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Abstract 

In many products a compromise between ground clearance and the required space to 
store the product has to be made. This problem attracted the attention of the authors of 
this thesis.  

The objective of this project is to develop a functioning solution to a foldable wheel. The 
solution should be applicable to several types of product groups. A limitation for this 
work has been made so that the work only covers solutions for lighter vehicles. 

The purpose is to drive this project forward, so that a solution can be found. 
Furthermore the purpose of the report is to clarify how the authors proceeded to design 
and construct the wheel according to a fixed specification. The authors of this project 
also wishes to develop their knowledge within the field of product development.  

Set-Based Concurrent Engineering (SBCE) has been used as the underlying method on 
which this work was based. The work started with a preliminary study. Relevant 
specifications was established using the results from the study. The specifications was 
given a rang by the use of pairwise weighting, then a QFD was made using said 
requirements.  

The wheel was divided into three different areas. Solutions was developed to problems 
within each area, independently of one another. The project underwent three concept 
stages and three screening stages. During the third screening a final concept was chosen 
for further development.  

Strength simulations was performed in Solid Works, by using the results from the 
simulations adjustments to the design could be made.     

The authors succeeded in developing a wheel capable of a volume reduction by 70 %. 
When the wheel is dimensioned to fit an ordinary bike it weighs about 2.5kg and can take 
a radial load of over 1 000N. The final concept is called Arcas and is made up of four 
sections of a specially developed flexible arc-solution. The arc-solution enables the 
wheels curved surfaces to be straightened out when the wheel is about be stored.  

The authors consider that they have developed the knowledge in product development 
and also improved their ability to handle loose defined projects. It should be possible to 
further reduce the volume up to levels around 80 %. A detailed FEM analysis of the 
components should be of use.        
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Sammanfattning 

Hos många produkter måste en kompromiss göras mellan markfrigång och krävt 
förvaringsutrymme. Detta problem uppmärksammades av författarna till denna uppsats.  

Målet med detta projekt är att är att ta fram en fungerande hjullösning på ett hoppfällbart 
hjul. Lösningen ska gå att applicera inom olika produktgrupper, dock har arbetet 
begränsats till att endast omfatta lösningar till lättare fordon. 

Syftet är att driva projektet framåt så att en lösning på problemet hittas. Vidare är syftet 
med rapporten att redogöra för hur författarna gått tillväga för att designa och konstruera 
hjulet enligt satta kriterier. Författarna vill även fördjupa sina kunskaper inom 
produktutveckling. 

Set-Based Concurrent Engineering (SBCE) har använts som övergripande metod i detta 
arbete. Arbetsprocessen började med en förstudie. Relevanta krav på produkten 
upprättades baserade på genomförd förstudie. Kraven viktades genom parvis viktning 
och en QFD upprättades med dessa krav. Hjulet delades upp i tre olika områden. 
Lösningar togs fram på problem inom de tre områdena oberoende av varandra. Projektet 
genomgick tre stycken konceptfaser och tre stycken sållningar. Vid den tredje sållningen 
valdes ett slutkoncept att arbeta vidare emot. 

Hållfasthetssimuleringar utfördes sedan i Solid Works, med hjälp av resultaten på dessa 
kunde justeringar av designen utföras.  

Författarna lyckades att ta fram ett hjul kapabelt av en volymminskning med 70 %. Då 
hjulet är dimensionerat för att passa en vanlig cykel väger det ca 2.5kg och klarar av en  
radiell last på över 1 000N.  Det slutgiltiga konceptet heter Arcas och består av fyra 
sektioner av en speciellt utvecklad flexibel båglösning. Båglösningen tillåter hjulets krökta 
ytor att rätas ut när hjulet skall förvaras.   

Författarna anser sig ha fördjupat sina kunskaper inom produktutveckling och framförallt 
förbättrat förmågan att hantera projekt med lösa ramar. Det borde vara möjligt att öka 
graden av hoppfällning så att volymminskningen kommer upp i nivåer kring 80 %. En 
ingående FEM-analys på ingående komponenter skulle vara användbar.   
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1 Inledning 
Examensarbetet har utförts vid Jönköpings Tekniska Högskola och är ett samarbete 
mellan två studenter som läst maskinteknik med inriktning mot produktutveckling och 
design. Examensarbetet innefattar att ta fram en generell lösning för hopfällning av hjul 
som ska gå att applicera inom olika produktgrupper. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Författarna har tidigare samarbetat kring ett designprojekt, som gick ut på att ta fram en 
kajakvagn som helst skulle gå att ta med i kajaken under färd. Under arbetets gång var det 
framförallt hjulen som skapade problem då vagnen skulle förvaras i kajaken. Under detta 
projekt fanns det inte tid att fördjupa sig inom problemet och en kompromiss fick göras 
mellan markfrigång och hur portabel vagnen kunde bli. Problemet med otympliga och 
svårförvarade hjul kan även hittas bland andra produktgrupper som till exempel 
barnvagnar, rullstolar och cyklar. 

I skrivande stund finns endast ett hoppfällbart hjul på marknaden (se konkurrentanalys 
avsnitt 4.1.1) och detta är endast anpassat för rullstolar. Hjulet är relativt dyrt då det 
kostar ca 6 000 kronor styck, jämfört med ett standardhjul vilket kostar ca 2 500 kronor 
styck(enligt kundservice på Etac), och har en komprimerbarhet som inte är optimerad för 
andra produktområden.  

Det finns även andra koncept på hopfällbara hjul som inte lämpar sig för tillverkning och 
försäljning pga. onödigt komplicerade konstruktioner och opraktiska upp-
/nedfällningsmoment, se konkurrentanalys avsnitt 4.1.1. 

 

1.2 Syfte mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet är att driva projektet framåt så att en lösning på problemet hittas. Vidare är syftet 
med rapporten att redogöra för hur författarna gått tillväga för att designa och konstruera 
hjulet enligt satta kriterier. Författarna vill även fördjupa sina kunskaper inom 
produktutveckling. 

1.2.2 Mål 

Målet är att ta fram en fungerande hjullösning som går att applicera på flera 
produktgrupper.  

1.2.3 Frågeställningar 

 Går det att ta fram en hoppfällbarhjullösning som kan tillämpas på flera 
produktgrupper? 

 Är det möjligt att utveckla ett kompakt hjul som inte kräver vare sig verktyg eller 
komplicerad fällprocess. 
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1.3 Avgränsningar 

Hjullösningen ska inte avse lösningar för tyngre fordon som motorcyklar, bilar och 
lastbilar. Författarna anser att det inte finns något behov av ett hoppfällbart hjul inom 
dessa områden. Samtliga koncept kommer inte att tas upp i detalj utan endast de som 
passerat sållning. Då examensarbetet omfattning och författarnas resurser är begränsade 
kommer mindre tid läggas till hållfasthetsberäkningar, tester och produktionsanpassning. 

 

1.4 Disposition 

Rapporten börjar med en teoretisk bakgrund för att översiktligt beskriva de metoder som 
har använts i arbetet. Den teoretiska bakgrunden tar även upp vilka krav som förväntas 
av befintliga hjul inom några olika områden på marknaden.  

Nästa avsnitt i uppsatsen beskriver metoder och genomförande för hur designprocessen 
har utförts. Därefter följer ett avsnitt om designprocessen som tar upp hela processen, 
från förstudie till analys av slutgiltigt koncept. 

Det avslutande avsnittet i uppsatsen innehåller diskussion och slutsatser. Här tas 
diskussioner kring tidigare designprocess upp och diskussioner kring de metoder som har 
används för att lösa problemet. Slutligen presenteras hur projektet kunnat fortskrida och 
vilka åtgärder som kan vidtas för en vidare utveckling av slutkonceptet. 

Efter avslutande diskussionskapitel kommer referenser, sökord och bilagor. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Teorin för arbetet går att läsa under detta avsnitt. 

 

2.1 Metoder för idégenerering och konceptval 

Nedan presenteras de metoder som använts i arbetet. 

2.1.1 Set-Based Concurrent Engineering 

Traditionella metoder för produktutveckling har förmågan att tidigt peka på en specifik 
lösning av samtliga lösningar som är möjliga, för att sedan förfina denna så att den möter 
de krav designen ska uppfylla. Detta kan vara ett effektivt tillvägagångssätt så länge fel 
lösning inte väljs, vilket kan medföra tidskrävande åtgärder och en slutgiltig produkt som 
inte är optimal. Författarna har därför istället valt att använda Set-Based Concurrent 
Engineering (SBCE) som metod. SBCE kan tolkas på olika sätt och författarna har valt 
att använda sig av den definition som Sobek ger. [1] 

Med metoden SBCE tas en mängd ”set” fram som samtliga har potential att lösa 
designproblemet. Utgången är många möjliga lösningar där den svagaste lösningen, allt 
eftersom utvecklingen går framåt, sållas bort. Detta underlättar att hitta den lösning som 
passar bäst. [1] 

2.1.2 Brainstorming 

Brainstorming är en metod för att generera idéer och lösningar på problem, där 
deltagarna i en grupp tillsammans kommer upp med en mängd förslag. Förslagen får inte 
censureras eller kritiseras av gruppen. Det är inte nödvändigt att deltagarnas förslag är 
praktiskt genomförbara, tvärtom bör motsatsen uppmuntras då absurda förslag ofta kan 
leda till nya sett att angripa problemet. Storleken på gruppen kan variera, enskilda 
personer kan utnyttja metoden såväl som större grupper. Större grupper kan dock 
medföra praktiska problem då samtliga förslag ska dokumenteras och samtliga deltagare 
bör få chansen att komma till tals. [2] 

Det finns flera sorters Brainstorming. En variant kallad ”Laget runt” går ut på att 
deltagarna i gruppen i tur och ordning lämnar sina förslag för dokumentation. Förslagen 
kan bygga på varandra, men detta är inte nödvändigt. [2]  

I ”Fritt för alla” får varje deltagare lämna förslag närhelst denne känner för det. En 
nackdel jämfört med ”Laget runt” är att blyga personer tenderar att inte medverka i lika 
stor utsträckning i processen. [2] 

Den så kallade ”6-3-5” metoden är till för grupper om 3-8 personer. Deltagarna kommer 
överens om ett specifikt problemområde de ska arbeta mot. Därefter har personerna 5 
minuter på sig att skissa upp tre olika idéer med syfte att lösa problemområdet. Under 
denna tid får deltagarna inte tala med varandra. När tiden har gått lämnas varje deltagares 
förslag vidare till en annan person i gruppen. Efter koncepten studerats har de ytterligare 
5 minuter på sig att antingen bygga vidare på dem eller att komma med nya förslag. 
Processen upprepas ett förutbestämt antal gånger tills gruppen presenterar sina resultat 
för varandra. [2]  
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I samband med detta examensarbete genomförde författarna två gemensamma 
brainstorming-sessioner med personer involverande i utomstående projekt. Anledningen 
var att öka antalet idéer och medge nya synvinklar på problemen. Samtliga ovan 
beskrivna varianter av brainstorming tillämpades. 

2.1.3 Gut-Feel 

Gut-Feel betyder att man sållar baserat på ”magkänsla”. Metoden bedöms ofta som ett 
osäkert sållningsverktyg. Desto mer kunskap som finns inom det gällande området ökar 
chansen för mer korrekta beslut. Inom Gut-Feel ges en lösning ett av tre olika alternativ: 

1. Att lösningen inte kommer att fungera och sållas då bort. 

2. Att lösningen kan komma att fungera om vissa modifikationer görs. 

3. Att lösningen är värd att föra vidare. 

[2]  

2.1.4 Viktning 

För att ta reda på vilka kraven som mest tid och resurser bör läggas på kan en så kallad 
viktning genomföras. Det finns ett flertal metoder att tillgå. Vid ”parvis viktning” ställs 
kraven mot varandra i tur och ordning, anses ett krav vara mer betydande än ett annat 
tilldelas det 1 poäng och det andra kravet får då 0 poäng. Anses kraven likvärdiga får de 
0.5 poäng vardera. Slutligen läggs varje kravs poäng samman och ju högre poäng desto 
viktigare anses kravet vara. Poängen sammanställs enklast i en matris där kraven syns 
både som kolumn och rad. Diagonalt saknas viktningspoäng då kraven här viktas mot sig 
själva och på resterande platser hamnar viktpoängen. [3] 

Figur 2.1 visar en viktning av exempelkraven A, B, C. 

 

 

 

Figur 2.1 Parvis viktning 

2.1.5 Pughs beslutsmatris 

Pughs beslutsmatris är ett verktyg för att enkelt värdera olika koncept mot varandra. Som 
grund för bedömningen används en serie viktade krav eller önskemål. De olika 
koncepten placeras i en matris och ett av koncepten väljs till referens. Sedan undersöks 
om koncepten uppfyller de viktade kraven bättre eller sämre än referensen. Lyckas ett 
koncept bättre än referensen med att uppfylla ett krav, tilldelas det en positiv summa 
med av värdet av det kravet. Misslyckas konceptet tilldelas den en negativ summa. 
Resultatet blir ett numeriskt värde på hur mycket bättre eller sämre koncepten är än 
referensen. Det är ofta nödvändigt att upprepa processen med olika referenser för att få 
ett så tillförlitligt resultat som möjligt. [2] 

Krav A B C

A 0 0,5 0,5

B 1 0 1

C 0,5 1 1,5

Summa
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2.1.6 QFD-Quality function deployment 

Ett ofta använt verktyg för att generera tekniska specifikationer för produkter är en 
Quality Function Deployment (QFD). En QFD gör att det går att organisera den största 
delen av viktig information som krävs för att kunna förstå vad problemet är. 
Informationen delas in i fem olika områden: 

1. Vem är kunden? Inköpare, Konsument etc. 
2. Vad är det som ska göras? Specificera mål för produkten. 
3. Hur mäter sig specifikationerna mot kundens krav? 
4. Hur väl uppfyller konkurrenter kraven? 
5. Ta fram fasta mål att arbeta mot. 

[2] 

Se bilaga 3 

2.1.7 Morfologimatris 

En morfologimatris består av två stycken typer av listor. Den ena listan tar upp 
områdena den slutgiltiga produkten är uppdelad i och den andra tar upp de olika 
lösningarna som finns under varje område. De olika områdena ska vara på samma 
abstraktionsnivå för att de ska gå att bedöma likvärdigt. Områdena ska även vara så 
oberoende av varandra som möjligt. De ska även övergripande kunna täcka de 
nödvändiga funktionerna som ställs på den produkt som är tänkt att utvecklas. Antalet 
områden bör vara få till antalet då antalet möjliga kombinationer snabbt kan öka till en 
ohanterlig mängd. [3]   

Morfologimatrisen tas sedan fram med de olika områdena som en kolumn längs den 
vänstra sidan och lösningarna som rader åt höger utifrån dess tillhörande område. En 
helhetslösning skapas genom att välja en lösning från varje rad. [3] 

Med andra ord, om det finns tre områden med tre lösningar i den första raden, fem 
lösningar i den andra och två lösningar i den tredje raden så är det maximala antalet 
kombinationer 3 * 5 * 2 = 30. [3] 

 Figur 2.2 visar en enkel morfologimatris på ett hus. 

 

 

 

Figur 2.2 Morfologimatris 

 

 

 

Hus

                Lösning 

Område
1 2 3

Tak Trä Takpannor Halm

Väggar Tegel Lera Trä

Golv Jord Trä Betong

Möjliga kombinationer: 3 * 3 * 3 = 27 st
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2.2 Krav för att klara olika laster 

Ett hjul kan belastas axialt, radialt och lateralt, se Figur 2.3. [4] Det är inom vissa 
produktområden svårt att hitta siffror på vad en fälg för ett hjul förväntas klara av. 
Uppskattade siffror har därför tagits fram för dessa produkter utifrån vad 
huvudprodukten är tänkt att klara av.  

 

En standardrullstol ska klara en brukarvikt på ca 135-160kg. En uppskattning har då 
gjorts att denna kraft delas upp på två hjul vilket ger en radial belastning på 67,5-80kg. [5] 
[6] 

Enligt fälgtillverkaren Fulcrums manual för en fälg avsedd för landsvägscykel avråder de 
från att belasta produkten med laster över 109kg. Vid vikter över 82kg rekommenderar 
de användaren att vara extra vaksam och få cykeln inspekterad oftare. [7] 

Enligt en artikel från The Roues Artisanales gällande cykelhjul har ett standardhjul för 
landsvägscykel en styvhet på 1500-2500N/mm och behöver då 150-250kg radiell 
belastning för att deformeras en millimeter. [8] 

Enligt barnvagnstillverkaren BRIOs manualer väger deras vagnar ca 12 – 15kg beroende 
på om det är en singelvagn eller en tvillingvagn. Maximal belastning rör sig från ca 15 – 
35kg. Samtliga BRIOs modeller har fyra hjul om tar upp den samlade maximala vikten på 
12 – 50kg vilket gör att varje hjul ska klara den radiala belastningen 3 – 12,5kg. [9] 

  

Figur 2.3 Krafter på ett hjul 
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3 Metod och genomförande 
Utifrån teorin om SBCE utformades en tidsplanering. Arbetsprocessen började med att 
en förstudie gjordes. Förstudien innefattade en sökning över befintliga konkurrenter i en 
konkurrentanalys och även en patentsökning över befintliga patenterade lösningar av 
problemet. Eftersom produkten tas fram utan att en befintlig kund existerar sattes 
relevanta krav på produkten upp efter genomförd förstudie för att dels kunna jobba mot 
fast satta siffror, dels för att kunna utvärdera lösningarna efter hand. 

En QFD togs fram för att hitta vad som saknades på marknaden och vilka målvärden 
som var lämpliga att arbeta mot. Nästa steg var att påbörja själva idégenereringen med 
hjälp av bland annat brainstorming-metoder som ”Laget runt”. Två brainstorming-
sessioner hölls med studenter involverande i ett annat projekt. Problemet delades även 
upp i olika områden för att enklare kunna finna lösningar. 

När flertalet lösningar hade tagits fram under varje område byggdes en morfologimatris 
för att enklare hålla ordning på lösningarna och för att se vad som kunde kombineras. 

Då arbetet skedde runt SBCE bestod den kommande konceptfasen inte bara av att ta 
fram koncept och förbättra dessa utan att även efter hand sålla ut de svagare koncepten 
med lämplig metod. I den första sållningen togs ogenomförbara kombinationer, av de 
olika områdena, bort. I den andra sållningen valdes orealistiska och opraktiska koncept 
bort.  

Efter konceptfasen följde en konstruktionsfas där de lösningar som uppfyllde kraven 
sämst valdes bort och resterande lösningarna ritades upp i CAD-programmet Solid 
Works för att kunna göra konstruktionerna mer detaljerade. Efter denna fas kunde 
slutligen en sista sållning göras med hjälp av Pughs beslutsmatris. 

När slutkonceptet valdes ut användes dess CAD-modell som underlag för 
hållfasthetsberäkningar i Solid Works. Vissa mindre designjusteringar applicerades sedan 
på slutkonceptet. 

För presentationens skull gjordes även renderingar i programmet Keyshot 3.2 baserade 
på tidigare nämna CAD-modeller. 
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4 Designprocessen 

Arbetets designprocess löper från förstudie till analys av slutkoncept. 

 

4.1 Förstudie 1 

En förstudie gjordes för att studera tidigare lösningar på marknaden och för att hitta 
eventuella patent inom området. En QFD-matris togs fram för att finna vad som 
saknades på marknaden och vilka målvärden som var lämpliga åt detta projekts koncept. 
Värden för konkurrerande lösningar fick uppskattas då dessa lösningar i vissa fall endast 
var koncept utan några tillgängliga data eller beräkningar. 

4.1.1 Konkurrentanalys 

Efter genomförd konkurrentanalys fann författarna få konkurrerande lösningar på 
marknaden. Bland de lösningar som existerar har de flesta inte nått längre än ett 
konceptstadie. Tre av de funna koncepten som löser problemet olika kommer att 
presenteras. Endast en av de funna lösningarna som hittats finns att köpa och den kom 
ut på marknaden under detta projekts gång. Konkurrentanalysen har genomförts genom 
internetsökningar. 

I Figur 4.1, Figur 4.2 och Figur 4.3 visas en konkurrerande lösning på att fälla ihop ett 
cykelhjul. Hopfällningen sker här genom att montera isär större delen av hjulet och 
paketera om detta på ett annat sätt. Detta sätt att göra hjulet mindre är tidskrävande och 
kräver verktyg men gör att större volymförändring är möjlig jämfört med de andra 
konkurrerande lösningarna som författarna hittade vid sin förstudie. Den här lösning är 
endast på konceptnivå. [10] 

                         

I Figur 4.4 visas en annan konkurrerande lösning. I första hand är hjulet designad för 
daglig transport med tillhörande cykel. Lösningen är endast på konceptnivå och består av 
tre sektioner som skjuts samman för att få en kompakt enhet. [11] 

Figur 4.1 Konkurrent [10] Figur 4.2 Konkurrent [10] Figur 4.3 Konkurrent [10] 
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Figur 4.4 Konkurrent [11] 

Den sista konkurrerande lösningen som presenteras här är också den enda som har 
hittats som faktiskt tillverkats av en kommersiell firma och kallas för Crossbreed, se Figur 
4.5 och Figur 4.6. Under examensarbetets gång har även denna lösning kommit ut på 
marknaden till försäljning. Hjulet som finns på marknaden är avsett för rullstolar men 
tidigare prototyper har även suttit på cyklar. Hjulet är relativt dyrt jämfört med ett 
standardhjul för rullstolar. Hjulet kostar ca 6 200 kronor och ett standardhjul kostar ca 
2 500 kronor enligt ett mail från kundservice på Etac. Fördelar hos denna lösning är en 
snabb hopfällning. En nackdel är trots att hjulet minskar i volym då dess radie förändras 
ökar längden på det hopfällda hjulet. Detta medför att den faktiska volymminskningen 
inte blir mer än ca 12 %, se Pughmatris avsnitt 4.8.1. Hjulet marknadsför sig som det 
första hopfällbara hjulet. [12] [13] 

                  

4.1.2 Patent 

Samtliga lösningar som har gjorts med syfte att lösa problemet finns inte ute på 
marknaden utan vissa kan vara patenterade och inte tagits längre i utvecklingen av olika 
anledningar. De patenterade lösningarna kan vara en del i en pågående produktutveckling 
eller så har de inte ansetts lämpliga att släppa på marknaden. För att hitta lösningar på 
hopfällbara hjul som har patent gjordes en patentsökning hos Patent och 
Registreringsverket (PRV), och European Patent Office (EPO). Ett patent kan delas upp 
i olika klasser och de flesta länder följer systemet att beteckningen A är en ansökan och 
ett B är ett beviljat patent. [14]  

Av de patent som hittades har tre valts att presenteras vilka samtliga ger olika lösningar 
på ett hjul som kan förändra sin volym.  

Figur 4.6 Rullstolshjul hopfällt [12] Figur 4.5 Rullstolshjul uppfällt [12] 
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Patent US8371659  

I Figur 4.7 visas ett patent på en lösning som även nämndes ovan i konkurrentanalysen. 
Lösningen har ett beviljat patent i USA men har ett A patent i Europa. [15]  

Patent US5492390 

Patentet US5492390 var ett beviljat patent men det gick ut 2008-02-20. Lösningen består 
av ett antal justerbara ekrar som är fastsatt mellan navet och en anpassningsbar fälg. 
Ekrarna kan justeras genom hydraulik, elektronik, pneumatik eller rent mekaniskt. Hur 
mycket varje eker ska justera sig bestäms i sin tur av en dator. Figur 4.8 [16] 

Patent US3802743 

Lösningen i patent US3802743 består av ett antal lika delar som går att justera i två fasta 
lägen, ett hoptryckt läge där hjulet får en liten radie, och ett utdraget läge där hjulet får en 
större radie. Detta är ett äldre patent som främst är avsett för att underlätta körning i 
ojämn terräng där ena sidan av fordonet går högre upp än den andra. Figur 4.9 [17] 

 

 

Figur 4.7 Patent US8371659 [15] 
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Figur 4.8 Patent US5492390 [16] 

 

Figur 4.9 Patent US3802743 [17] 
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4.1.3 Kravspecifikation 

När projektet startades fanns det inga befintliga lösningar ute på marknaden och det var 
svårt att finna krav på vad detta projekt skulle klara av både med avseende på graden av 
hopfällbarhet men även när det gällde fysiska påfrestningar av olika krafter. Här har 
uppskattade mål gjorts för att få fram några värden att jämföra projektet mot. 
Uppskattningarna har utgått från de vikter lösningar inom olika produktgrupper 
förväntas klara av, se avsnitt 2.2. Koncepten är tänkt att hålla mått för ett cykelhjul och 
kraven har då anpassats för detta.  

Målvärden som sattes upp: 

- Hjulets volym ska minska med 80 % i hopfällt läge. 

- Hjulet ska inte ta mer än max 5 sekunder att fälla ihop eller fälla upp. 

- Lösningen ska gå att applicera inom flera produktgrupper. 

- Hjulet ska klara av 1000 N (ca 102kg) i radiell riktning 

- Hjulets vikt ska inte överskrida 3 000g 

4.1.4 Viktning 

Utifrån de satta målvärdena formulerades krav som beskriver hur målvärdena ska 
uppnås. Ett exempel är att en 80 % volymförändring kan få kravet ”Underlätta 
förvaring” men också ”Underlätta medtagbarhet”. Utifrån kraven gjordes en parvis 
viktning enligt beskrivning i avsnitt 2.1.4. Endast brukaren av produkten sattes i fokus 
när viktningen gjordes. Därför får till exempel ”minimera antalet komponenter” en låg 
siffra då detta är mer kopplat till produktionen av produkten.  

 

Tabell 4.1 Parvis viktning 
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Underlätta förvaring 0,5 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0

Underlätta medtagbarhet 0,5 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0

Underlätta hanterbarhet 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 6,0

Äga självklarhet 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 5,5

Undvika skador på "Parent Produkt" 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 3,0

Medge stabilitet 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,5

Tillåta manövrering 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 7,5

Minimera skaderisk 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,5

Vara billig 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 3,0

Minimera antalet komponenter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

Underlätta montering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
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Tabell 4.2 Sorterad viktning 

Medge stabilitet 8,5 

Tillåta manövrering 7,5 

Underlätta förvaring 7,0 

Underlätta medtagbarhet 7,0 

Minimera skaderisk 6,5 

Underlätta hanterbarhet 6,0 

Äga självklarhet 5,5 

Undvika skador på "Parent Product" 3,0 

Vara billig 3,0 

Minimera antalet komponenter 1,0 

Underlätta montering 0,5 

4.1.5 QFD-Quality Funktion Development 

Med hjälp av värdera från viktningen upprättades en QFD, se bilaga 3. QFD:n gjordes 
med fokus på brukare av produkten. Vissa av värdena tvingades författarna göra en 
uppskattning på, som till exempel estetik eller tiden det tar att fälla upp och ned ett hjul.  

 

4.2 Idégenerering 

Idégenereringen i projektet har förlöpt kontinuerligt genom hela arbetet snarare än vid 
vissa enskilda tidsperioder eller faser. Författarna beslutade tidigt i projektet, i enlighet 
med Set-based metoden att dela upp hjulet i tre huvudområden eller så kallade sets för att 
sedan kunna arbeta med dessa oberoende av varandra. Det föreföll logiskt att dela upp 
hjulet i följande områden: 

- Surface 

- STWSH: System for Transferring Weight from Surface to Hub 

- Hub   

Surface är benämningen på ytan som är i kontakt med marken då hjulet används. 
STWSH är det system som överför last mellan ytan och navet till exempel ekrarna i ett 
cykelhjul. Hub står för hjulnavet. Dessa definitioner valdes för att respektive område inte 
skulle peka på en specifik designlösning. När problemet delats upp i huvudområden 
påbörjades idégenerering på dessa. Arbetet kom dock inte alltid att avgränsas av ovan 
nämnda områden. Vissa koncept krävde en helhetssyn då två eller samtliga tre områdena 
blev integrerade i varandra. Se bilaga 6, skisser på tyghjulet. 

Inom varje område togs en mängd lösningar fram. Dessa lösningar delades vidare in i 
dellösningar. Lösningarna kombinerades med andra lösningar inom andra områden och 
skapade olika koncept. Se Figur 4.10.  

I samband med detta examensarbete hade författarna två gemensamma brainstorming-
sessioner med studenter involverande i ett annat projekt. Anledning till detta var att öka 
antalet idéer och medge nya synvinklar på problemen. Samtliga ovan under avsnittet 2.1.2 
beskrivna varianter av brainstorming tillämpades. Författarna anser att sessionerna var till 
stor nytta för examensarbetet. 
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Figur 4.10 Områdeskarta 

 

4.3 Konceptstadie 1 

När idéer genererades inom de olika områdena skedde framtagningen av olika koncepten 
med hjälp av en morfologimatris. Se bilaga 1. 

Totalt gick det få fram 5 * 9 * 7 = 315 stycken koncept med olika kombinationer. En 
enkel Mock-Up, dvs. en mycket enkel prototyp, gjordes av vissa lösningar för att se om 
de kunde fungera. 

 

4.4 Sållning 1 

Många lösningar inom de olika områdena i morfologimatrisen lämpade sig dock, rent 
konstruktionsmässigt, inte ihop med vissa andra lösningar i övriga områden, se bilaga 1. 
Detta gjorde att en bortsållad kombination av två lösningar från två olika områden 
hindrade möjliga kombinationer med alla lösningar i det tredje området, se Figur 4.10. 
Efter att dessa kombinationer sållades bort med hjälp utav Gut-Feel återstod totalt 41 
stycken möjliga koncept. 
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4.5 Konceptstadie 2 

Under konceptstadie 2 togs möjliga kombinationer från morfologimatrisen vidare. Sedan 
studerades det hur de kunde kombineras närmare i detalj. Vilka modifieringar som 
krävdes för att lösningarna skulle fungera ihop utvärderades.  

4.5.1 Båglösningen 

När olika förslag för att dela upp Surface utvärderas blev det uppenbart att oavsett hur 
hjulet delades upp skulle ett visst antal cirkelbågar av en viss längd bli resultatet. Dessa 
bågar visade sig vara besvärliga att förvara på ett kompakt och effektivt sätt. Således 
väcktes tanken om en krökt yta som klarar av att bära last men samtidigt går att räta ut. 

Ett problem med de lösningar för hopfällning som författarna hittills kommit på var att 
slangen och däckytan var svåra att böja tillräckligt mycket. Det verkade som om däcken 
skulle behöva vara solida för att fällningen skulle fungera tillfredställande. Detta 
medförde att en annan lösning på problemet fick utvecklas.    

Idén var att placera små bågar av stål på ytterkanten av fälgen hela varvet runt, dessa 
bågar skulle sedan flexa när hjulet belastades med en last och medge en viss dämpning, se 
Figur 4.11. Författarna insåg att denna lösning kunde ersätta hela fälgkonstruktionen.  

En del modifieringar skedde. Bland annat justerades tjocklek och geometri på detaljen. 
Varje båge utrustades med två hål som linor eller, som utvecklades i ett senare skede, 
flexibla stag kunde löpa igenom, se Figur 4.13. När bågen kröks blir yttersidan inte helt 
cirkulär på grund av att varje enskild båge är rak i axiell led, (bågarna har enbart 
enkelkröka ytor.) Med andra ord blir hjulet aningen kantigt, det blir dock mindre kantigt 
desto fler och mindre bågar som används. 

Författarna beslutade sig för att använda 72 stycken bågar för ett hjul med ytterdiameter 
på 700 mm. Hjulet blir då nästan helt runt. Ett yttre lager av polymerskum är tänkt att 
läggas på bågarna för att kompensera för den något kantiga ytan, se Figur 4.12. 
Båglösningen kunde nu användas tillsammans med olika STWSH och blev till grund för 
flertalet olika koncept. 

 

 

 

 

Figur 4.11 Tidig båglösning 
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Figur 4.12 Båglösning med polymerskum 

 

Figur 4.13 Flexibla stag genom bågar 
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4.5.2 Tyghjulet 

Tyghjulet var ett sidospår där Surface, STWSH och Hub kombinerades till en enda enhet. 
Författarna tog en tunn cirkulär skiva tyg och skar bort ett område i mitten, se Figur 4.14. 
Resterande skiva kunde sedan vikas enligt Figur 4.15 och bilda en kon eller 
cymballiknande form. Skäret är modifierat och en dragkedja är tillagd i Figur 4.16. 
Tanken var att en dragspänning skulle fås i navets mitt med spännband och någon form 
av spännanordning med syfte att dra ytterkanten på hjulet i axiell led, se Figur 4.17. 
Konan i Figur 4.15 kommer då att motverka kraften i spännbanden. Hypotesen var att 
dessa krafter skulle motverka den radiella kraften som uppstår då hjulet utsätts för last.  

Konceptet hade den föredelen att hjulet förmodligen skulle kunna rullas ihop till ett tätt 
paket. Det fanns dock flera tveksamheter kring koncept, som exempel vilket material 
som skulle användas, om hjulet skulle behöva tvättas efter användning under regniga 
dagar, eller hur mycket spänning som skulle krävas för att spänna ut hjulet.   

  

 

                                          

Figur 4.14 Utskuret område Figur 4.15 Kona bildas 

Figur 4.16 Modifierad med dragkedja Figur 4.17 Spännanordning 
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4.5.3 Kona 

Konlösningen uppkom under en brainstorming-session tidigt i projektet. Lösningen gick 
ut på att STWSH och Surface kombinerades genom att bilda ”konhalvor” som utgick 
radiellt ifrån navet, se Figur 4.18 Första skissen på kona. Hjulet var tänkt att fällas ihop 
med en svepande rörelse för att sedan bli en kompakt cirkelsektor, konorna var tänkta att 
staplas i varandra. Flera olika Hub togs fram med huvudsyfte att tillåta liknande lösningar 
som denna. När arbetet med konceptet blev mer detaljinriktat upptäcktes att hjulet inte 
skulle bli ens i närheten av så kompakt som författarna först hoppats varpå lösningen 
förkastades.     

4.6 Sållning 2  

De koncept som verkade orealistiska och opraktiska sållades här bort, tyghjulet hör till 
dessa.  En snabb CAD-modell visade även att ovan beskrivna kona (se 4.5.3) inte 
fungerade, då stapelbarheten av konorna var för dålig. Det samma gällde för Surface-
lösningen 2, se bilaga 1. Efter sållning 2 återstod det 21 möjliga koncept. Efter ett möte 
med handledaren låg fokus på att vidareutveckla fyra av koncepten. Dessa koncept var 
D8, A1, A8, B1. Se morfologimatris i bilaga 1. 

 

4.7 Konceptstadie 3 – CAD 

I Konceptstadie 3 gjordes mer detaljerade skisser på de fyra återstående koncepten för att 
framförallt förstå hur lösningarna från de båda områdena STWSH och Surface kunde 
samarbeta till ett fungerande koncept. Koncepten ritades sedan upp i CAD för att få 
ökad detaljnivå och ytterligare förståelse i hur lösningarna rent konstruktionsmässigt 
skulle fungera. Här kunde framförallt eventuella oklarheter gällande fällmekanismer redas 
ut. Nedan följer en kort presentation om de fyra återstående koncepten. 

4.7.1 Stjärnhjulet 

Stjärnhjulet är ett koncept som funnits med sedan tidigt i projektet. STWSH i detta 
koncept utnyttjar en liknande princip för hopfällning som en julstjärna i papper som går 
att vika samman, därav namnet. Se Figur 4.20 och Figur 4.20. En utmaning med detta 
koncept har varit att komma på en Surface som fungerar bra ihop med Stjärnan. På 
Stjärnhjulet har denna yta utrustats med ett extra koncentrisk ”räls” för att se till att 
ekrarna fälls ihop på ett korrekt sätt. Ekrarna hålls på sin plats med hjälp av navet som i 
detta koncept består av två delar som spänns fast i varandra vid användning, se Figur 
4.21. Till konceptets fördelar hör till stabiliteten som ekrarnas utformning medger.  

Figur 4.18 Första skissen på kona 
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Figur 4.20 Stjärnhjulet hopfälld Figur 4.21 Stjärnhjulet utfälld 

Figur 4.19 Navspänne 
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Figur 4.22 Slutrendering av Stjärnhjulet 

4.7.2 Propeller 

Propellerhjulet är en modifierad version av ett tidigare koncept med en variant av Hub α, 
se morfologimatris på bilaga 1. Detta koncept kombinerades med båglösningen (se 
avsnitt 4.5.1) för att få fram ett mer kompakt cylindriskt format paket när hjulet är i 
hopfällt läge. Själva hjulytan (Surface) är indelad i 5 olika bågsektioner se Figur 4.23. Vid 
början av varje bågsektion sitter en eker. Stålvajrar utgår ifrån en spännanordning i navet, 
vajrarna löper sedan genom ekrarna och deras respektive bågar, se Figur 4.24. Med hjälp 
av vajern fästs de olika bågsektionerna i varandra. När vajrarna spänns kröks sektionerna 
och fem stycken cirkelbågar skapas. Vid hopfällningen släpps spänningen i vajern och 
ekrarna fälls in genom att dra upp låshandtaget som finns på varje eker, se Figur 4.25. 
Konceptets övergripande design går enkelt att variera på olika sätt, som till exempel 
antalet ekrar. Från början var hjulet tänkt att ha fyra ekrar för att förenkla hopfällningen 
för användaren. Men författarna ansåg att de bågsektionerna som krävdes i sådana fall 
skulle ha blivit för långa. Då kravet för hanterbarhet har lägre viktpoäng än kravet på 
förvaring, lades ytterligare en eker till. 

En av konceptets största styrkor är dess kompakthet, i hopfällt läge är hjulet enbart 17 
cm i diameter och ca 44cm lång. Konceptet har en volymreducering på 47 % Dess 
cylindriska form medger en enkel förvaring. Eftersom hjulet är baserat på båglösningen 
är det även punkteringfritt. Hjulet har dock flertalet nackdelar. Det tar förhållandevis lång 
tid att fälla upp och ner, det krävs även många olika moment av användaren. Hjulet 
innehåller en större mängd smådelar och har en mer komplicerad mekanism för fällning 
än övriga koncept. 
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Figur 4.23 Bågsektion 

Figur 4.24 Vajrarna löper genom bågen 
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Figur 4.26 Slutrendering av Propeller 

Figur 4.25 Låshandtag 
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4.7.3 Två-Eker 

Två-Eker är ett tvåekrat hjul som bygger på samma Surface som Stjärnhjulet. Dess två 
ekrar är båda permanent fästa i fälgen och hålls samman med ett gångjärn i mitten. 
Hjulets yta, som är precis som stjärnhjulet, består av antingen en lös slang eller en variant 
av båglösningen beskriven i avsnitt 4.5.1. Två-Eker är, sett utifrån ett 
användarperspektiv, ett enkelt koncept. Det har den fällning som kräver minst antal steg 
av de fyra slutkoncepten. Hjulet tordes även ha en okomplicerad tillverkningsprocess.  

 

 

 

Figur 4.27 Slutrendering av Två-Eker 

 

 

 

4.7.4 Insanoflex 

Insanoflex är en hybrid av flera olika koncept i kombination med ett antal nya 
dellösningar. Konceptet började som ett försök att använda de flexibla bågsektionerna på 
ett mer effektivt sätt än hos propellerkonceptet. Insanoflex fällmetod är på ett 
övergripande stadie lik den som används i Stjärnhjulet (se avsnitt 4.7.2). Cirkelsektionerna 
har dock här bytts ut mot båglösningen från avsnittet 4.5.1. I detta koncept sitter ekrarna 
ihop parvis. Två ekrar tillhör den ena delen av Surface, och två tillhör den andra. Varje 
ekerpar har en eker permanent fäst i en bågsektion, den andra ekern fästs med hjälp av 
ett klickfäste 90º i förhållande till sin par-eker när hjulet ska användas, se Figur 4.28.  Till 
skillnad från Propellerkonceptet används flexibla stag inuti bågprofilerna istället för vajer. 
Stagen har syftet att hålla cirkelsektionerna raka då hjulet är i hoppackat läge.    
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Figur 4.28 Insanoflex uppfällning 

Hjulet blir mer kompakt i hopfällt läge än de övriga koncepten i detta projekt och 
avsevärt mycket mer kompakt än konkurrenten på marknaden. Insanoflex har en mycket 
låg vikt (2.2kg), denna vikt är baserad på användning av Aluminium i bågsektioner och 
ekrar. Designen tillåter dock tillverkning i en mängd olika material. 

 

Figur 4.29 Slutrendering av Insanoflex 

 

4.8 Sållning 3-Pugh 

Kriterierna till Pughmatrisen har hämtats från de satta kraven. De fyra koncepten från 
konceptstadie 3 är de som jämförts i Pughmatrisen. Pughmatrisen valdes att göras två 
gånger med olika koncept som referens för att kontrollera om värdena skulle ändras. Den 
konkurrent som finns ute på marknaden valdes att sättas in i matrisen för att kunna dra 
paralleller rörande vikt och dimensioner. 

4.8.1 Pughs beslutsmatris 

I Tabell 4.3 har Stjärnhjulet valts som referens. Genom att parvis jämföra de andra 
koncepten mot Stjärnhjulet blev det tydligt att Insanoflex och Två-Eker hade stora 
fördelar medans Propeller fick avsevärt sämre resultat. 
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I Tabell 4.4 Pughmatris har samma matris används men referensen har bytts till Två-
Eker. Genom att göra en likadan jämförelse som vid förra matrisen visades att Insanoflex 
fortfarande fick högst poäng dock med liten marginal jämfört med referensen. De två 
andra koncepten halkade även här efter betydligt.  

Data över konkurrenten Crossbreed infogades i tabellen för att även kunna jämföra 
värden mot denna. Siffror som volymförändring togs fram för att få ett jämförbart värde 
när det gällde hur komprimerbara de olika lösningarna var. Måtten för att räkna ut 
volymen sågs som en låda runt valt koncept. Samtliga koncept fick en ”navbredd” på 
50mm och hade i uppfällt läge en diameter på 700mm. Därför hade samtliga samma 
utgångsvolym för att göra en mer rättvis bedömning. Låga siffror dök upp på den 
konkurrerande produkten då den endast hade en volymförändring på 12 % och denna 
rapports målvärde var satt till 80 %. De framtagna koncepten hade samtliga betydligt 
högre volymminskning än konkurrenten.  

 

 

Tabell 4.3 Pughmatris 

 

Kriterium Vikt StarWheel Propeller TwoSpoke Inzanoflex Crossbreed

Underlätta förvaring 7 + - +

Underlätta medtagbarhet 7 + + +

Underlätta hanterbarhet 6 - + +

Äga självklarhet 5,5 - + -

Undvika skador på "Parent Produkt" 3 s s s

Medge stabilitet 8,5 Referens - - +

Tillåta manövrering 7,5 s s s

Minimera skaderisk 6,5 - + -

Vara billig 3 - + -

Minimera antalet komponenter 1 s s s

Underlätta montering 0,5 s s s

∑ + - - 14 28 28,5

∑ 0 - - 4 4 4

∑ - - - 29,5 15,5 15

Nettovärde - - -15,5 12,5 13,5

Rang - 3 4 2 1

Beslut -

Vikt g (alum) 5400g 3400g 4800g 2271g

Vikt g (nylon) 3400g

pi*r2 Mått Uppfälld 700*50 700*50 700*50 700*50 610*40

Mått Nerfälld 254*500*59 444*170Ø 254*500*64 535*148*70 813*318

Volym uppe (L) 19,2 19,2 19,2 19,2 11,7

Volym nere (L) 7,5 10,1 8,1 5,5 10,34

Δvol (L) 11,7 9,1 11,1 13,7 1,36

Δvol (%) 61% 47% 58% 71% 12%
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Tabell 4.4 Pughmatris 

 

4.8.2 Valt koncept 

Efter genomförd Pughmatris valdes de två koncepten Stjärnhjulet och Propeller bort då 
de hade uppenbart sämre värden än de båda andra koncepten i båda utfallen av matrisen.  

Efter ytterligare studerande av tabellen och diskussioner valdes även Två-Eker bort. 
Detta för att den anses klara fler av de högviktade kraven sämre än Insanoflex.  Två-Eker 
hade även betydligt sämre volymändring än Insanoflex. Tiden för fällning uppskattas vara 
något längre än för Två-Eker dock anses Insanoflex vara bättre hållfasthetsmässigt. 

4.8.3 Designjusteringar 

När ett slutgiltigt koncept valts genomfördes hållfasthetssimuleringar i Solid Works 
baserade på CAD modellen som tagits fram av konceptet. I simuleringarna belastades 
hjulet med en statisk last på 1 000 N riktad 45º ifrån lodplanet, det vill säga mitt i mellan 
ekrarna. Hjulets yta var fixerad ortogonalt med kraften. Då CAD-modellen är 
dimensionerad för att kunna fungera som ett cykelhjul ansågs lasten tillräcklig för att 
simulera en realistisk påfrestning. Se lastfall i Figur 4.30. 

Från början ansågs samtliga komponenter utom vissa sprintar och gummiytor skulle 
kunna vara i Aluminium. Men de första simuleringarna visade att det då inte skulle vara 
möjligt att klara ovan beskrivna lastfall. För att testa om det var möjligt att behålla de 
övergripande proportionerna på hjulets delar och ändå få tillräcklig hållfasthet, beslöt sig 
författarna att se om det gick bättre med andra material. Ett flertal olika 
materialkombinationer mellan de olika komponenterna simulerades. Materialen valdes 
främst med syfte att göra hjulet så lätt och så starkt som möjligt, se Tabell 4.5. Notera att 
nedanstående metaller är legeringar, inte rena ämnen. För resultat av simulering se Tabell 
4.6. 

Kriterium Vikt StarWheel Propeller TwoSpoke Inzanoflex Crossbreed

Underlätta förvaring 7 - - +

Underlätta medtagbarhet 7 - + +

Underlätta hanterbarhet 6 - - -

Äga självklarhet 5,5 - - -

Undvika skador på "Parent Produkt" 3 s s s

Medge stabilitet 8,5 + - Referens +

Tillåta manövrering 7,5 s s s

Minimera skaderisk 6,5 - - -

Vara billig 3 - - -

Minimera antalet komponenter 1 s s s

Underlätta montering 0,5 s s s

∑ + - 8,5 7 - 22,5

∑ 0 - 4 4 - 4

∑ - - 35 36,5 - 21

Nettovärde - -26,5 -29,5 - 1,5

Rang - 3 4 2 1

Beslut -

Vikt g (alum) 5400g 3400g 4800g 2271g

Vikt g (nylon) 3400g

pi*r2 Mått Uppfälld 700*50 700*50 700*50 700*50 610*40

Mått Nerfälld 254*500*59 444*170Ø 254*500*64 535*148*70 813*318

Volym uppe (L) 19,2 19,2 19,2 19,2 11,7

Volym nere (L) 7,5 10,1 8,1 5,5 10,34

Δvol (L) 11,7 9,1 11,1 13,7 1,36

Δvol (%) 61% 47% 58% 71% 12%
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Figur 4.30 Lastfall 

 

Tabell 4.5 Materialvariationer 

  Ekrar Bågar Gångjärn Sprinatar Axel Stag 

Aluminium             

Titan H G ABCFGH       

Stål   A   ABCDEFGH ABCDEFGH ABCEGH 

Nylon typ6 AB B         

Nylon 6/10 CDEFG CDEFH DE     DF 

 

 

Tabell 4.6 Resultat av simulering 

Material kombination Vikt (g) Minsta säkerhetsfaktor 

A 4260 1.71 

B 1770 0.9 

C 1947 1.08 

D 1283 0.51 

E 1347 0.77 

F 1726 0.51 

G 2600 1.91 

H 2478 0.75 

 

Kombination G var intressant. Vikten var visserligen den näst högsta av samtliga testade 
kombinationer, men säkerhetsfaktorn i förhållande till vikten var avsevärt bättre än de 
andra.   

Tester av förändringar av geometrin följde. Ett antal olika varianter av hjulets ingående 
delar togs fram. Den maximala förskjutningen av systemet mättes denna gång för att ge 
fler bedömningskriterier. Se Tabell 4.7 Flera detaljer fick mindre modifieringar, bland 
annat placerades radier på skarpa kanter och hörn. Se Figur 4.31. 
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Tabell 4.7 Resultat efter modifieringar 

  Total vikt hjul (g) Minsta säkerhetsfaktor Max förskjutning (mm) 

Oförändrad  2600 1.91 4.0 

Justerad 2428 1,66 4.36 

 

 

 

Figur 4.31 Den högra bågdetaljen är förändrad 

 

4.9 Analys av slutkoncept 

Tack vare en modifierad konstruktion av bågdetaljen kunde lasten fördelas aningen 
jämnare över hjulet, se bilaga 7. Dessutom reducerades vikten med närmare 200g. 
Däremot skapade förändringarna en försämrad hållfasthet, och aningen mer förskjutning 
i systemet. Slutligen valde författarna den förändrade geometrin över den vanliga. 
Anledningen till detta var den lägre vikten, och att utseendet ansågs förbättras. Den extra 
förskjutningen som tillkom var mindre än 0.4mm och hjulet klarar fortfarande mer än 50 
% extra last utöver de 1 000 N som testades mot. Författarna anser dessutom att det är 
ovanligt att varje hjul på en cykel skulle belastas med 1 000 N vardera. Hjulet anses klara 
lastkravet som sattes upp för hjulet. 

Angående målet att ta fram ett hjul som kräver minimalt med förvaringsutrymme, har 

kravet varit att ta fram ett hjul vars volym ska minska med 80 %. Det slutgiltiga 
konceptet klarar dock endast en volymminskning på 70 %. Således är det kravet inte 
uppfyllt. I efterhand anser dock författarna att kravet kan vara aningen högt ställt, då den 
enda produkten på marknaden klarar 12 % volymminskning. Insanoflexhjulet uppskattas 
även uppfylla kravet om att inte ta mer än fem sekunder att fälla upp.  

Vikten är på slutkonceptet är lägre än det målvärde som satts upp på 3 000g. Vikten 
ligger även under konkurrenten Crossbreed vars vikt är 3 400g. Nackdelen med 
produkten jämfört med Crossbreed är att det krävs fler steg för att packa ihop hjulet. 
Den höga packningsgraden väger dock enligt författarna upp detta tillkortakommande. 
Det stora antalet delar tordes inte spela någon större roll, rent tillverkningsmässigt. 
Konceptet har många ingående delar men 60 stycken av dessa är bågar som samtliga är 
likadana. Se Figur 4.35. Det finns få unika delar i hela konceptet. Författarna har 
konstruerat hjulet med avsikt att industriell tillverkning skulle vara möjlig, dock har ingen 
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närmare reflektion lagts på hur hjulet i detalj skulle tillverkats. Bågdetaljen tordes vara 
möjlig att bocka, bågarna kan sedan pressas på stagen. Polymerskumytan kan sedan 
limmas på som tidigare nämnts. Ekrarna till hjulet bör kunna tillverkas genom gjutning. 

Slutkonceptet får härmed namnet Arcas se Figur 4.32. Figur 4.33 visar uppfällningens 
olika faser från vänster till höger. Längst till vänster visas den helt hoppfällda formen. 
Hjulet viks först upp från mitten se Figur 4.34. Sedan fästes en av ekerparen fast i sitt 
klickfäste. Därefter pressas bågen ned och ett runt hjul tar form. Nu kan det andra 
ekerparet fästas. Produkten är klar att användas. Se ingående delar i Figur 4.35. 

 

Figur 4.32 Slutrendering av Arcas 

 

Figur 4.33 Uppfällning av Arcas 
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Figur 4.34 Uppvikning från mitten 
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Figur 4.35 Bill of Materials 
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5 Diskussion och slutsatser 

 

5.1 Diskussion av designprocessen 

Kravspecifikationen gav övergripande mål att sträva efter. Det hade dock inte skadat med 
fler mätbara krav för att enklare utforma lösningar och utföra mer korrekta sållningar av 
koncepten. 

5.1.1 Syfte 

Syftet med att driva projektet framåt så att en lösning på problemet hittas anser 
författarna har uppfyllts, då projektet resulterade i en plausibel lösning på ett hopfällbart 
hjul. Vidare anser författarna att rapporten tydligt visar tillvägagångssättet för design och 
konstruktion av hjullösningen. I sambandet med att arbetet utförts har författarna 
tillägnat sig fördjupade kunskaper inom produktutveckling. 

5.1.2 Frågeställningar 

 Går det att ta fram en hoppfällbarhjullösning som kan tillämpas på flera 
produktgrupper? 

Författarna anser att det i högsta grad är möjligt att ta fram en sådan hjullösning. Arcas-
lösningen går att tillämpa på flera produktgrupper dock skulle mindre modifikationer 
erfordras för att hjulet skulle fungera optimalt hos de olika produktgrupperna. Det finns 
även vissa typer av produkter som skulle vara mindre lämpade för just denna typ av 
hjullösning. Ett exempel på dessa är barnvagnar där författarna anser att Arcas inte skulle 
vara till användning för brukaren. Lösningar som inte kräver bortmontering från 
hjulaxeln hade varit mer praktiska i detta sammanhang.   

 Är det möjligt att utveckla ett kompakt hjul som inte kräver vare sig verktyg eller 
komplicerad fällprocess. 

Resultatet visar att det är möjligt att utveckla ett kompakt hjul som inte kräver vare sig 
verktyg eller komplicerad fällprocess. Under konkurrensanalysfasen hittades konceptet 
Urban, se avsnitt 4.1.1, som krävde ett komplicerat monteringsförfarande av dess 
användare. I gengälld blev konceptet mycket kompakt. Jämför med Morph, se avsnitt 
4.1.1, som inte går att fälla mer än 12%,  i gengälld är hjulet mycket enkelt att montera. 
Författarna anser att själva syftet med ett hopfällbart hjul är att det ska gå att göra mindre 
och har därför  strävat efter att i första hand utveckla ett så kompakt hjul som möjligt. 
Och i andra hand utveckla en lösning som har få steg i monteringsprocessen. Det har i 
detta arbete fått göras en avvägning mellan hur många steg som krävs för montering och 
hur mycket mindre den hopfällda produkten skulle bli. Arcas har visserligen en aningen 
mer komplicerad fällprocess än Morph, men i gengälld klarar den en högre grad av 
hopfällning. 
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5.2 Metoddiskussion 

Författarnas handledare rekommenderade Set-Based Concurrent Engineering som 
arbetsmetod då svårdefinierade problem ska lösas. Det var svårt att till en början veta 
exakt vad som skulle göras då olika källor tolkade metoden på olika sätt. Metodliteraturen 
fick tas fram flera gånger för att veta vad nästa steg var, om något hade missats eller om 
projektet fortskred på rätt sätt. Metoden upplevdes som rörig men det kan även ha varit 
projektet som var svårt att greppa. Det kan hända att författarna tyckt bättre om SBCE 
som metod om de haft mer erfarenhet av den.  

Den brainstorming som utfördes fungerade bra. Att ta in en utomstående grupp på två 
personer var ett bra sätt att få nya synvinklar på problemet. De båda brainstorming-
sessionerna hölls dock på ett tidigt stadie. Det hade kanske varit användbart med flera 
sessioner längre fram i projektet för att behandla nya problem som uppkommit. Något 
som kunde förbättras var uppmärkning av skisserna. Både vad gäller datum och till vilket 
koncept de hörde. Brist på detta gjorde till exempel att det senare under projektets gång 
var svårt att hitta samtliga lösningar för ett visst projekt.  

Konkurrentanalys anses har genomförts väl. Även senare under projektets gång har viss 
sökning gjorts vilket bland annat resulterade i upptäcken att en av konkurrenterna 
kommit ut på marknaden. Detta hjälpte till senare under projektet då viss data kunde 
samlas in från konkurrenten innefattande bland annat vikt och mått vilket i sin tur gjorde 
att författarna kunde jämföra sina koncept mot detta. 

Patentsökningen kunde ha varit mer omfattande. Viss ovana gjorde att det var svårt att 
hitta tidigare lösningar och lösningarna som hittades låg endast inom området av hjul. 
Det som kunde gjorts var att titta på andra produktområden för att hitta lösningar på till 
exempel fällmekanismer och ytor som kunnat inspirera. 

Viktningen som gjordes fick uppskattas. Författarna ansåg att den bidrog med mest om 
kraven viktades utifrån slutkundens (brukarens) synvinkel. Detta för att det är slutkunden 
som ska använda produkten och inte producenten eller försäljaren av hjulet. Därför fick 
krav som ”underlätta montering” väldigt lågt då det enligt författarnas mening har med 
tillverkningen av produkten att göra och inte med brukandet. 

En QFD var svår att göra då konkurrerande lösningar inte var färdiga produkter utan 
endast koncept. Det var endast en konkurrerande lösning där några få siffror på till 
exempel vikt och mått kunde hittas.  

De tidigare sållningarna som gjordes baserades på Gut-Feel vilket egentligen inte är att 
föredra om inte mycket erfarenhet finns inom området. Detta projekt hade relativt svagt 
satta krav och det var svårt att använda sig av en annan metod tidigt i designprocessen då 
lösningarna som tagits fram inte var mer än på övergripande nivå. Att till exempel göra 
en Pughmatris i sållning 1 hade varit tidskrävande och hade inte bidragit med mycket då 
de lösningar som fanns ännu inte var tillräckligt konkreta att jämföras mot varandra. 
Författarna ansåg därför att Gut-feel var bättre i detta stadie av projektet.  

När solidmodellering skulle påbörjas i konceptfas 2 var proportioner och dimensioner i 
stort sätt helt fastslagna. Om detaljer inte var definierade, var författarna noga med att ta 
hand om detta innan moduleringen påbörjades. Personliga erfarenheter hos författarna 
säger att arbetet går betydligt snabbare då. Vissa fällmekanismer var komplicerade att 
reda ut på papper då var CAD till stor hjälp.  

De CAD modeller som togs fram var på en relativt hög nivå, I efterhand anses de av 
författarna vara aningen mer detaljerade än vad som behövdes när de gjordes, eller 
kanske snarare att mer tid lades på dem än vad som var nödvändigt för skapa 
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beslutsunderlag för sållning. Det var dock fördelaktigt att direkt kunna använda samma 
modell som redan tagits fram för vidare analyser och hållfasthetsberäkningar utan att 
behöva göra några större ändringar.   

Pughmatrisen som gjordes fungerade dock bra som sållningsmetod senare i projektet. 
Exakta värden att gå efter var svåra att hitta. Diskussioner hölls om vilket koncept som 
uppfyllde vilka krav bäst. Åsikter av personer utanför projektgruppen kunde tagits in för 
att få en annan syn på koncepten och för att det inom en projektgrupp kan vara lätt att 
hitta favoriter bland lösningarna som ogärna släpps. Författarna inser i skrivande stund 
att de även borde ha haft med konkurrenten som ett referenskoncept för att se hur 
koncepten förhåller sig till den nuvarande produkten på marknaden. Huruvida detta 
påverkat sållningens resultat är dock tveksamt. 

Författarna anser att trovärdiga och uppdaterade källor används under hela projektet och 
vid rapportskrivandet. 

 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Författarna anser att målet, att ta fram en fungerande hjullösning som går att applicera på 
flera produktgrupper, är uppfyllt till viss del. Lösningen som togs fram anses vara 
fungerande men kräver ytterligare arbete för att fungera helt tillfredsställande. Framförallt 
arbete för att se till att hjullösningen klarar av laterala laster samt dynamisk belastning. 
Med tanke på den korta tiden som funnits att tillgå anser sig författarna nöjda med 
resultatet. 

Arcas bågar kan antagligen enkelt kunna modifieras så att de flexar radiellt, det skulle ge 
en mjukare gång. Vissa alternativ för att fästa ekrarna skulle kunna utvärderas ytterligare. 
Mera detaljerade hållfasthetsberäkningar skulle vara till grund för ytterligare geometriska 
förändringar av hjulet.  

Författarna anser att ytterligare förbättringar av konceptet skulle göra det möjligt att öka 
graden av hoppfällning så att volymminskningen kommer upp i nivåer kring 80 %.  

Samtliga koncept är utformade med industriell tillverkning i åtanke, men bara till sådan 
grad att tillverkning ska vara möjlig och eventuellt lämplig tillverkningsmetod. En 
närmare granskning av möjliga tillverkningsmetoder tillsammans med personer med 
insikt i dessa frågor kan bidra med en bättre anpassad lösning och enklare geometrier. 

Då det inte finns många lösningar på marknaden, och heller inte många hittade patent 
inom området, kan en diskussion om mönsterskydd och patent övervägas.        

Sammanfattning av hur arbetet skulle kunna fortsättas/utvecklas: 

- Ansökan till PRV 

- FEM – analys på samtliga ingående komponenter 

- Produktionsanpassning 

- Se över mått och toleranser för produktion 

- Tillverka en prototyp 
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Bilaga 1 – Morfologimatris 
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Bilagas 2 – Översikt av lösningskombinationer 

 

 

 

 
 

 

  

STWSH - A,B,C 
   

○ - Går att integrera enkelt 
 Surface - 1,2,3 

    
x - Svårlöst integrering 

  Hub - αβγ 
           

        

eget - integrerad navlösning i system 

               ○ A 1 α 
 

B 1 γ ○ C 2 β 
   ○ A 2 β ○ B 2 γ 

 
C 3 β 

   ○ A 3 β ○ B 4 γ 
 

C 4 β 
   ○ A 4 β ○ B 7 γ 

 
C 7 β 

   ○ A 5 β 
 

B 8 γ 
 

C 8 β 
   ○ A 6 β 

 
B 9 γ 

 
C 9 β 

   ○ A 7 α 
           ○ A 8 δ 
           ○ A 9 α 
           

               

               

               ○ D 1 α 
 

E 1 eget 
 

F 1 eget 
   ○ D 2 β x E 2 eget 

 
F 4 eget 

   ○ D 3 β 
 

E 3 eget ○ F 7 eget 
   ○ D 4 β 

 
E 5 eget 

 
F 8 eget 

   ○ D 5 β 
 

E 8 eget 
 

F 9 eget 
   ○ D 6 β 

 
E 9 eget 

       ○ D 7 α 
           ○ D 8 δ 
           ○ D 9 α 
           

           

αβγδε 
   

               

               Favoriter 
            

               

 
B 2 γ 

           

 
C 2 β 

           

 
A 2 β 

           

 
F 7 eget 

           

 
B 7 γ 

           

 
B 1 
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Bilaga 3 – Quality Function Deployment (QFD) 
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Bilaga 4 – Skisser på alternative ytor 
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Bilaga 5 – Skisser på kona 
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 Bilaga 6 – Skisser på tyghjulet 
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Bilaga 7 - Hållfasthetssimuleringar 

 

 

Före modifiering 

 

 

 

 

Efter modifiering 

 


