till ökad användning
av cykeln.
• Bidra till förbättrad personlig transport.
• Förenkla förvaring av cykel. Möjliggöra förvaring inomhus.
• Underlätta transport med kollektivmedel och privata färdmedel.
• Försvåra stöld.
• Presentera en rolig produkt att bruka som skapar en “wow – känsla” både för
användare och åskådare.
1.3.2	
  Projektmål	
  
• Utveckla en produkt i ett innovativt utförande vilken uppfyller effektmålen.
• Ta fram en prototyp som är fullt fungerande och framförallt körbar. Detta innebär en
funktionsduglig prototyp redo för presentation vid UTEXPO maj 2015 (HH.se. 2015).
• Vid projektets slut presentera en genomarbetad projektrapport som grundligt beskriver
hela produktutvecklingsprocessen.
• Vid projektets slut ska det finnas en affärsplan för produkten.

1.4 Avgränsningar
Konstruktion - Prototypen och framtagningen präglas av möjlighet för reproduktion.
Konstruktionen och projektet behandlar inte aspekter gällande massproduktion och dess
påverkan på materialval, utformning och tillverkningsprocess.
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Säkerhet - Inom säkerhet för personlig transport finns det ett flertal regler och bestämmelser
på utrustning i form av belysning och reflexer men även kring trafiksäkerhet
(Transportstyrelsen. 2015). Eftersom produkten är en prototyp som behöver vidare utveckling
innan marknadspenetrering, gjordes därför en avgränsning att projektet inte kommer behandla
säkerhetsaspekter. Vidare grundar sig dock hela produkten på att dess delfunktion är att hålla
balansen, vilket innebär att det i sig är en form av säkerhetsaspekt.
Elassistans - Det finns begränsningar och bestämmelser för fordon som drivs med elkraft och
motorer. Bestämmelser varierar från olika länder. I Sverige får en cykel med elassistans inte
ha en motor med högre kontinuerlig effekt än 250 watt. Produkten i detta projekt omfattas inte
av transportstyrelsen definition för elcykel eftersom produktens motor är balanshjälp och inte
drivhjälp. Av den anledningen kommer regler och bestämmelser rörande elfordon inte
behandlas eller påverka utgången av projektet (Transportstyrelsen. 2015).
Ergonomi - En ytterligare signifikant avgränsning är att utvecklingen inte kommer ta hänsyn
till produktens utformning ur ett ergonomiskt perspektiv. Precis som ovanstående menar
projektgruppen på att prototypen är i en tidig fas av utvecklingsfasen och det av den
anledningen varken finns tid eller möjlighet att utföra några ergonomiska test. Jämförelser har
dock gjorts i förhållande till traditionella cyklar kring användarposition.
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2.1	
  PROJEKTBESKRIVNING	
  

	
  

	
  

	
  

Nedan följer en beskrivning av projektet Duva.

2.2 Projektorganisation
Projektorganisationen består av två studenter från Utvecklingsingenjörsprogrammet på
högskolan i Halmstad med kompetenser inom produktutveckling, projektledning, design,
produktion och produktionsorganisation.
2.2.1	
  Projektgrupp	
  
Både projektmedlemmarna besitter kunskap inom projektledning,
programmering, design, dokumentation, marknad med mera.

konstruktion,

Johan Fast – (Projektägare). Målinriktad, engagerad och idérik med ett brett perspektiv och
många kunskapsområden. Stort intresse av produktutveckling och affärsstrategier.
Erik Schnitzler – (Projektägare). Strukturerad, kreativ och målinriktad med ett
problemlösande mind-set. Intresseområden kring produktutveckling, ledarskap och design.
Lever en aktiv livsstil med ett nyfunnet intresse för cykling.
2.2.2	
  Intressenter	
  
• Johan Fast - i form av examensarbete och projektägare.
• Erik Schnitzler - i form av examensarbete och projektägare.
• Handledare samt examinator Leif Nordin, studierektor på Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad.
• Högskolan i Halmstad.
• Assisting Systems i form av programmering och konsultering.
• Cyklister runt om i världen.
• Eventuella eventorganisationer med affärsverksamhet kring uthyrning.
• Leverantörer av komponenter.
• Cykelbutiker och återförsäljare.
• Eventuella framtida sponsorer eller kapitalister.
• Almi företagspartner samt kontaktperson Johan Norinder.
•
Genom kontinuerlig kontakt med samarbetspartner har utvecklingen tagit hänsyn till feedback
från handledare, konsulter och leverantörer. Samarbeten som utvecklats under projektets gång
har följts upp genom att presentera resultatet.

2.3 Kravspecifikation
Projektet har inte enbart kretsat kring att presentera en mekaniskt fungerande produkt. Det är
av stor vikt för åhöraren att förstå att detta projekt kretsar kring en helheltsprodukt – det vill
säga allt från design till marknadsföring till konstruktion. Kravspecifikationen som
presenteras nedan beskriver de krav som ställts på prototypen och de krav som en framtida
lansering skulle innebära.
Krav på prototyp:
• Göra en snygg och väl genomtänkt design.
• Självbalanserande.
• Hållbar och stabil konstruktion. Ska utan svårigheter hålla för projektmedlemmarna.
• Konstruktion med ett hjul utan ekrar.
• Mekaniskt säker och säker ur ett balansperspektiv.
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Krav på framtida produkt redo för marknadspenetrering:
• Viktgräns max 8kg.
• Bekväm position för användaren.
• Enkel att stanna.
• Ska gå att transportera en person i 20 kilometer per timme.
• Ska hålla för en person som väger 120kg.

2.4 Budget
Förbrukade medel under projektet har varit både kapital och tid. Ett stipendie till summan av
15 000 kronor erhölls under vintern 2014 genom Almi företagspartner och har varit en
nödvändig förutsättning. Eftersom projektet genomfördes i egen regi utan koppling till företag
fick projektgruppen även ett uppstartsbidrag till summan av 2000 kronor genom Sten Fåhres
minnesfond. Utan dessa stipendier hade projektet inte varit möjligt att genomföra.
Tidsmässigt uppskattar projektgruppen att de totalt lagt ner 1100 timmar på prototypbygge
och ytterligare 900 timmar på research och dokumentation.
Under bilaga 29 presenteras en självkostnadskalkyl för prototypen.

2.5 Tidsplan
Vid projektets start under hösten 2014 gjordes en övergripande tidsplan som har legat som
grund under hela utvecklingsprocessen. Tidsplanen utrycks i form av ett Gantt-schema som
visualiserar perioden september 2014 till maj 2015, se Bilaga 3. Under projektets gång har
även projektgruppen kontinuerligt gjort kortsiktiga visuella scheman i form av dags- och
veckoplaneringar samt satt upp milstolpar att förhålla sig mot.

2.6 Riskanalys och riskhantering
Under Bilaga 4 hittas en genomförlig FMEA som berättar om projektets risker och dess
åtgärder. Sammanfattat har projektets största risker varit:
• Att konflikter inom gruppen skapar osämja som leder till störningar i
utvecklingsprocessen och produkten till följd.
• Att budget och tid inte räcker till. Resultatet av båda dessa skulle leda till att projektet
fallerar.
• Att projektgruppen gör immaterialrättsintrång. Följderna av detta skulle bli förändrad
kravspecifikation eller att projektet inte kan genomföras.
• Att projektet möter svårigheter att tillämpa modern teknik och att ett samarbete med
företag inte lyckas, vilket medför svårigheter att genomföra projektet.
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3.	
  METODER	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Produktutvecklingsprocessen har formats av många ideologier och metoder och är en
ständigt fluktuerande process. Genom att metodiskt förhålla sig till utbildningens
förespråkande metoder under hela utvecklingsprocessen har målet varit att presentera ett
slutresultat som inspirerar till fortsatt verksamhet efter examen. Under metodavsnittet
beskrivs de metoder som projektgruppen använt för insamling av empiri, val av teknik samt
konceptutveckling.

3.1 Produktutveckling och innovationsledning
Nedan redovisas de strategier och tillvägagångsätt projektgruppen medvetet samt
undermedvetet har förhållit sig till under projektets gång.
3.1.1	
  Dynamisk	
  produktutveckling	
  
Målsättningen under utvecklingsprocessen har varit att tillämpa en dynamisk
produktutveckling, det vill säga ”Dynamic Product Development” (Ottosson, 2012). DPD
passar sig bra till ”wish – drivna” projekt där utvecklaren har en begränsad kunskap inom
området. Genom att använda DPD finns möjligheten att öppna upp parameterspannen och
utnyttja nyfunnen kunskap under projektets gång, till skillnad från ”Lean Product
Development” där rigida former styr utvecklingen med tydliga parameterspann. I ett
dynamiskt produktutvecklingsprojekt måste det inom gruppen finnas en klar och levande
vision om slutprodukten som alla kan arbeta mot, däremot behöver inte parameterspannen
vara satta i sten. Genom att tillämpa ett dynamiskt handlande, möjliggörs att på kortare tid nå
användarvänliga lösningar än vad traditionella produktutvecklingssynsätt möjliggör. Eftersom
detta projekt grundar sig i en helt ny innovativ produkt har det varit speciellt viktigt att vara
flexibel för nya situationer och möjligheter som dykt upp under projektets gång. Olika
konceptlösningar och produktlösningar har därför arbetats fram parallellt, genom så kallad set
based design (Holmdahl, 2010).
3.1.2	
  Aktionsforskning	
  –	
  Insider	
  or	
  Outsider?	
  
Det finns två typer av aktionsforskning. ”Insider action research” samt ”outsider action
research” (Holmdahl, 2010). Till skillnad från förstnämnde, som avhandlas i detta avsnitt, är
”outsider action research” en metod där externa resurser används för att identifiera ett
problemområde i syfte att föreslå förbättringsmöjligheter. Under ”insider aktion research”
används interna resurser, vilket möjliggör att personalens erfarenheter och åsikter utnyttjas.
Som metod är kan aktionsforskning vara tidskrävande och förhållandevis svårt men vid rätt
användning är det en stor tillgång för ett företag eller en process (Carr,	
  2006).
”Inside action research” syftar till en ökad förståelse hos personal, både på det teoretiska och
praktiska planet. Det är problem-, praktik och förbättringsorienterat.
Aktionsforskningen ideologi grundar sig i att man väljer ett område att lägga fokus på,
exempelvis en frågeställning inom företaget (Rönnerman). Problematiken planeras i vad som
ska göras och hur det ska göras, varpå den planerade insatsen genomförs. Genom att utreda
och tydligt klarlägga vilka teorier och erfarenheter som finns inom valt område är målet att
göra ett aktivt ingripande där teoretisk kunskap kan omvandlas i praktiken (Holmdahl, 2010).
Processen följs upp med de tidigare identifierade teorierna för att metodiskt i grupp eller
enskilt beskriva det uppnådda resultatet och tolka och analysera dessa. Genom dessa steg kan
personal, ledning eller gruppen där aktionsforskningen genomförs göra en individuell eller
öppen reflektion. Genom att använda detta tillvägagångssätt utvecklar man på både en
teoretisk och praktiskt nivå en förståelse för praktiken. Aktionsforskning bidrar på så sätt till

6

en förbättring av ett problemområde
förbättringsmöjligheter finns.

eller
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Dock finns det problematik inom denna typ av aktionsforskning. Genom att använda interna
resurser för att fastställa och förbättra problemområden finns risken att inlärda mönster,
konservativ förhållningsätt eller grupperingar gör att idéer eller förslag förvrängs eller till och
med utesluts. När detta riskeras är det fördelaktigt att använda sig av ”outsider action
research”, exempelvis genom en extern resurs.
3.1.3	
  IAR	
  användarstudie	
  
En användarstudie utgår från kunden och användare, genom att se hur produkten används och
hur den upplevs kan utvecklare få en bättre uppfattning om hur produkten bör utvecklas
(Holmdahl, 2010). Genom tester av prototypen där utvecklare och eventuella kunder har
möjlighet att ge feedback kan ett informationsbyte ske som visar på vilka områden som
behöver förbättras och vilket behov produkten bör inrikta sig mot.
Projektmedlemmarna har under hela utvecklingsprocessen arbetat utifrån de behov de sett på
marknaden och har genom användaranalyser av befintliga produkter fått en uppfattning kring
vilken miljö produkten kommer användas i samt sett önskemål från användare.

3.2 Faktainsamling
En större kunskapsbas leder till fler valmöjligheter och är nyckeln till omfattande utveckling
och lyckade projekt. Nedan redovisas de tillvägagångssätten som använts i syfte att finna
kunskapen.
3.2.1	
  Internet,	
  läroböcker	
  och	
  kurslitteratur	
  
I syfte att skapa oss en bredare kunskapsbas men även en tydligare vision har kurslitteratur
samt andra läroböcker använts under projektets gång. Viralt har internet på olika sätt
kontinuerligt bidragit med information kring produktundersökningar, benchmarking, kodning,
komponenter, material, konstruktion med mera. Sökmotorer har varit Google (Google.se,
2015) och Scholar Google (Scholar.Google.se, 2015) samt Högskolan i Halmstads
biblioteksdatabas för vetenskapliga artiklar (HH.se, 2015). Sökorden har varit varierande
beroende på efterfrågat material och information. Sökord har bland annat varit urban, HUB
motor, Kalman, glasfiber och Mono-wheel med mera. För fildelning har Dropbox
(Dropbox.com, 2015) samt Facebook (Facebook.com, 2015) använts.
3.2.2	
  Marknadsundersökning	
  
En marknadsundersökning genomfördes i syfte att välja ett namn till cykeln som skulle
representera de ledord projektgruppen tidigare valt. Då marknadsundersökningen var
telefonbaserad var förhoppningen att den skulle ge ökad insyn på potentiella marknader,
intressegrupper och målgrupper, men även ligga till grund för framtida försäljnings- och
marknadsstrategi. Marknadsundersökningen utgick från ett varierat åldersintervall bosatta i
Göteborg, vilket syftade till att undersöka hur olika åldersgrupper såg på namnet. Urvalet
baseras utifrån projektgruppens gemenskapskretsar vilket kan anses vara en relevant grupp
eftersom projektgruppens umgängeskrets har intresse inom mobilitet och extremsporter.
Resultatet presenteras under bilaga 26.
3.2.3	
  Kontaktpersoner	
  
• Tommy Salomonsson lärare i kursen Elektroteknik på Högskolan i Halmstad. Har
varit till stor hjälp för vidare förståelse samt tips på elmotorns funktion och allt
omkring.
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•

•

Thomas Munther Universitetsadjunkt på Högskolan i Halmstad. Har bidragit till större
förståelse av elmotorer och hur dessa sammankopplas för att få ett fungerande
maskineri. Har även varit till hjälp vid programmering av Kalman-filtret.
Daniel Petersson, Assisting Systems i Halmstad. Ett flertal studiebesök har gjorts hos
Assisting Systems för konsultation och diskussioner. Assisting Systems har även
anställts av projektgruppen för kodning av motorreglage samt tillhörande
programmering. Projektgruppen fick även i samband med detta låna en elmotor med
tillhörande komponenter, som tyvärr efter test visade sig vara för svag. Assisting
Systems är ett innovativt teknikföretag inom hälsoteknik, baserat i Halmstad.

3.3 Idégenerering och analysmodeller
Nedan redovisas de metoder som projektgruppen har använt för att utveckla idéer under
projektets gång.
3.3.1	
  BAD	
  –	
  Brain	
  aided	
  design	
  	
  	
  
En metod som används för att kvantitativt lösa problem eller hitta nya idéer (Holmdahl,
2010). De olika metoderna för brainstorming är många, allt från att öppet i en diskussion häva
ur sig idéer till att själv sitta med ett papper eller dylikt och skriva ner dem. Oavsett vilken typ
av brainstorming som används är en viktig del att alltid genomföra det utan att ge någon form
av kritik, vilket syftar till att tänka brett och således inte begränsa kreativiteten och riskera att
smala av idéfasen. Metoden användes vid ett flertal tillfällen för att hitta lösningar till den
mekaniska konstruktionen samt för formgivning och utseende kring produkten.
3.3.2	
  PAD	
  –	
  Pencil	
  aided	
  design	
  
Bygger på principen att pennan visar vägen. Att snabbt kreativt presentera och diskutera idéer
med hjälp av skisser på förslagsvis papper skapar en öppnare dialog mellan arbetskollegor i
projektgrupper (Holmdahl, 2010). Viktigt är inte nödvändigtvis kvalitén utan snarare
kvantitet. Metoden användes för att dela med sig av idéer och skapa en gemensam vision
kring utformningen av produkten. Den har även använts för att visualisera den mekaniska
konstruktionen.
3.3.3	
  MAD	
  –	
  Model	
  aided	
  design/Mock-‐ups	
  
Modellering av prototyper i olika slag, ofta gjord i ett lättarbetat material (Holmdahl, 2010).
Skapas i syfte att realisera den teoretiska produkten för att skapa en bättre förståelse i
praktiken. Skapas ofta först i en mindre skala för att sedan omarbetas för ytterligare
förbättringar. Med hjälp av metoden möjliggörs en billigare fullstorlekskonstruktion. Metoden
kan användas för att på ett snabbt sätt demonstrera grundkoncepten men också vara en
essentiell faktor vid design- och konceptutvärdering. Metoden har använts för att skapa en
känsla kring produkten och dess komponenter. De olika komponenterna har nästan alla utgått
från en mock-up innan den har realiserats.
3.3.4	
  CAD	
  -‐	
  Computer	
  aided	
  design	
  
Databaserade design som möjliggör för 3D- och 2D-modellerin, i vilket man detaljerat kan
bygga upp allt från enkla modeller av kuber till avancerade bilmodeller (Holmdahl, 2010).
Verktygen är varit användbara och har använts för att visualisera idéer.
	
  
	
  

8

3.3.5	
  Set-‐Based	
  Design	
  
En filosofi som bygger på idén att ha många parallella
koncept långt in i projektets gång (Holmdahl, 2010). Genom
att fördröja besluten, utforska prototyper och ange
parameterspann istället för precisa siffervärden öppnar man
upp för ökad kreativitet. Idéomfånget reduceras därefter
gradvis via integrationstillfällen genom att snäva åt
parameterspannen och därmed sålla bort de sämre
lösningarna.	
  
3.3.6	
  Benchmarking	
  
	
  
Syftar till att analysera och jämföra ens produkt eller process mot andra produkter på
marknaden (Kotler, Armstrong, Wong, Saunders, 2008). Genom metoden får man ökad
förståelse kring marknaden samt en bredare syn på de ledande produkterna som finns i
dagsläget. Tillika ger det input på vilka komponenter som har blivit sämre respektive bättre
hos konkurrenterna och vad man som utvecklare bör försöka uppnå för att ta fram en
konkurrenskraftig produkt eller process.	
  
3.3.7	
  Hill	
  och	
  Slack	
  
Ur Hill & Slack framgår det genom jämförelser vilka funktioner som gör en produkt till
”order-winner” och vilka krav som ställs för produkten (Christer Norr, 2014). Det framgår
även vad som krävs av produktionen för att differentiera sig från konkurrerande produkter.
3.3.8	
  Ordleken	
  	
  	
  
Ordleken är framtaget av Martin Bergman, designlärare på Högskolan i Halmstad, och
används som ett fysiskt verktyg för grafiker och produktutvecklare som vill sätta känslor på
en produkt eller tjänst. Ordleken bidrar till en mer öppen atmosfär och idétorka är ett minne
blott. Ordleken består av laminerade papperslappar där svenska adjektiv pryder ena sidan.
Deltagarna placerar ett stort antal kort på ett bord. Ord som närmast representerar produktens
önskade funktion, design och användarvänlighet placeras ovanför varandra. Jämförelse
mellan högarna sker och processen upprepas. Slutligen återstår tre olika högar, varpå det ord
som är högst upp på varje hög är de tre ord som starkast representerar produkten. Resultaten
från ordleken har präglat formgivningen och vad projektgruppen ville framhäva med
produkten. Resultatet har även speglat varumärkets uppbyggnad och namnet på produkten.

3.4 Utvärderingsmetoder och analyser
Att granska och utvärdera sina koncept är betydelsefullt för att leverera en produkt som
uppfyller ett behov på marknaden. Genom granskning och utvärdering under
utvecklingsprocessen ges möjligheten att blicka tillbaka, förbättra och genom det ta fram en
bättre produkt. Nedan redovisas de metoder projektgrupper använt för att granska och
utvärdera funna lösningar.
3.4.1	
  Parvis	
  jämförelse	
  -‐	
  Skriftlig	
  Utvärderingsmatris	
  
	
  
	
  
En typ av matris som används för att jämföra olika lösningar mot varandra (Bergman &
Klefsjö, 2007). Metoden har använts vid ett flertal tillfällen för att ligga till grund för ett
beslut. Under projektets gång har parvisa jämförelser skett kontinuerligt. Oavsett om det har
avhandlat direkt eller indirekta metoder. Direkt så som i att använda en utarbetad metod eller
indirekt så som att momentant välja alternativ utifrån för- och nackdelar. Vid de direkta
metoderna har Pugh matrisen använts (Holmdahl, 2010).
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3.4.2	
  FMEA	
  
En metod för att analysera och fastställa felmöjligheter i en produkt (Tonnquist, 2014). Syftar
till kontinuerlig utveckling men även som bakgrundsunderlag när ett problem uppstår eller när
problem ska hindras. FMEA fastställer vilka felmöjligheter som finns, vilka felorsaker som är
grunden till felmöjligheterna och vilka feleffekter detta kan resultera i. Detta betygssätts på en
skala 1-10 i tre undergrupper där ett är lågt och 10 är högt. Undergrupperna är felsannolikhet,
allvarlighetsgrad och upptäckssannoliket. Siffrorna multipliceras sedan för att fastställa vilken
av felmöjligheterna som får högst poäng. Den med högst resultat har störst sannolik att
inträffa och är också den som medför de största effekterna vid händelse och är således den
som i första hand bör åtgärdas. FMEA har använts för att identifiera risker som har en
väsentlig påverkan på projektets utgång samt vad som ska göras för att minimera dessa risker.
3.4.3 SWOT-Analys
En analys som redogör och fastställer vilka produkter eller delar av ett företaget man ska
placera resurserna på. (Tonnquist, 2014). Analysen omfattar fyra olika nivåer som genom
analys fastställer vilka styrkor och svagheter produkten har samt vilka möjligheter och hot de
står inför. Vidare diskuteras genom fyra djupgående frågor hur dessa olika delar ska hanteras,
fördelas och struktureras. Analysen kan även tillämpas på konkurrerande produkter eller
företag för att ta reda på konkurrentsituationen och sedan välja strategi gentemot dessa
(Kotler, Armstrong, Wong, Saunders, 2008).
3.4.4 Porters femkraftsmodell
Analysen visar hur attraktiv en bransch är att befinna sig i samt hur enkel eller svår den är att
slå sig in på (Kotler, Armstrong, Wong, Saunders, 2008). Den skall även visa lönsamheten att
verka i branschen. Porters femkraftsmodell har använts för att forma affärsstrategierna.
3.4.5	
  MET-‐Matris	
  	
  
MET-matrisen är ett verktyg som används för att identifiera en produkts största
miljöpåverkan. Matrisen är uppbyggd i ett 5x3 mönster. Den ena raden innehåller rubrikerna;
miljö, energi och toxiska ämnen. I den andra finns rubrikerna; produktion av material och
komponenter, tillverkning, distribution, användning och resthantering. Har genomförts för att
fastställa vilken miljöpåverkan produkten medför.

3.5 Kommunikation och planering
För att minska kunskapsgap och flaskhalsar, hålla kontinuerlig kontakt med alla involverade
i projektet och för att ha utsatta tidpunkter att hålla oss till har nedan beskrivna metoder
använts.
3.5.1	
  Handledarmöten	
  
	
  
En gång i veckan hölls veckomöten med Leif Nordin, i vilka det har diskuterats och getts
konstruktiv feedback och handledning kring prototyp, utvecklingsprocessen med mera.
3.5.2	
  Mail	
  &	
  Telefon	
  
Kontinuerlig mailkontakt har skett med handledare på högskolan, med stödpersoner på
Assisting Systems samt med potentiella intressenter. Förfrågningar kring fälgar, elmotorer
och diverse andra komponenter har även skett via mail. Telefonen har använts till att direkt
kontakta både handledare, projektmedlemmar och övriga involverade. Annan kommunikation
har skett med programmet Skype (Skype.com, 2015) och Facebook (Facebook.com, 2015).
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3.5.3	
  Visuell	
  Planering	
  
Visuell planering är en typ av schema som visualiserar tid mot resurs (Holmdahl, 2010). Det
används för att lättillgängligt visualisera vilka arbetsuppgifter som ska göras till ett specifikt
tillfälle. Metoden möjliggör för ett mer personligt ansvar då det tydligt åskådliggör gruppens
och medlemmarnas uppgifter.	
  
3.5.4	
  Gantt-‐Schema	
  
Gantt-scheman har använts för att ta fram ett långtidsschema som visar olika faser under
projektets gång. Den kan kort beskrivas som ett horisontellt stolpdiagram och blir en form av
flödesschema över tiden som beskriver vilka aktiviteter som ska utföras mellan vilka
tidsintervall (Ottosson, 1999). Till skillnad från visuell planering är detta schema mindre
dynamiskt och agerar snarare som tidsstolpar.
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4. TEORI OCH REFERENSRAM
Nedan presenteras de teorier och referenser projektgruppen använts sig av under projektet

4.1 Användarposition
Rent praktiskt finns det två olika positioner som gör det möjligt att framföra en enhjuling.
Antingen sittandes ovanpå eller inuti däcket. Den traditionella enhjulingen, sittandes på en
sadel ovanför däcket, ger en tyngdpunkt högt ovanför marken vilket resulterar i en större
hävarm. Detta är också en av anledningarna till varför den är så svår att behärska. Den mindre
vanliga Monocycle erbjuder användarna en position sittandes inuti däcket, vilket således ger
en tyngdpunkt strax ovanför marken, vilket gör det lättare att balansera (Brent	
   Cardini.	
  
2006).

4.2 Kalmanfilter
Kalmanfilter används i vid utsträckning inom teknologin där det finns ett behov av att ta fram
korrekt och kontinuerlig information och ett objekts hastighet och position.
Tillämpningsområden finns i allt ifrån navigation och kontrollering av flygplan till
reglertekning hos balanserade robotar (Wan och Merwe. 2000). Hos Duvan används
Kalmanfiltret i syfte att bearbeta accelerometern och gyroskopets signaler för att genererar en
vinkel i förhållande till gravitationen som i led styr motorn och balanserar cykeln.
Kalmanfilter används i stor utsträckning vid inverterat pendelproblem.
	
  
Kalmanfilter är en algoritm med en uppsättning väldefinierade variabler som med givna
starttillstånd med säkerhet leder till ett visst sluttillstånd. Filtret gör en statistisk uträkning där
den filtrerar ut ett stort antal inkompletta och brusiga variabler som över ett tidsspann blivit
observerade i ett dynamiskt system. Detta leder till en mer precis mätning än om enstaka
variabler hade tagits till beräkning.

4.3 Inverterad pendelproblem
Det inverterade pendelproblemet bygger på en pendel
som både har en skevande underdel och en tyngdpunkt
placerad över dess brytpunkt (Brisilla. 2014). Det vill säga
roterar pendeln åt något håll leder det till kollaps. Svaret
ligger i att balansera pendeln till upprätt läge med hjälp av
en motor av något slag. Men hjälp av en rörelse i basen
kompenseras vinkelförändringen och på så sätt håller sig
systemet i balans. Duvans balansering i fram- och bakled
är ett förenklat inverterat pendelproblem som kräver en
motor med tillräcklig effekt och vridmoment för att klara
detta moment.

4.4 Nav-motorer
En axelbaserad elektrisk hjulmotor som används till transportfordon på framför allt skotrar,
elcyklar, motorcyklar och rullstolar. Fördelen med nav-motorer, även kallad hjulmotor, är
dess kompakta storlek, kraftiga vridmoment, höga effektivitet och förhållandevis ljudlösa
gång. En nav-motor utgår precis som de flesta elmotorerna från två fält av magnetism. Dessa
två fält innehåller pluspoler och minuspoler som attraherar respektive repellerar varandra.
Motorn består av en fast del, kallad stator, och en rörlig del, kallad rotor. Statorn har
lindningar, även kallad spolar som är gjorda av koppartråd medan rotorn har permanenta
magneter fästa utmed motorns ”vägg”. Enkelt förklarat adderas elektricitet till spolarna,
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varpå ett magnetiskt fält uppstår. Eftersom väggarna av motorn är inkapslade av permanenta
magneter uppstår en attraktion mellan spolarna(exempelvis sydpol) och magneterna
(exempelvis nordpol), varpå en följdeffekt av detta blir att rotorns magneter ”jagar” statorns
elektriska fält. En rotation uppstår till följd.
I fallet nav-motor sitter spolarna fast i axeln som i sin tur sitter fast i fordonets ram, vilket gör
denna del till statorn. Rotorn är den del av motorn som sitter utåt, det vill säga det som i följd
kommer driva fordonet framåt.
Nav-motorer har dess största vridmoment precis då motorn börjar rotera. Det är av den
anledningen en ideal motor att ha på Duvan, som kräver kraftigt moment vid uppstart.

4.5 PID-regulator
PID-regulator en regulator som används inom reglerteknik (Denisenko, 2007).
Förkortningen PID kommer från de tre element som en regulator består av. Proportionerlig,
integrerande och deriverande. Kort beskrivet behandlar en PID regulator ett fel mellan ett
önskat värde och ett verkligt värde. Regulatorn strävar efter att felet ska bli 0.
𝑓𝑒𝑙 = 𝑟!ö! − 𝑟

𝑟!ö!

+

fel

PID

ut

System

r

-1
Regulatorn står systemet genom en feedback signal (r) så som figuren ovanför visar. I
regulatorn behandlas felet med de tre olika elementen vilka sedan adderas ihop för att
producera en utsignal.

𝑘!
fel

𝑘! × ! 𝑑𝑡

𝑘! ×  

+

utsignal

𝑑
𝑑𝑡

Genom att ändra konstanterna i PID reglaget påverkas hur mycket de olika elementen
påverkar utsignalen. Den proportionerliga konstanten påverkar hur mycket storleken på felet
påverkar utsignalen, den integrerande hur stor inverkan summan av felen har, alltså hur länge
felet har varit och den deriverande hur stor inverkar felets förändringshastigheten har.
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5.	
  UTVECKLINGSPROCESSEN	
  

	
  

	
  

	
  

Utvecklingsprocessen och prototypkonstruktionen har utvecklats parallellt. Alla delar, oavsett
design eller val av komponenter, har skett genom efterforskning, tester, diskussion och
konsultation med personer på relaterade verksamheter. Uppstartfas, Idégenerering,
förstudier, utvärdering med mera har alla genomförts enligt metodavsnittet under kapitel 3.
Processen beskriver hur projektgruppen har gått tillväga för att förverkliga visionen.
Följande avsnitt är uppdelat i produktprocessen, som beskriver vägen fram till den färdiga
produkten, och produktionsprocessen – som beskriver tillverkningsteknik och använda
komponenter.

5.1 Produktutvecklingsprocessen
Produktutvecklingsprocessen beskriver det genomförda arbetet under perioden september
2014 till maj 2015. På grund av produktens nyhetsvärde samt det faktum att ingen liknande
produkt finns på marknaden har produktutvecklingsprocessen varit överväldigande med
många omvägar. Processen innehåller de led som lett fram till den färdiga produkten och är
uppdelad i följande avsnitt.
•
•
•
•
•
•
•

Design
Motor
Balansmekanism
Transmission
Utväxling
Placering av sadel och styre
Hjulstorlek

5.1.1	
  Design	
  
	
  
Eftersom Duva är en ny innovativ produkt av eget slag är det väsentligt att erbjuda en väl
utarbetad design som skapar en ökad attraktionskraft från konsumenter och omvärld. Det är
av stor vikt att den inbjuder till användning och att det skapas ett behov som ännu inte
existerar (Ashby,	
   Cebon	
   &	
   Shercliff.	
   2007).	
   Detta anser projektgruppen vara minst lika
viktigt som funktionen.
Utan en slående design – ingen säljande Duva
Utan en bra funktion – ingen säljande Duva
Projektgruppen hade som avsikt att undvika att göra en design som inte uppfyller detta och
som på lång sikt resulterar i en lika bortglömd och oanvänd produkt som enhjulingen. Detta
ska motverkas med hjälp av en stilren och funktionell design som symboliserar säkerhet trots
dess riskfaktorer. Den essentiella frågan under projektets gång har därför varit; hur ska man
uppnå detta?
I syfte att få en gemensam och tydlig bild av vad produkten och dess design ska erbjuda
gjordes två olika designanalyser. Den första var en brainstorming där projektgruppen sökte
ord som produkten skulle beskriva utifrån mål och syfte. Nedan presenteras resultatet av den
första analysen och representerar de ledord som projektgruppen vill att designen ska beskriva.
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Dessa 15 ord, varav många synonymer till varandra, gav en klar men dessvärre subjektiv bild.
Eftersom projektgruppen redan från början hade en ganska tydlig vision av både designen och
dess funktionalitet fanns det utrymme för att vidga tankarna och försöka se designprocessen
ur ett större perspektiv. Av den anledningen gjordes en andra utsållning. Från dessa 15 ord
valdes tre stycken ledord som projektgruppen tycker är en essentiell beskrivning av vår cykel:
•
•
•

Pålitlig
Stadsperspektiv – design med fokus på stadsanvändning
Lätthanterlig

Dessa ord är dock alla begränsade och är helt enkelt för abstrakta. Med hjälp av ”Ordleken”,
se avsnitt 3.3.8 och bilaga 34, kunde projektgruppen hitta än mer objektiva ord som senare
skulle komma att beskriva designen.

5.1.1.1	
  Designmål	
  -‐	
  Sammanfattning	
  Av	
  Ledord	
  	
  
En smidig ram med genomtänkt bredd och tjocklek tillsammans med ett hjul utan ekrar ska
inge en förväntan att cykeln är smidig att förvara, transportera och bära. Cykelns utformning
ska ge en illusion av att den är lätt - ”den här kan jag utan konstigheter bära upp för en
trappa”.
Det ska vara uppenbart hur brukaren funktionellt använder cykeln och hur den mekaniskt
fungerar. Genom en gedigen konstruktion ska det finnas en känsla av att cykeln, trots att den
bara har ett hjul, är pålitlig och säker att använda samt inger en kvalitetskänsla och ett hållbar
utseende. För att locka till sig en så bred målgrupp som möjligt ska designen vara både
tidsenlig och enhetlig men även stilren och dessutom anpassad för urban transport. Under
bilaga 30 och 31 presenteras två tidiga designförslag.
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5.1.1.2	
  Att	
  föra	
  designen	
  åt	
  fel	
  håll.	
  Antonymer	
  till	
  ledord	
  	
  
Genom att leda designen åt ”fel” håll fanns risken att cykeln inte fick det utseende som
speglar dess funktion. Det fanns en risk att exempelvis skapa former på cykeln som gav den
ett snabbt och race:igt utseende som snarare för tankarna mot en tävlingscykel än mot ett
transportmedel. Då cykeln inte är avsedd för snabba transporter skapas dessutom en felaktig
bild. Projektgruppen ville inte heller skapa en futuristisk design eftersom den då eventuellt
skulle inge känslan av en konceptcykel som snarare är ämnad för utställningshallarna än för
användning. Eftersom cykeln dessutom är tänkt att vara någorlunda tidsenlig skulle detta
strida mot uppsatta designmål, vilket också således skulle attrahera en betydligt mindre
målgrupp. Cykeln fick inte heller vara bulkig eftersom även det skulle strida mot tidigare
uppsatta designmål, det vill säga ”skapa en illusion av att den är lätt”.
5.1.2 Motor
Ett problem som finns för alla enhjulingar är att klara acceleration och inbromsningar utan att
skapa obalans för användaren. Eftersom Duvan endast består av ett hjul fanns det initialt
frågetecken om hur användaren skulle hålla balansen. Balans i sidled fungerar teoretiskt på
samma sätt som när en utövare balanserar på en enhjuling eller stegrar med en cykel. Det vill
säga, när cykeln ökar i hastighet kommer balansen i sidled inte längre vara något större
problem. Balans i fram- och bakled är dock teoretiskt omöjlig utan någon form av motvikt.
Anledningen är dels på grund av användarens position där tyngdpunkten hamnar strax bakom
cykelns mittpunkt men även på grund av att cykeln inte drivs av ett fast drev utan med hjälp
av ett frihjul. En enhjuling drivs av ett fast drev vilket kan kompensera för eventuell frameller bakåtvikt.
	
  
Genom en elmotor som kontinuerligt ökar respektive minskar hastigheten kan utövaren
obehindrat hålla balansen. På så sätt är teorin att Duvan i praktiken mer eller mindre är
självbalanserande. Liknande teknik återfinns på en mängd olika existerande produkter på
marknaden. Några av dessa presenteras under bilaga 2.
5.1.2.1	
  Motorberäkning	
  -‐	
  nummer	
  ett.	
  
Den första uträkningen gjordes i ett tidigt skede av projektet och genomfördes utan några
direkta förkunskaper eller tester. I uträkningen antogs värden något i överkant för att kunna ha
en säkerhetsmarginal. Antagna värden är en person som väger 120kg som sitter på ett hjul
med 50 cm radie. Då personen ramlat 20 grader från balanspunkten vid en hastighet av 30
km/h behövde motorn en effekt på 3345 W för att orka lyfta personen till önskad position (0
grader). Vidare gjordes två uträkningar som utgick från en 10 respektive 5 graders avvikelse.
Närmare beskrivning av uträkningarna finns under bilaga 5.
Scenariot där personen avviker 20 grader ur balans är högst osannolikt då motorn ska reagera
långt innan det sker. Dessutom är en sådan inbromsning orimlig eftersom det är fysiskt
omöjligt att göra en inbromsning från 20 km/h till 0. Effekten ses därför endast som ett
riktvärde och inte den faktiskt behövda effekten.
5.1.2.2	
  Val	
  och	
  test	
  av	
  motor	
  -‐	
  Nummer	
  ett.	
  
Motorn som valdes har varit en central del av prototypbygget och har legat som grund för
utformningen av konstruktionen. Genom konsultation med Daniel Petersson på Assisting
Systems kring motorval framgick det att en motor till en radiostyrd helikopter skulle vara
lämplig. Passande kunde projektgruppen låna just en sådan av dem. Motorn hade en effekt på
3000W vilket enligt tidigare beräkningar skulle räcka gott och väl. Den hade dessutom en
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inbyggd hallgivare, vilket innebär att den kunde mäta impulser till motorstyrningen och på så
sätt ta reda på motorns hastighet för eventuell justering.
	
  
Problem uppstod dock efter test då det visade sig, trots kraftigt effekt, att vridmomentet var
för svagt. Se bild från testet under bilaga 6. Helikoptermotorn var en trefasmotor som är
byggd för att rotera extremt snabbt. Detta innebar att motorn inte orkade gå över till nästa fas
när den fick utstå friktion vilket resulterade i en stillastående rotation. Således var
vridmomentet för svagt.
5.1.2.3	
  Motorberäkning	
  -‐	
  nummer	
  två.	
  
Nya beräkningar krävdes. Det behövdes en motor med högre vridmoment vid låga varvtal
men som samtidigt klarade av att hålla den hastighet som krävdes för att Duvan skulle kunna
färdas i normal brukshastighet. Projektgruppen valde att avgränsa den hastigheten till 15 km/h
eftersom att en funktionell prototyp är viktigare än en snabb.

Uträkning hastighet på motor
Olika värden
Hjulrotation/s
15km/h = 4,16 m/s
4,16/2,87= 1,45 varv/s
Diameter 36 tum = 91,44 cm
Omkrets:
91,44*
π
=
287
cm Drivhjulsrotation/s
Antagen drivhjulstorlek (diameter): 20cm
1,45*4,5 = 6,6 varv/s
Förhållande mellan hjul och drivhjul = 4.5
Slutsats: För att ett hjul på 36 tum ska färdas 15km/h kräver det ett drivhjul som roterar 6.6
varv/s.
5.1.2.4	
  Val	
  och	
  test	
  av	
  motor	
  -‐	
  Nummer	
  två.	
  
Eftersom konstruktionen hade utgått från föregående motor stod projektgruppen inför ett val
att helt konstruera om hela motorfästet. En så kallad nav motor hittades från en återförsäljare
av Golden Motors i Göteborg. Se datablad i bilaga 7 och mer om nav-motorer i avsnitt 4.4.
Nav-motorn har en diameter på 10 tum och klarar en rotation på 11 varv/s vilket innebar att
den klarar det uppsatta kriteriet 6,6 varv/sekund med marginal. Den har även ett vridmoment
på 91 Nm, till skillnad från föregående motor som hade ett vridmoment på 3 Nm. Denna
motor är således väldigt starkt i förhållande. Utan vidare matematiska uträkningar kring
faktiskt behövt vridmoment gjordes ett antagande enligt ”trial and error”, det vill säga en
förhoppning att vald motor skulle räcka med råge, vilket den också gjorde.

5.1.3 Balansmekanism
Balansmekanismen består av en sensor, en mikroprocessor, motorreglage och den ovan
nämnda motor. Under detta avsnitt behandlas varje del mer ingående.
5.1.3.1 Sensorer
Cykelns vinkel registreras av en sensor, Sparkfun MPU- 6050, som innehåller ett kombinerat
gyro och en tre-axlad accelerometer. Gyrot mäter förändring av grader i förhållandet till
gravitationen och accelerometern mäter förändringen i vinkelhastighet. Sensorn sitter placerad
på en horisontell mittpunkt så högt upp som möjligt.
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5.1.3.2	
  Processor	
  
	
  
Initialt gjordes en jämförelse mellan Arduino och en PID-regulator. PID-regulatorn är en
erkänd regulator med tillämpningsområden inom reglertekniken och har som uppgift att mäta
ett proportionerligt, ett integrerande och ett deriverande element, det vill säga förenklat en
förändring i X-, Y- och Z-led. Denna regulator finns att köpa komplett via diverse
internetsidor till ett relativt högt pris. Regulatorn kräver sedan kodning för att ställas in.
	
  
Under tidigare kurser under utbildningen har mikrokontrollerkortet Arduino använts. Genom
tidigare konsultation med Thomas Munther, Tommy Salomonsson och även Daniel Petersson
blev det klarlagt att detta kort har tillräcklig prestanda samt alla nödvändiga funktioner för att
programmera PID-tekniken i Arduinokortet. Arduinokort har en ekonomiskt stark fördel och
kostar runt 500kr, vilket betyder mindre utgifter men även färre komponenter på cykeln som
både tar upp plats och i led försämrar designen.
	
  
I syfte att kontrollera och reglera sensorernas utslag valdes därför att använda
mikrokontrollerkortet Arduino med en programmerad PID-teknik.
5.1.3.3	
  Arduino	
  kodning	
  
När batteriet startar stabiliseras sensorn och
registrerar programmet en Setpoint.
Setpointen är sensorns initiala vinkelposition
och en kalibreringskonstans.
Setpoint = kalAngleY + k;
Setpoint används i PID beräkningarna och är
den position vilken systemet strävar efter.
När sensor håller denna position är systemet
i balans.
Sensorn genererar sex olika utsignaler; tre
axlar (X,Y,Z) från accelerometern och tre
axlar (X,Y,Z) från gyroskopet. Insignalerna
bearbetas i ett Kalmanfilter, i vilket
omfattande beräkningar sker för att läsa av
sensorns vinkelposition. Kalmanfilter är
beräkningar som används för att uppskatta
tillståndet hos ett system och är vanligt
förekommande i reglerteknik, Se avsnitt 4.2.
Med kalibrering och bortsortering av den
information som inte behövs för styrningen
kan vinkeln i grader avläsas i ett axialt led.
Under bilaga 8 presenteras signaler från
sensorerna samt den bearbetade Kalman signalen i form av en tabell från Arduinots ”Serial
monitor”.
Signalen från Kalmanfiltret och Setpoint skickas som inputs till ett PID-reglag, se avsnitt 4.5.
PID-reglaget kalibreras genom att variera konsterna i de olika beräkningarna, kp, ki och kd.
Vid balans i fram- och bak led behöver konstanterna vara olika stora, eftersom de olika
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scenarierna medför olika stora påfrestningar för balansen då Duvan hela tiden är i rörelse
framåt . Programmet använder sig av konservativa konstanter för att motverka framvikt och
aggressiva konstanter för att motverka bakvikt.
if(kalAngleY<Setpoint){
myPID.SetTunings(aggKp, aggKi, aggKd);
}
else {
myPID.SetTunings(consKp, consKi, consKd);
}
myPID.Compute();
Konstanterna i PID-reglaget har kalibrerats genom en mängd tester. Testerna har skett genom
att en av konstanterna i de olika beräkningarna succesivt och stegvis ändrats, för att sedan
analysera den nya förändringen. En liknelse kan göras med ett kodlås, men istället för jämna
siffror finns det siffror ända ner till tredje decimalen. Parallellt med dessa
inställningskorrigeringar har Duvan kopplats in för test.
För att stabilisera systemet vid balansläge har ett spann runt Setpoint programmerats där
ingen styrning ska ske. Efter kalibreringstester sattes detta spann till ± 0.25°.
if(kalAngleY>(Setpoint-0.25) && kalAngleY<-(Setpoint+0.25)){
kalAngleY=Setpoint;
}
Efter att PID-reglaget utfört beräkningarna skickas styrsignal till motorn. Programmet
fortsätter sedan med att läsa av nya signaler från sensorn.
Hela programmets kod hittas under bilaga 9.
5.1.3.4 Elektronisk konstruktion - sammankoppling
Hur de elektriska komponenterna har kopplats samman presenteras i ett kopplingsschema
under bilaga 10. Processorn är en Arduino Uno som skickar styrsignal till motorreglaget
vilken driver motorn. Genom feedback från hallgivare kan reglaget se vilken fas som ska
styra. Motorreglaget är ett komplementärt reglage, vilket innebär att ström genereras från
motorn vid inbromsning. Som en säkerhet för att inte överbelasta batteriet har en
effektresistans monteras på motorreglaget, var uppgift är att förbruka överbliven ström genom
värme. Hela systemet inklusive navmotorn drivs av ett 24 V litium jon batteri.
5.1.4	
  Transmission	
  
Drivningen ska vara placerad på insidan av hjulet, mot fälgen och drivs med hjälp av friktion. 	
  
Följande krav är utarbetade efter den vision som projektgruppen initialt önskade förverkliga.
På grund av flertal specialtillverkade komponenter samt oförutsägbar problematik har ett antal
krav bortprioriterats som följd. Följande krav ställdes initialt på transmissionen:
•
•
•
•
•

Glappfritt. Mycket viktigt eftersom det inte kommer finnas bromsar utöver drivningen.
Enkel konstruktion. Lätt att montera och gör funktionen tydlig för användaren.
Vikt. Låg vikt för minska den totala konstruktionsvikten
Hållbarhet. Klara drivning med minimalt slitage
Ljudnivå. Transmission med så låg ljudnivå som möjligt.
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•
•
•
•
•
•

Klara utväxling. Inom storleksbegränsningarna av design och konstruktionen.
Standardkomponenter. Enkla reparationer och billigare konstruktion
Underhåll. Erhålla samma funktion utan större underhåll.
Renlighet. Användaren ska inte bli smutsig av transmissionen
Kostnad. Låg kostnad för minska den totala konstruktionskostnaden
Design. Där transmissionen är synlig behöver den passa konstruktionens design.

5.1.4.1	
  Urvalsmatris	
  transmission	
  	
  
Genom att väga kraven och jämföra med olika transmissionsalternativ i en urvalsmatris gavs
den mest funktionella lösningen. De alternativ som jämförs är traditionell kedjedrivning,
kuggdrivning och kuggremsdrivning.
Prioriteringen av de olika kraven är specificerade mellan ett och fem. Poängsättningen är ett
förhållande mellan de olika lösningsalternativen och är numrerad mellan ett och tre där tre är
det högsta. Ur urvalsmatrisen framgår remdrift som det bästa alternativet för konstruktionen.

	
  	
  
3.1.4.2	
  Slutgiltigt	
  val	
  
En transmission med kuggdrift är ett hållbart alternativ som kräver lite underhåll.
Konstruktionen strävar enligt tidigare uppsatta designmål efter ett rent och öppet utseende
med två stora kugghjul, vilket försvårar utformningen för en transmission med kuggdrift.
Kedjedrift brister i ljudnivå och renlighet vilket är av stor vikt då användaren utan problem
ska kunna bära cykeln. Detta medför att cykeln inte smutsar av sig, vilket en kedja med
smörjmedel tillför. Urvalsmatrisen visar utifrån ställda krav för transmissionen att remdrift är
bäst anpassad för konstruktionen. Det finns dock en huvudsaklig nackdel med att använda
rem och det är att en spänningsmekanism kan behöva implementeras i konstruktionen. Dock
är vikt, ljudnivå, renlighet och design övervägande.
	
  
5.1.5	
  Utväxling	
  
Eftersom pedalernas rotation är i direkt korrelation till hur snabbt hjulet snurrar, skapas ett
behov av utväxling och därmed transmission mellan pedaler och det drivande hjulet. Det
krävs att trampornas utväxling gör ett effektivt jobb för att användaren komfortabelt ska
kunna bruka cykeln och accelerera upp till delkravet 20 km/h.
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En test på en gammal Mustang herrcykel 27” genomfördes i syfte att jämföra, undersöka och i
led hitta en bra utväxling till Duvan, se bild under bilaga 11. Mustangen hade ett 52 tandat
kugghjul framtill och ett 14 tandat kugghjul baktill. Detta skapade en utväxling som gjorde att
hjulet roterade tre och ett halvt varv när tramporna roterades ett varv. Liknande test gjordes på
en så kallad ”fixed gear” cykel, det vill säga en cykel som bara har en fast växel. Den hade en
utväxling på två varv när tramporna roterade ett varv.
	
  
Utifrån dessa två jämförelser resonerades det kring utväxlingen på Duvan. Den initiala idén
var att drivningen skulle sitta direkt anslutet till hjulet. Men eftersom det hade inneburit att
användaren skulle vara tvungen att trampa ett stort antal varv för att få runt hjulet ett varv
kunde den idén snabbt avfärdas. En kraftig utväxling var därför nödvändig för att uppnå en
komfortabel användning. Den slutgiltiga utväxlingen ger ett förhållande där hjulet rör sig 1.6
varv när tramporna roterar ett varv.
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
1
8
5
𝑆𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑  𝑐𝑙𝑢𝑡𝑐ℎ        
1
8 1
× = 1.6
1 5
𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡  𝑐𝑙𝑢𝑡𝑐ℎ                
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5.1.6	
  Placering	
  av	
  sadel	
  och	
  styre	
  
Utifrån ett balansperspektiv i fram- och bakled är det fördelaktigt att ha så stort hjul som
möjligt i kombination med att sadeln sitter så nära inpå däcket som möjligt. Detta fastställdes
empiriskt med hjälp av ett enkelt test där testpersonen stillastående balanserade på en cykel
ståendes på ett hjul, se bild under bilaga 11. Vid första testet satte sig testpersonen så nära
däcket som möjligt, i detta fall på pakethållaren. Vid andra testet satte sig testpersonen på den
30 cm högre sadeln. Jämförelsen kunde fastställa att ju högre upp en sadel är positionerad i
förhållande till däcket, desto svårare blir det att hålla balansen. Således underlättar en sadel
positionerad närmare däcket för att hålla balansen, vilket följaktligen var något som
eftersträvades i prototypen.
	
  
Sadelns position i horisontellt led beror på två faktorer; användarnas tyngdpunkt och
konstruktionens tyngdpunkt. För att behålla en jämn naturlig balans ska dessa två
tyngdpunkter vara centrerade till mitten av hjulet. I Bilaga 32 presenteras en uträkning på
Duvans tyngdpunkt.
Sadeln placerades bakom hjulets mittpunkt och styret. Vid bruk har användaren en position
där övre delen av kroppen lutar förbi cykelns mittpunkt, fram till styret, vilket gör att den
totala tyngdpunkten hamnar strax framför sadeln.
5.1.7	
  Hjulstorlek	
  	
  
Storleken på cykeln och således hjulet avgörs av ett antal faktorer:
• Design – Ett större hjul ser i förhållande till användare mer proportionellt ut och mer
estetiskt tilltalande.
• Prestation – Ett större hjul skapar bättre användarposition, vilket således gör kraften
som benen genererar mer effektiv. I led blir användningen enklare.
• Användarposition – Korrelerat mellan storlek på cykeln gentemot längd på
användare. Ergonomiskt blir positionen bättre då användaren inte sitter hoptryckt och
positionen kan likna den som på en traditionell cykel.
• Balans – Större hjul innebär större hävarm eftersom användaren i förhållande hamnar
längre bort från mittpunkten. Hävarmens längd påverkar hur mycket kraft som krävs
för att upprätthålla balans.
Ett litet hjul i förhållande till användaren resulterar i en obekväm position där pedalkraften
försämras. Estetiskt skulle detta troligtvis se lustigt ut. Ett för stort hjul i förhållande till
användaren resulterar i att tramporna hamnar för långt ifrån användaren, vilket både skapar en
känsla av osäkerhet samtidigt som en bra trampvinkel är svår att uppnå. Rent estetiskt är det,
utan utförliga test, troligtvis mer tilltalande desto större cykeln är.
Projektgruppen kom fram till att en hjulstorlek på 40 tum är att föredra. Detta beslutades efter
test med befintliga cyklar där höjd på sadel värdesattes samt efter jämförelse med andra
liknande produkter på marknaden.
Ett 40 tum stort däck med fälg finns dock inte att hitta på marknaden, det gör däremot 48 och
36 tum. Då 48 tum skulle bli alldeles för stort valde projektgruppen att använda ett 36 tum
stort däck. Detta är något som påverkar både storlek på transmission och användarposition.
Vid framtida marknadspenetrering skulle ett flertal storlekar lanseras som anpassas efter
användarens längd. Precis som i dagens läge då cykelns och hjulens storlek beställs beroende
på användarens längd och vikt.
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5.2 Prototypframtagningprocessen

Följande	
  avsnitt	
  behandlar	
  alla	
  tillverkade	
  komponenter,	
  övriga	
  inköpta	
  komponenter	
  som	
  
använts	
   i	
   prototypen,	
   montering	
   av	
   dessa	
   samt	
   tillverkningsteknik	
   och	
   metoder.	
  
	
  
5.2.1 Duvans komponenter
Illustration borttagen på grund av immaterialrättsliga skäl.
•

Däck 36” - Skapar friktion och minskar stötar från ojämn mark. Tillverkad av gummi.
Inhandlad från Unicyle.com.

•

Slang 36” - Minskar stötar från ojämn mark. Tillverkad av gummi. Inhandlad från
Unicycle.com.

•

Fälg 36” - Hållare för slang och däck, tillverkad av aluminium. Inhandlad från
Unicycle.com

•

Nav och kullager - Minskar friktionen i alla roterande delar och skapar bättre rotation
på ytterhjulet. Stabiliserar även upp hela konstruktionen. Används vid infästningen av
rambultar, nav, motoraxel och pedalaxel. Inhandlade på butiken Biltema i olika
utföranden.

•

Sadel - Sittyta för användare, aluminiumram med läderhölje. Avmonterad från cykel.

•

Rambultar - Stabiliserar och möjliggör montering, tillverkad i rostfritt stål.
Inhandlade på Ahlsell.

•

Ram - Grundstomme för hela konstruktionen, tillverkad av laminerat glasfiber och
polyester. Ramen är förstärkt med stål vid infästning av motor och nav.

•

Sadelfäste – fäster sadeln till konstruktionen, tillverkat av stål.

•

Styre – Handtag för användare, tillverkat av stål.

•

Processorhölje – Skyddar processor från stötar, smuts och vatten.

•

Batteriinfästning – Fäster batteriet på vald plats.

•

Motor - Hjälper användaren att hålla balansen. BLDC 1000-2000 W. Inhandlad från
underleverantör av Golden Motors. Datablad i bilaga 7.

•

Batteri - 9Ah, 24 V Litium-jon. Lånat från Assisting Systems.

•

Mikroprocessor - Utför balansberäkningar och ger styrsignal till motorreglage.
Arduino Uno. Inhandlad på Kjell & Company

•

Sensor - Mäter vinkelförändring och vinkelacceleration, Treaxlad accelerometer och
gyro. Betäckning MPU-6050. Inhandlat på www.sparkfun.com.
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•

Motorreglage - Tolkar styrsignal och kontrollerar strömförsörjning till motor. Lånat
av Assisting Systems.

5.2.2 Tillverkade komponenter
De tillverkade komponenterna inkluderar ram, nav, processorhölje, sadel och styre.
Prototypen är en första funktionell prototyp, vilket medför att tillverkningsmetoderna är
anpassade efter enstyckstillverkning och inte exakt representerar den slutgiltiga produkten
5.2.2.1 Ram
Initialt fanns det frågetecken kring vilket material ramen skulle tillverkas av. En vision fanns
att tillverka hela ramen i kolfiber men eftersom att materialet är förhållandevis dyrt valdes det
bort. Istället fördes tankarna till det billigare materialet glasfiber som kunde inhandlas på
diverse närliggande butiker i Halmstad. Erik, en av projektmedlemmarna, hade sen tidigare
erfarenhet kring hantering av epoxi och glasfiber, vilket förenklade beslutet att gå vidare med
detta förslag. Då projektgruppen hade en begränsad budget valdes dock den billigare
härdplasten polyester istället för epoxi.
Ramen laminerades kring en form. Vid detta moment krävdes att både design och funktion på
Duvan var väl genomarbetat och uttänkt eftersom detta skulle komma att påverka hela den
framtida utformningen. Formen hade en bas av två stålcirklar som under olika moment
formades och fylldes ut med cellplast, epoxi och byggspackel. Dessa material användes för att
få till den önskade formen som designen skulle representera. När formen var klar startades ett
omfattande lamineringsarbete där laminering varvades med två millimeter tjocka stålskivor
som användes i syfte att förstärka konstruktionen. Dessa placerades på väl valda ställen där
extra moment och påfrestning skulle komma från användare, motor etcetera. Dessa
laminerades in av extra lager glasfiber och polyester för att skapa så mycket styrka i
konstruktionen som möjligt. Som bas laminerades fem lager och på väl utvalde ställen med
behov för extra förstärkning laminerades sju till åtta lager. Under bilaga 12 presenteras bilder
på form och laminering.
När polyestern hade härdats avlägsnades ramen från formen, varpå den bearbetades med såg
och slipmaskin. Borrmaskin användes för att borra ut hålen för naven samt motorn. Ramen
målades senare svart.
5.2.2.2 Motorns infästning i ramen
För att möjliggöra att friktionen mellan fälg och motor ska gå att öka har en ställbar skena
installerats på ramen. Den består av en stålskiva som löper längs med ”armen” med ett
ursvarvad rektangulärt hål. Genom en spänningsmekanism kan motorn spännas åt i
förhållande till ramen vilket i led innebär att friktionen ökar mot fälgen. På grund av motorns
utformning stabiliserar detta dessutom upp hela konstruktionen, vilket ger en bättre stabilitet i
Duvan.
5.2.2.3 Nav
Nav tillverkades av en hårdplast som högskolan tillhandahöll, betäckning okänd. Formen på
dessa utgick från den 36 tum stora fälgen och dess form och svarvades sedan till önskad form.
Naven har som funktion att dels stabilisera upp konstruktionen och dels möjliggöra att däcket
roterar. På var sin sida av navet sitter ett kullager vari det sitter en axel, i form av rambult,
som är fäst i ramen. En bild på naven hittas under bilaga 13.
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5.2.2.4 Sadel och styre
Sadel och styre är tillverkat i stål som böjts och svetsats ihop till önskad form. Formerna på
dessa följer inte visionen, utan följer en funktionsmässig idé om att de ska agera till sitt syfte,
det vill säga något att sitta på och något att hålla fast i.
5.2.2.5 Övriga komponenter
Under prototypframtagning gjordes ett flertal tester och till följd tillverkades olika
komponenter som inte tillämpades i funktionsprototypen. Exempel på sådana komponenter är
frihjulsinfästning, kugghjul för drivning av drivrem, pedalfästen, drivhjul anslutet till en
motor och motorfäste. Se bilaga 14 för bild på transmissionen.
5.2.3 Design för tillverkning, montering och reparation
För att förenkla monteringsprocessen samt möjliggöra för användare att byta delar eller utföra
lättare servicearbeten är cykelns ram konstruerad som två delar. Monteringen kan beskrivas
som en låda med lock, där lådan innehåller alla invändiga komponenter. All elektronik, motor
och nav fastsatt på ena ramsidan, vilket innebär att alla delar kan ta av och sättas på plats utan
några komplikationer. Efter att delarna är på plats avslutas monteringen genom att placera den
kvarstående ramsidan och sedan dra åt alla bultar. Motorns placering går att ändra efter
montering av locket, vilket underlättar monteringsfasen. Sadel och styre monteras efter att
ramlådan är stängd. En ritning av cykeln presenteras under bilaga 37.
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6.	
  RESULTAT	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  

Projektgruppen har i slutet av maj 2015, efter nio månaders intensivt arbete, presenterat
resultatet av examensarbetet i form av en funktionsprototyp samt ett designförslag och vision
på hur produkten i framtiden kan komma att se ut.

6.1 Prototyp
Avsnittet borttaget på grund av immaterialrättsliga skäl.
6.1.1 Förklaring
Duvan är ett nytt innovativt, urbant, självbalanserande transportmedel som är anpassad för
användning i stadsmiljö. Presenterat ovan är en konceptlösning till vad som skall komma bli
en produkt som uppfyller alla de krav som ställdes i projektets början. Konceptlösningen visar
funktionen av produkten och består av:
• Ett 36 tum stort hjul med tillhörande däck och slang.
• En ram byggd av laminerad glasfiber och polyester. Förstärkningar av stål.
• Nav som stabiliserar konstruktionen och möjliggör fri hjulrotation.
• Styre och sadel.
• En eldriven motor med en kapacitet på 1000-2000 W, vridmoment 91 Nm.
• Pedaler
• Batteri 24 V
• Arduino med sensor
• Motorreglage
• Elektroniska komponenter som kablar etcetera.

6.2 Balansmekanism
En utförligare förklaring återfinns under avsnitt Utvecklingsprocessen 5.0.
Sensorn, MPU6050, är en kombinerad accelerometer och gyroskop. Accelerometern mäter
vinkelhastigheten och gyroskopet mäter vinkelförändringen i förhållande till gravitationen.
Sensorn är kopplad till Arduinot som i sin tur beräknar en sammanslagning av
vinkelpositionen och försöker därefter korrigera vinkelfel genom att skicka en styrsignal till
motorreglaget som i sint tur ökar eller minskar motorns varvtal. Mer ingående styr
motorreglaget hur stor effekt batteriet ska skicka ut till en specifik fas i motorn, vilket översatt
är lika med motorns hastighet. Hela systemet drivs av ett batteri på 24 volt som är kopplat till
motorreglaget.
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6.3 Produkt
Avsnittet borttaget på grund av immaterialrättsliga skäl.

6.4 Är mål och krav uppfyllda
Avsnittet borttaget på grund av immaterialrättsliga skäl.
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7.	
  AFFÄRSPLAN	
   	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Affärsplanen beskriver övergripande företagets strategier och hur dessa ska realiseras.
Affärsplanen behandlar vilken vision styr grundidén, hur visionen ska översättas till
praktiken, vem som ska köpa produkten, hur visionen finansieras och hur uppsatta
företagsmål ska nås.

7.1 Affärsidé - Pitch
Cykel som transportmedel är effektivt och miljövänligt. Men trots utökat cykelnät i städer
finns det problem för cykelanvändare:
• En cykel är svår att förvara och lämnas ofta utomhus, utsatt för både väder och stöld.
• En cykel är otymplig att hantera och är ofta tunga och klumpiga att bära.
• Att transportera en cykel med en bil kräver extra utrustning i form av en cykelställning.
• Kollektivt får cyklar i de flesta fall inte tas med på grund av dess storlek, alternativt
mot en dyr avgift.
Vi vill utnyttja den ökande cykeltrenden samt utbyggnationen av cykelnäten och lansera ett
nytt transportmedel som kan kombineras med kollektivtrafik och som är lätt att förvara och
förflytta.
Duva riktar sig mot personer som bor i städer och har behöv för persontransport i sina
dagsrutiner. Den unika utformningen riktar sig mot personer mellan 20 och 35 år som är
teknikintresserade, trendsetters och har ett behov för en förenklad vardag. Duvan är smidig,
lätthanterlig och innovativ.

7.2 Vision
Visionen är leverera ett roligt och unikt urbant transportmedel som “vänder huvuden”.
Prestationen och räckvidden ska vara lika bra som med en traditionell cykel samtidigt som
den ska vara behändig att förvara och använda i urbana miljöer.
Vår vision är även att skapa en ny produktkategori. ”Det är ingen cykel – det är en Duva”.

7.3 Sammanfattning av affärsmodell
Avsnittet borttaget på grund av immaterialrättsliga skäl.
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7.4 Marknadsplan
Marknadsplanen beskriver hur marknaden ser ut och hur Duva ska nå till sina kunder. I detta
avsnitt behandlas konkurrenter, marknadssegmentering, marknadsföringsstrategier,
varumärke samt produktens styrkor och svagheter.
7.4.1 Dagens marknad
Projektgruppen ser en trend att folk i Sverige men även resten av världen söker sig till
nyskapande produkter. Det är därför Segway har fått stort slagkraft, trots dess, subjektivt sagt,
udda framförande. Det är därför SoloWheels ökar i popularitet och det är därför årets
modeller, vare sig det är telefoner, sportartiklar och kläder säljer trots dess prislapp. Många
vill ha det senaste.
Numera har produkter kommit till att bli mycket mer än bara produkter. En miljövänlig bil,
ekologiska inköp eller speciella kläder har blivit mycket mer än val - det har blivit en typ av
livsstil. Trendsetters önskar att vara först på marknaden och ständigt anamma nya innovativa
produkter. Sverige som I-land uppmuntrar till kreativitet och det är därför udda produkter
eller val har en möjlighet att etablera en framtid.
Med ny lättillgänglig teknik har marknaden för självbalanserade fordon ökat de senaste åren
och som led har folk öppnat upp ögonen dessa produkter. Genom en större medvetenhet hos
allmänheten blir dessa produkter mer och mer avdramatiserade och en del av vardagen. Det i
sin tur leder till ökade marknader där inte bara ett fåtal trend setters ser kundnyttan utan även
samhället i stort.
7.4.2 Konkurrensanalys
För att skapa en övergripande förståelse för dagens marknadsläge är det viktigt att först
fastställa i vilken form våra konkurrenter gestaltar sig. Initialt förs tankarna av förklarliga skäl
till den traditionella cykeln. Den har två hjul, vår har ett. Vid en vidare analys måste dock fler
faktorer tas i beaktning, så som vad det egentliga syftet är. Duvan är gjord för smidiga
persontransporter i främst urbana miljöer till skillnad från en cykel som är byggd för all typ av
persontransport där den är möjlig att framföras.
Redan här kan man utan en vidare undersökning inse att det finns många produkter som
konkurrerar på den urbana marknaden, allt från skateboards till rullskridskor. Vid en
jämförelse mellan tidigare problemformulering, se avsnitt 1.2, och det faktum att en
skateboard inte är ett substitut, utan snarare ett komplement till andra transportmedel kan man
fastställa att inte heller dessa är konkurrenter. Eftersom att Duvan drivs av mänsklig kraft
komponerad med en elmotor riktar sig följaktligen våra främsta konkurrenter mer mot det
segment av marknaden som använder någon typ av elkraft för att driva ett urbaneffektiviserat
transportmedel framåt.
Utifrån dessa faktorer kan man fastställa ett antal olika komplement på marknaden som riktar
sig mot persontransport. Exempel på dessa är Segway, SoloWheel, enhjuliga elmotorcyklar,
el-drivna cyklar, el-kompatibla däck till cyklar etcetera. Mer om hur dessa konkurrenter och
dess prissättning presenteras kort under bilaga 22. Hur attraktiv marknaden är att befinna sig
på har sammanställts med Porters femkraftsmodell under bilaga 23. Mer om företagsmål och
fördelar mot konkurrenter i bilaga 18 och bilaga 19.
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7.4.3 Kundnytta gentemot konkurrerande produkter
Avsnittet borttaget på grund av immaterialrättsliga skäl.
7.4.4 Målgrupp
Duvans målgrupp är personer mellan 20-35 år som lever i en urban miljö. De är medvetna
människor som gillar ny teknik och innovativa uppfinningar. De gillar att vara först på
marknaden och har en lätt kaxighet som tillåter att folk både beundransvärt och förvånat
uppmärksamma dem.
7.4.5 Marknadssegmentering och marknadspositionering
Avsnittet borttaget på grund av immaterialrättsliga skäl.
7.4.6 Marknadsföring och försäljning
Avsnittet borttaget på grund av immaterialrättsliga skäl.
7.4.7 Varumärke
Avsnittet borttaget på grund av immaterialrättsliga skäl.
7.4.8 Logotyp
Logotypen speglar en förhållandevis mäktig Duva, förpackad i en modern tappning.
Logotypen är, precis som produkten, enkel och stilren. Logotypen presenteras under Bilaga
27.
7.4.9	
  Styrkor och svagheter SWOT	
  	
  
Avsnittet borttaget på grund av immaterialrättsliga skäl.
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7.5 Risker
En stor risk vid lanseringen av Duvan är att inget intresse för produkten finns. Med hjälp av
att tidigarelägga en marknadspenetrering där marknadsundersökningar och kampanjer spelar
en stor roll, exempelvis Kickstarter-kampanjer, kan projektgruppen skapa sig en bättre
uppfattning om marknaden visar intresse.
En annan risk är att marknadens intresse uppfattas som stort men att målgruppen trots det inte
köper produkten. Det vill säga att marknaden visar på krafter åt ett håll, vilket skapar falska
förhoppningar som sen resulterar i felaktiga beslut vid lansering. Ytterligare en risk är att
målgruppen inte ser nyttan med Duvan och istället väljer andra transportmedel.
Det är en risk att marknadsföringen och produktens design inte ”formar” segmentets åsikter åt
önskvärd riktning, varför det är viktigt att “rätt” personer köper Duvan så att allmänheten inte
kopplar produkten till något negativt. Varumärkets som namn står inför en risk internationellt
då det är okänt huruvida namnet Duva fungerar internationellt.
Den primära försäljningskanalen kommer vara internet. Det finns en risk att folk inte vågar
köpa denna typ av produkt över internet innan de själva har testat och vet att den fungerar
som utlovat.
För övriga risker gällande lansering samt åtgärder för dessa, se bilaga 16.

7.6 Genomförandeplan

Genomförandeplanen	
  beskriver	
  hur	
  projektet	
  ska	
  finansieras	
  och	
  hur	
  framtida	
  tidsramar	
  
ser	
  ut.	
  Avsnittet	
  behandlar	
  även	
  distribution.	
  
7.6.1 Ekonomiska kalkyler
En fullständigt korrekt bedömning av den ekonomiska kalkylen är svår att åstadkomma
eftersom flera faktorer är svåra parallellt omöjliga att uppskatta. En estimerad prissättning har
dock gjorts baserad på de priser och tillverkningskostnader som projektgruppen åtog sig under
utvecklingsprocessen och prototyptillverkningen. Dessa kan dock endast ses som riktvärden.
Vidare krävs det mer specifika och ingående avtal med leverantörer och återförsäljare av
framtida komponenter innan en fullständigt korrekt bedömning kan göras. Under bilaga 29
presenteras en självkostnadskalkyl som beskriver vad prototypen har kostat att tillverka samt
dess beräknade försäljningspris (Holmström, 2007).
7.6.2 Framtid
En första marknadsexponering sker under Utexpo i Halmstad 29-30 maj, 2015 (HH.se. 2015).
I en monter kommer prototypen visas upp tillsammans med bilder på visionen. Här får
projektgruppen möjlighet att visa upp och berätta om produkten och dessutom undersöka
kring responsen allmänheten ger. Planscher som visas upp under Utexpo hittas under Bilaga
35. I samband med Utexpo kommer projektgruppen utföra en marknadsundersökning i syfte
att få en uppfattning om Duvans marknadspotential. Ett frågeformulär kommer ställa
frågorna, hur Duvan upplevs, vilket intresse som finns samt vilket pris som den tillfrågade
kan tänkas betala för Duvan. Exakta frågor för marknadsundersökningen finns presenterat
under bilaga 36.
Vidare planerar projektgruppen att föra projekt Duva vidare efter examen i maj 2015. En
omfattande produktutveckling kommer ske de närmsta sex månaderna där fokus kommer
ligga på att optimera prototypen efter visionen. En utökad affärsplan ska utvecklas som syftar
till att hitta den form av marknadsplan och exponering som lämpar sig bäst. En Kickstarter
kampanj kommer startas och investerare sökas. Kickstarter är en typ av kanal som lämpar sig
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perfekt för ett innovativt projekt som Duva och projektgruppen tror på bra respons från detta.
Planerad säljstart startar 18 månader från och med maj 2015.
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8. DISKUSSION
I detta avsnitt diskuteras hur projektet har fortgått, vilka lärdomar som intagits, vad som
kunde gjorts bättre samt hur vi som utvecklare har upplevt projektet. Diskussionen är
uppdelad i fyra delar, prototypen, produkten, projektet och affärsplanen.

8.1 Diskussion - Prototyp
Först och främst vill projektgruppen understryka hur mycket jobb det har varit att ta fram en
fungerande prototyp. Alla delar på cykeln förutom motor, elektronik och däck har byggts från
grunden, vilket inneburit ett mycket mödosamt och tidskrävande arbete. Projektgruppen är
nöjda med prototypen, både utformning, mekanisk konstruktion och hur väl den trots allt
fungerar. Allt som tillverkats har krävt flera moment och omkonstruktioner, vilket skapat
både frustration och erfarenhet – ”man gör aldrig rätt första gången”. Men detta har även
inneburit att den mekaniska konstruktionen har förnyats och förbättrats flera gånger.
Projektgruppen har hela tiden arbetat stegvis med konstruktionen och haft visionen som
målbild. Problem som stötts på har kontinuerligt och metodiskt bearbetats. Projektgruppen
ansåg tidigt i projektet att det var nödvändigt att ha detta tillvägagångsätt då det är omöjligt att
planera för alla problem i förväg på en helt ny produkt som Duvan. Dels beroende på
kunskapsbrister, begränsade erfarenheter av verkstadsarbete och dels för begränsningar i
tillverkningsmetoder och tillgängligt material. En stor begränsning som påverkat
konstruktionen har varit tillgång till skolans verkstad. Arbetet att tillverka prototypen började
direkt i januari men då fanns bara tillgång till verkstaden två till sex timmar i veckan. Detta
blev onekligen frustrerande då väldigt få delmoment kunde göras per vecka, vilket var något
som försköt hela utvecklingsprocessen. Slöseri med tid var ett oundvikligt faktum.
Under arbetets gång har målet varit att konstruera en produkt som visar en konceptlösning på
funktionen. Detta har inneburit att projektgruppen valt att göra ett antal avgränsningar under
projektets gång vilket har lett till att några av de initiala målen inte uppfyllts. Många av dessa
har ändrats, lagts till eller till och med tagits bort. Kunskaps gap har minskats, varpå nya
problemområden har uppdagats. I följd av detta har nya avgränsningar gjorts som
projektgruppen inte kunnat förutspå vid projektstart. Trots att gruppen har spenderat totalt
cirka 1100 timmar för prototyptillverkning har det varit svårt att tidsmässigt hinna tillverka
konstruktionen och dess komponenter. Initialt var idén att Duvan skulle ha en transmission
med tillhörande pedaler men på grund av tidsbrist gjordes en avgränsning att utesluta dessa.
Istället sattes fokusområdet på att konstruera en balansmekanism med tillhörande kodning
som skulle fungera felfritt.
En av dessa faktorer som ledde till avgränsningar var all tid som förbrukades med att utforma
konstruktionen utefter en viss motor. Avsnitt 5.1.2 berättar om en helikoptermotor som skulle
implementeras men som efter lång tid motvilligt förkastades. Det tidskrävande momentet var
att konstruera ett motorfäste i ramen samtidigt som det konstruerades ett helt fungerade
drivhjul som monterades i anslutning till motorn. Tanken med frihjulet var att den i anslutning
av en transmission skulle överföra kraften till två andra kugghjul med hjälp av en drivrem.
Dessa kugghjul tillverkades också, precis som pedalfästena som skulle driva transmissionen.
När hela konstruktionen var färdig utfördes ett antal test där det upptäcktes att motorn inte
klarade att driva hjulet. Ny motor var nödvändig och hela motorkonstruktionen på ramen fick
kasseras. Detta var ett mycket stort nederlag och innebar mycket förlorad tid. I efterhand
skulle vi gjort två saker annorlunda. Den största missen var motorvalet. Vid val av motor togs
det bara hänsyn till motorns effekt och inte till vilken vridmoment den klarade. Detta berodde
i huvudsak på kunskapsbrist. Ett mer omfattande förarbete skulle kunnat förhindra hela
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problemet. Det andra vi borde gjort annorlunda var att vi skulle testat motorns styrka mycket
tidigare i processen och inte när konstruktionen var klar. Om motorn hade testats innan hela
transmissionen konstruerades och monterades skulle många timmars arbete inte gått till spillo.
Under Bilaga 14 presenteras en bild på den byggda transmissionen som till slut inte kom att
användas.
Nu när projektet är slut anser vi att rätt tillvägagångssätt har använts. Men att göra en
tydligare planering tidigt vilken angriper uppenbara problemområden skulle kunnat spara en
hel del verkstadstid. Dessutom spenderades mycket tid med att hitta en design och utformning
som både skulle vara nöjda med. Denna tid hade kunnat spenderas bättre i form att
funktionstester och faktiskt verkstadstid. Vi ser dock att dessa diskussioner gav en stor klarhet
och en gemensam vision som kunde arbetas mot.
Gällande den mekaniska konstruktionen önskas, att vi under utsatt tid hade klarat att
färdigställa transmission och pedalkonstruktionen. Det tidigare nämnda problemet med fel
motor resulterade i att det inte fanns tid att omkonstruera transmissionen så att den fungerade
på den nya motorn. Det finns dock en färdig plan på hur den skulle se ut och fungera.
Även om samarbetet med Assisting Systems har varit mycket givande och resulterat i mycket
vunnen kunskap om motorstyrning, har även detta inte varit helt smärtfritt. I prototypen
används deras motorreglage som de har byggt för att styra en motordriven sjukhussäng.
Initialt användes till en början ett reglage anpassat till elcyklar. Detta reglage hade
begränsning som gjorde det omöjligt att minska motorns hastighet. Eftersom en elmotor till en
cykel inte ska bromsa upp hastigheten när den inte jobbar, snarare vara friktionsfri, innebar
det att detta reglage var fel. I Duvans fall ska motorn sänka hastigheten då användaren får för
mycket bakåtvikt. Detta resulterade i ett reglagebyte och dessutom omkodning, vilket innebar
en smärre förändring i ramens konstruktion för att möjliggöra fastsättning av reglaget. Även
detta var ett moment som gjorde att onödig, dyrbar tid förbrukades. Innan problemet
uppdagades hade projektgruppen dessutom lagt ner mycket tid på att få till kodningen till
detta reglage – något som ändå fick kasseras.
Projektgruppen har arbetet hårt med att utveckla kodning för att motorn ska klara att balansera
användaren. Resultatmässigt är projektgruppen väldigt nöjd med att ha klarat av att skriva ett
så avancerat program innehållande Kalmanfilter och PID-reglage. Det måste anses som en
stor milstolpe eftersom det innehåller väldigt svåra och omfattande reglerberäkningar.
Kodningen till programmet i Arduinon har kontinuerligt förbättrats och byggts på under tiden
som prototypen tagit form. Att kalibrera koden så att den stämmer överens med motor och
motorreglage samt balansfunktionen har varit enorm omständligt och har lett till en mängd
nyfunnen kunskap och erfarenhet. Ett problem projektgruppen stötte på vid ett flertal gånger
under test var att ett flertal reglage brändes upp till följd av belastningsfel i koden. Detta
innebar flera tidsmässigt långa besök på Assisting Systems.

8.2 Kvarstående arbete
Avsnittet borttaget på grund av immaterialrättsliga skäl.
8.2.1 Risker kvarstående arbete
Avsnittet borttaget på grund av immaterialrättsliga skäl.
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8.3 Diskussion – Projekt
Under hela arbetet har teorier och modeller som Utvecklingsingenjörsprogrammet förespråkar
använts. Oavsett om de har haft en betydande del eller inte i arbetet så har de alltid legat som
grund för de beslut och val som gjorts. Att tillämpa de teoretiska kunskaperna har skapat en
mer dynamisk utvecklingsprocess med större omfång som följd. Som i alla vetenskapliga
projekt har det funnit moment och analyser i arbetet som har känts överflödiga, men det kan
dock diskuteras om dessa trots allt har gett något typ av förståelse för arbetet.
Att skaffa kunskap kring för oss okänd teknik har varit ett omfattande jobb som krävt
betydligt mer tid och energi än vad som initialt förväntades. De tidigare kunskaperna kring
programmering som projektmedlemmarna tidigare haft var från kursen Datorkunskap, som
båda läste, samt på kursen Produktion och produktionsorganisation, som Johan läste, på
Utvecklingsingenjörsprogrammet. Tillika hade projektmedlemmarna relativt lite kunskap
kring hårdvara och elmotorer, varför även en omfattande kunskapsinsamling har skett inom
dessa områden.
Under projektets gång har projektmedlemmarna jobbat målmedvetet och strukturerat. Även
om små dispyter har uppstått under projektets gång har den totala andan varit god, där
konflikter har hanterats genom diskussion och öppen dialog där kritik har gett och mottagits
sinsemellan. Projektgruppen ser goda möjligheter till ett fortsatt samarbete med varandra då
både Erik och Johan besitter olika kunskaper i olika områden.
Något som har fungerat mindre bra under arbetets gång har varit att uppskatta hur lång tid alla
delmomenten tar. Planerad tid i verkstaden har inte alls stämt med faktiskt tid i verkstaden.
Detta har berott på att nästan allt som gjorts har lett till ett resultat projektgruppen inte varit
nöjda med, varpå momentet har repeterats tills ett bättre resultat har uppnåtts. Dessutom har
det på grund av öppettiderna, som tidigare nämnts, varit svårt att verkligen utnyttja verkstaden
så mycket som projektgruppen önskat.

8.4 Diskussion - Affärsplan
Avsnittet borttaget på grund av immaterialrättsliga skäl.

8.5 Hållbar utveckling
Det diskuteras flitigt miljömässiga alternativ till bilresor. Många sträckor som körs med bil är
under 10 km vilket betyder att dessa sträckor är en fråga om inställning till bilanvändning
snarare än ett nödvändigt ont. Här kan Duva och framtida användare av Duvan medverka för
att minska utsläpp av fossila bränslen. Här är det tre olika faktorer som kan påverkas, dels
användarens känsla och vilja av att minska sitt ekologiska fotavtryck, dels att utsläppen i en
förlängning minskar och dels att uppmärksamma förbipasserande och öka intresset för hållbar
mobilitet.
Som avhandlats tidigare i rapporten skapar Duvan även en möjlighet att medföras med
kollektivtrafik vilket öppnar upp för en ökad medvetenhet och användning från konsumenters
sida. Finns möjligheten att Duva till busstationen – ta med sig Duvan på bussen – duva vidare
till jobbet är förhoppningarna att det blir en ögonöppnare, vilket i förlängning leder till att fler
kan välja kollektivtrafik istället för bil.
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I dagens slit och släng samhälle är det av avgörande betydelse att försöka utveckla en produkt
som använder miljövänliga material så gott som det går. I det fall detta inte går ska det i alla
fall finnas möjligheten för en resthantering som inte skadar naturen.
Från ett återvinningsperspektiv är målet att källsortera eller återanvända så många
spillkomponenter som möjligt ur produktionen hemma i Sverige. Vidare är det i framtida
scenario viktigt att till så stor mån som möjligt beställa varor från fabriker med god resumé
kring materialhantering ur ett miljöperspektiv. Detta är extra viktigt eftersom komponenter
såsom till exempel polyester kan vara skadliga vid felhantering. Ett utopiskt scenario hade
varit att själva anlägga en fabrik i framtiden där materialhantering är av yttersta vikt tillika
arbetsförutsättningarna. Komponenttillverkningen kommer eventuellt i framtiden vara förlagd
i Asien vilket innebär långa transporter tillbaka till Sverige. Till mån av ekonomi finns
möjligheten att använda transportföretag som arbetar kring en ideologi där miljö är av stor
vikt. Under bilaga 17 presenteras en MET-matris som behandlar produkten och dess
påverkande miljöfaktorer.
Utifrån ett ekonomiskt och socialt perspektiv är det av yttersta vikt för projektmedlemmarna
att anställa personal där individerna respekteras och goda arbetsförhållande hålls. Som nämnts
ovan är jordens materiella resurser av slående betydelse, varför ett slöseri av material, råvaror,
och onödiga transporter är något som projektgruppen inte förespråkar. All tendens till detta
ska tas avstånd från.

8.6. Lika villkor, etik, moral och arbetsmiljö
Utifrån ett genusperspektiv valdes stor vikt på att skapa ett varumärke och produktnamn som
skulle vara könsneutralt. I början av projektet föreslogs namn så som ”Tjurhjul”. Utan vidare
tankekraft kunde projektgruppen inse att detta namn inte över huvud taget var könsneutralt.
Namnet skulle kanske spegla en maskulin målgrupp men den skulle således inte tilltala
feminina köpare. Av den anledningen valdes det mer könsneutrala namnet ”Duva”. Även
färgerna på logotypen är varken maskulina eller feminina.
Som ett transportmedel som är menat att användas i trafik finns det risker för skador på
användaren och på medtrafikanter. Utvecklingen av Duva inriktas mot att göra
transportmedlet så trafiksäker som möjligt och ska genom fortsatt utveckling följa
trafikverkets regler. Utöver det kommer användande av Duva utföras på egen risk och ansvar
för eventuella skador på person eller material som följd av olyckor avsäger sig
utvecklingsgruppen från. Detta sattes även som en avgränsning i början av projektet.
Produktionen av Duva kommer vid början av lansering monteras i Sverige och eventuella
montörer ska arbeta med bra arbetsvillkor. Flera delar kommer att tillverkas i utlandet för att
få ner priser på komponenter och minska investeringsrisken för ägare. Detta medför risk för
att tillverkningen av komponenterna utförs under dåliga arbetsförhållanden i fabriker som
bortprioriterar arbetare och arbetsmiljö. För oss som utvecklare av Duva är det viktigt att
tillverkningen sker under rättvisa förhållanden och med minimal miljöpåverkan. Leverantörer
kommer väljas omsorgsfullt utifrån kriterier som arbetsmiljö, arbetsvillkor och fabrikens
miljöpolicy.

8.7 Slutgiltig reflektion
Ponera att vi når upp till vår vision i framtiden. Räcker det? Blir den enklare att förvara och
bära jämfört med en traditionell cykel? Kan man ta med den på tåget? Hur långt räcker den
här ”wow-faktorn” för produkten?
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Vi vill ställa oss frågan och öppna upp våra egna ögon utifrån ett objektivt perspektiv. Är vår
vision verkligen så bra som vi har tyckt under projektets gång? Vi har nått en hel del mål men
det är en bit kvar på vägen.
Vi vill med de här frågeställningarna inte ge svar på tal, utan snarare väcka frågan. Vi vill
med de här frågorna ta med detta vidare i utvecklingen, något att ha i bakhuvudet som gör att
vi kan reflektera, analysera och vara medvetna om Duvans brister.
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