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Sammanfattning 
Denna rapport behandlar en del av en utvecklingsprocess av en effektmätare för landsvägscyklar. Målet 
med arbetet var att generera fram olika mätprinciper för en effektmätare samt vidareutveckla en av 
mätprinciperna till en funktionsprototyp.   
 
Rapporten innehåller en studie kring hur produktutvecklingsprocessen V-modellen fungerade för att 
sedan kunna tillämpa denna modell i arbetet. Rapporten innehåller en beskrivning av vilka metoder som 
har tillämpats och hur de användes under projektet samt vad de bidrog med till slutresultatet.  
 
Under förstudiefasen genomfördes en marknadsundersökning av befintliga effektmätare. En enkät 
delades ut för att styrka det behov som antogs för en ny effektmätare. Metoden TRIZ användes för att få 
en förståelse av hur en effektmätare fungerar. Kundkrav och tekniska krav identifierades med hjälp av en 
QFD.   
 
Koncept- och konstruktionsfasen resulterade i kreativitetsmetoder som hjälpte till att generera fram olika 
mätprinciper. Mätprinciperna utvärderades med objektiva beslutsmodeller, där beslut fattades om vilken 
mätprincip som skulle vidareutvecklas. Den vidareutvecklade mätprincipen modellerades i CAD i form av 
en funktionsprototyp.   
 
Resultatet består av en funktionsprototyp som användes för att göra olika tester för att undersöka om 
nödvändig data gick att samlas in för att kunna beräkna effekten som genererades. Rapporten innehåller 
en diskussion kring arbetet i sin helhet och rekommendationer för framtida arbete med produkten. 
Nyckelord 
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Abstract 
This report concerns a part of a developing process of a power meter for a road bike. The goal of 
this thesis was to generate different types of measuring techniques for a power meter and to 
further develop one of the measuring techniques to become a function prototype.   
 
This report contains a study on how the product development process V-model works. The V-
model process was adapted through the whole project. A description on which methods that have 
been adapted, how they were used during the project and what the methods contributed to the 
result.   
 
During the pilot study a benchmarking on existing products were executed and a survey were 
carry out to make sure of that there is an existing need for a new power meter.  The method 
TRIZ was used to give a broader understanding on how a power meter works. By using the 
method QFD the user requirement specification and system requirement specification were 
identified.   
 
The concept- and construction phase had the focus on creativity and design. Different creativity 
techniques were used to generate different types of potential ways to measure power. By using a 
decision matrix, one of the ideas of measuring power was decided to be further developed. The 
further developed concept was modulated in CAD as a function prototype.   
 
The result of this project was the function prototype that was used to investigate if necessary data 
was able to be collected, that later would be used to calculate the effect that were carried out. 
This report also contains a discussion about the work that has been carried out and 
recommendations for future development with the product. 
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Nomenklatur 

Brainstorming – Samling av idéer och tankar.  

 

Mind-mapping – En tankekarta över insamlad idéer och tankar. 

 

TRIZ – Teori för innovation problemlösning, ett systematiserat sätt att generera tekniska lösningar på 
tekniska problem. 

 

Moodboard – Kollage av bilder. 

 

QFD – Kvalitetshuset, en metod för att översätta kundkrav och kundönskemål till tekniska lösningar. 

 

FMEA – Riskanalys, används för att identifiera risker i en produkt eller projekt.   

 

PDCA – Planera, göra, studera och agera. En arbetsmetod på hur planering och uppföljning av 
arbetet ska ske.  

 

URS – Kundkrav och kundönskemål. 

 

SRS – Systemkrav. 

 

CAD – Computer Aided design, databaserat 3D- moduleringsverktyg. 

 

FEM-analys – Ett konstruktionsverktyg för att undersöka hållfasthet av det som moduleras i CAD.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Fler och fler motionärer intresserar sig för landsvägscykling som en träningsaktivitet i vardagen. 
Intresset hos seriösa motionärer är att kunna mäta och jämföra sina träningspass samt 
träningsresultat. En mätmetod för cyklister är att mäta den effekt man åstadkommer. Varför man vill 
mäta effekten som åstadkoms under ett träningspass är för att få ett mer noggrant och opåverkat 
resultat av sin träning. 

 

Idag finns det ett flertal produkter som mäter effekten. De existerande produkterna är anpassade mot 
tävlingseliten och avancerade träningscyklister. De existerande effektmätarna har ett högt 
försäljningspris.  

1.2 Problemdefinition 

Intresset för att mäta och jämföra sina träningsresultat har aldrig varit större. Inom cykling finns idag 
en mängd olika utrustningar för just detta, allt ifrån pulsmätare, kadensmätare, hastighetsmätare och 
effektmätare. För de produkter som utför mätningar med hög kvalité blir priset så pass högt att många 
motionärer inte är villiga att betala för det. 

 

Projektet går ut på att kartlägga och undersöka olika typer av mätprinciper där minst en princip skall 
resultera i en funktionsprototyp. Effektmätaren ska lämpa sig till avancerade och seriösa 
motionscyklister som vill kunna ha en kontinuerlig uppföljning av sin träningsutveckling. Ett exempel 
på vem vår målgrupp riktar sig mot är en person som ska cykla Vätternrundan på en mer avancerad 
och seriös nivå. Konceptet ska kunna användas i dess lämpliga miljö, vilket är landsvägscykling. 

 

1.3 Mål 

De primära målen med detta examensarbete är att:  

ta fram minst tre koncept/mätprinciper för utvärdering, var av ett ska vidareutvecklas och resultera i en 
funktionsprototyp. Funktionsprototypen ska testas och generera mätvärden för dess funktion, 
kraftmätning (N) och kadensmätning (rpm), som kan användas vid beräkning av effekten (W), där 
fokus kommer att ligga på kraftmätningen.  

 

De sekundära målen med detta examensarbete är att:  

projektarbetet ska vara utfört efter Devex Mekatroniks produktutvecklingsprocess, se kapitel 0 samt 
delar från de kurser som genomförts på KTH, med avsikt att fördjupa sig i genomförandet av 
aktiviteter kopplade direkt till en integrerad produktutvecklingsprocess.  

1.4 Metoder 
Produktutvecklingsprocessen ska ske med hjälp av Devex Mekatroniks produktutvecklingsprocess 
med mindre modifikationer. En tidplan med samtliga moment som projektet innehåller ska upprättas 
samt tidsrapportering ska ske löpande under projektets gång.  

1.4.1 Informationsinsamling 
Informationsinsamlingen kommer att ske löpande under projektet men ha störst fokus under 
uppdrags/identifieringsfasen, förstudiefasen och koncept/konstruktionsfasen. 

 

Faktainsamling ska ske genom KTH:s databaser (Diva), webbaserade sidor, enkätundersökning samt 
litteratur. Faktainsamlingen genomförs för att skapa en bra grund för fortsatt arbete och kommer även 
beröra metoder inom design- och produktutvecklingsprocesser.  

 



   

 

En konkurrentanalys ska genomföras för att få fram en överblick av marknaden idag. Överblicken 
hjälper till att hitta svagheter och styrkor i de existerande produkterna. Detta kommer att bidra till en 
mer utförlig kravspecifikation och idégenerering.  

 

En enkät kommer att skapas för att sedan delas inom den tänkta målgruppen. Enkäten skapas online 
där personer kommer kunna svara på riktade frågor om den kommande produkten. Strukturen på 
enkäten kommer vara uppbyggd med hjälp av boken ”Att utreda forska och rapportera”. Med hjälp av 
enkäten fasställs behovet och kundönskemål, (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001).   

1.4.2 Idégenerering- kreativitetsmetoder 
Idéer ska genereras med hjälp av intuitiva- och systematiska metoder. Dessa metoder är: 
brainstorming, mind-mapping, metod 6-3-5, morfologisk matris, TRIZ och moodboard. För att få en 
schematisk bild över hur en effektmätare fungerar kommer en funktionsanalys skapas. Kundönskemål 
tas fram för egenskaper på produkten. Idégenereringen har mest fokus under förstudiefasen och 
koncept/konstruktionsfasen.  

Brainstorming: 

Brainstorming går ut på att definiera problemet och anteckna de idéer som genereras fram och berör 
temat. Man får inte vara negativ mot idéer och formuleringen ska vara positiv om de tankar som tas 
fram,(Osvalder et al. 2010).  

Mind-mapping: 

Mind-mapping är en metod för att få fram en strukturerad bild av problemet. Mind-mapping utgår från 
ett huvudord som sedan kategoriserars i mindre delkategorier,(Johannesson et al. 2013).  

Metod 6-3-5: 

Metod 6-3-5 används för att få en snabb identifiering och vidareutveckling av problemet. 6-3-5 står för 
sex deltagare, tre idéer och fem minuter. Det är inte nödvändigt att vara sex deltagare utan antalet 
deltagare kan variera. Metoden går ut på att alla deltagare kommer på tre idéer av lösningen på 
problemet. Dessa idéer skickas sedan vidare till nästa deltagare som får vidareutveckla idéerna. Efter 
varje omgång sker en utvärdering resultatet, (Osvalder et al. 2010).   

Morfologisk matris: 

I en morfologisk matris listas de tänkbara dellösningar på ett problem. När matrisen är ifylld så väljs 
olika dellösningar som passar med varandra. På så sätt skapas de lämpligaste lösningarna på 
problemet, (Filzmoser 2014).   

TRIZ- Theory of Inventive Problem Solving: 

TRIZ är en metod för att systematisera arbetet. Med TRIZ undviks de vanligaste misstagen i en 
utvecklingsprocess. TRIZ består av en funktionsanalys, grundorsaksanalys och en konfliktanalys som 
är en matris med 40 standardprinciper. Genom att identifiera egenskaper som är beroende eller 
påverkar varandra kan man med hjälp av de utarbetade standardprinciperna finna en lösning på 
problemet, (Ottoson 2015). 

Moodboard: 

En moodboard ger en visuell överblick av ett collage av till exempel: olika bilder, materialprover, 
texter, texturer som är inspirerade av ett problem. Moodboarden kan hjälpa till med att komma på ett 
formspråk, ett uttryck eller att få idéer till att blanda olika typer av lösningar för att integrera det till sin 
egen produkt, (Johannesson et al. 2013). 

QFD- Quality Function Deployment 

QFD är en systematisk metod som ofta genererar innovativa idéer. QFD kallas även för kvalitetshuset 
och används för att utveckla kundorienterade och konkurrentkraftiga produkter. En QFD översätter 
kundönskemål till tekniska lösningar. Den innehåller bland annat: en Kano-modell, Pareto analys 
(ABC analys) och konkurrentanalys. När QFD används blir tiden för utvecklingsprocessen kortare då 
fokus läggs på de kundönskemål som är viktiga för ens målgrupp, (Schloske 2014a). 

1.4.3 Beslutsmetoder 
Beslutsmetoder kommer användas under de perioder där ett beslut måste fattas för att kunna gå 
vidare i projektet.  

 

 



 

    

Pugh:s matris 

Pugh:s matris är en beslutsmatris som hjälper till vid val av koncept. I matrisen görs en viktning på de 
egenskaper som fås utifrån kravspecifikationen. Ett av koncepten väljs ut som en referens, därefter 
fås en bild av hur de andra koncepten förhåller sig mot den valda referensen, (Johannesson et al. 
2013).   

Fördelar och nackdelar 

Genom att lista för- och nackdelar på en lösning får men en tydligare bild av vad de tänkbara 
lösningarna har för styrkor och svagheter. 

1.4.4 Riskanalys 

FMEA- Failure Modes and Effects Analysis 

FMEA används för att systematiskt eliminera fel hos en produkt och för att ta fram vilka åtgärder som 
bör göras för att undvika risken till fel. I metodiken FMEA så görs antaganden på vad som kan gå fel, 
(Swedish Standards Institute 2015). 

1.4.5 Modellering och visualisering  
Modellering och visualisering av mätprinciperna kommer att genomföras med hjälp av dessa 
datastödda program.  

 3D-modeller samt konstruktionsritningar. 

- PTC Creo Pramateric 2.0  

 FEM-analyser på konceptens konstruktion och dimensionering. 

- PTC Creo Pramateric 2.0  

 Verklighetsbilder tas fram för presentationer. 

- KeyShot 5.0 

1.4.6 Dokumentation 
Arbetet ska dokumenteras kontinuerligt och använda sig i största grad av Devex Mekatroniks 
utarbetade mallar. De metoderna som används under projektets gång kommer att beskrivas mer 
utförligt vid passande del i rapporten. Dokumentationen ska sammanställas till en rapport.  

1.5 Omfattning och avgränsning 

Funktionsprototypen ska ge en uppfattning om prototypens dimensioner och funktion i förhållande till 
en landsvägcykel. Prototyptestning sker endast på en växel och på ett uppbyggt mätbord. De 
testningar som utförs på prototypen kommer endast att ske under det andra kvartalet av år 2015. 

Konkurrentanalysen omfattar den Europeiska och Amerikanska marknaden. Analysen är fokuserad på 
de produkterna med det lägsta priset för att passa den givna målgruppen bäst.  

 
Resultatet ska inte: 

 vara färdigt och anpassat för produktion.  

 vara optimerat i dess konstruktion för att upprätthålla en god noggrannhet (±2%) på 
mätningarna. 

 innehålla ingående beskrivningar av elektroniska komponenter. Endast grundliga förklaringar 
på de valda eller rekommenderade komponenterna. 

 innehålla någon programmering av mjukvara. 

 innehålla några ekonomiska kalkyler. 

 

Då omfattningen av projektet kan behöva ändras under projektet förbehåller sig examensarbetarna 
rätten i att utöka avgränsningarna vid behov. Om avgränsningarna ändras, kommer det tas upp på ett 
möte med handledaren och/eller uppdragsgivaren samt kunden.  



   

 

1.6 Kravspecifikation 

Kravlistan och indelningen är tagen från Devex Mekatroniks styrande dokument. Kraven som är 
listade nedan är de krav som gäller för detta examensarbete. En mer utförlig lista på kraven på 
produkten ses i bilaga 1.  De krav som är märkta med ett P är de primära kraven för examensarbetet. 
De som är märkta med S är de sekundära krav för hela utvecklingsprojektet för produkten.   

Nedan visas de primära kraven för projektet: 

1.6.1 System 

 Generera mätvärde – Kraft (N) 

 Generera mätvärde – Kadens (rpm) 

 Kraftpålägg – max 10 N 

 Utstickande delar – max 50 mm (mätt från den tänkta mätpunkten.)  

1.6.2 Mekanik 

 Inte ersätta komponenter på en befintlig cykel. 

1.6.3 Dokumentationskrav för examensarbetet 

 Använda i största mån Devex Mekatroniks dokumentmallar.  

1.6.4 Tidkrav för examensarbetet 

 Examensarbetet ska vara utfört och klart tills den 12 juni 2015. 



 

    

2 Uppdragsgivare - Devex Mekatronik AB  
I detta kapitel beskrivs det företag som projektgruppen har jobbat för under projektet.  

Devex Mekatronik AB är ett konsultbolag som utför uppdrag som berör allt från nya idéer till 
fungerande tekniklösningar. Bolaget grundades 1998 och har idag sex stycken kontor belägna i 
Norden. Visionen för bolaget är att erbjuda industritekniska helhetslösningar till kunder i Skandinavien.   

 

Figur 1 som visas nedan är en beskrivning av Devex Mekatroniks projektmodell. Projektmodellen är 
modulbaserad för att kunna anpassas till olika uppdragsförfrågningar.  

 

 

Figur 1 Devex Mekatroniks projektmodell 

Med hjälp av koncernbolaget Devex ProPart kan Devex Mekatronik ta fram prototyper i olika stadier 
men även hjälpa till med serieproduktion, montering och förpackning av färdig och slutgiltig produkt.   

 

  



   

 

 

  



 

    

3 Teoretisk referensram 
Detta kapitel beskriver vilken produktutvecklingsprocess som har tillämpats under projektet. Det finns 
även en kortare beskrivningar på hur projektgruppen har förhållit sig till ett iterativt arbete och 
arbetsmöten. 

 
Ett iterativt arbete har tillämpats i projektet. Med ett iterativt arbete strävar man för att upprätthålla och 
nå en bra kvalité i sitt arbete. För att undvika onödigt arbete bör en kortare analys genomföras efter 
avslutad metod. 

Under projektet har regelbundna arbetsmöten hållits tillsammans med delaktiga personer i projektet. 
Syftet med mötena är att planera in deadlines och fatta viktiga beslut. Vid behov har andra 
representanter kallats in för eventuell specialistkunskap inom ett visst område.  

Regelbundna uppföljningsmöten med gruppens akademiska handledare har genomförts för stöttning 
av det akademiska arbetet.  

3.1 Devex Mekatroniks produktutvecklingsprocess 
Projektet har genomförts med hjälp av delar av Devex Mekatroniks produktutvecklingsprocess. 
Produktutvecklingsprocessen är uppdelad i åtta faser; säljfas, uppdrags/identifieringsfas, förstudiefas, 
koncept/konstruktionsfas, prototyptestfas, sluttestfas, industrialiseringsfas och utvärderingsfas. De 
faser som examensarbetet berör är; uppdrags/identifieringsfasen, förstudiefasen, 
koncept/konstruktionsfasen och prototyptestfasen. 

3.2 Devex Mekatroniks V-modell 
Devex Mekatroniks produktutvecklingsprocess bygger på V-modellen, för en visuell beskrivning av 
modellen, se Figur 2. 

 

Figur 2 V-modellen enligt Devex Mekatronik 

För att förklara v-modellen utifrån examensarbetets gång, kommer ruta ett till åtta att genomföras. 
Nedanstående rubriker hänvisar till de olika rutorna i figuren.  

3.2.1 Uppdragsidentifieringsfas  
Uppdragsidentifieringsfasen används som en grund för hela projektets genomförande. I fasen tas det 
fram underlag för bakgrunden av projektet. En problemdefinition ställs upp som gäller för projektet. 
När bakgrunden och problemdefinitionen är fastställda skapas mål för projektet. En kravspecifikation 
skapas för att kunna veta vilka krav som ställs på produkten/projektet. Kravspecifikationen ska 
innehålla entydiga och mätbara krav som används för att få en klarare bild av det förväntade 
resultatet. Två ord som kan beskriva en kravspecifikation är ”vad och varför”, (Schloske 2014b). För 
att kunna sätta upp en kravspecifikation måste en förståelse om vad kunderna vill ha skapas. Därför 



   

 

är det bra att lista kundönskemål för att få en bild av vad kunden vill ha. I detta arbetets fall en URS 
(User Requirements Specification), (DevexMekatronik 2013). Slutligen ställs det upp avgränsningar för 
projektet där delar och områden som inte ska beröras tas upp.    

3.2.2 Förstudiefas  
I förstudiefasen görs det en övergripande förstudie av projektet. En förståelse om problemet ska 
upprättas och en målgrupp ska bestämmas. Förstudiefasen inleds med en nulägesanalys som med 
hjälp av olika metoder tar reda på/fastställer det behov som beskrivs i bakgrunden av projektet. 
Nulägesanalysen ger en bild av behovet och intresset för produkten. 

En konkurrentanalys genomförs för att få en överblick och större förståelse av vad konkurrenter med 
liknande produkter har för fördelar och nackdelar med deras produkt, (Schloske 2014b). 

En tidsuppskattning på hur lång tid projektet kommer att ta ska genomförs. För att få en strukturerad 
visning av metoder som kommer att tillämpas under projektet är det bra att skapa en tidplan som 
visualiserar varje moment som projektet kommer att innehålla. I tidplanen ska varje moment ha en 
uppskattad tid och den verkliga tiden ska kunna följas. (DevexMekatronik 2013) 

3.2.3 Koncept- och konstruktionsfas 
I koncept/konstruktionsfasen ska koncept genereras fram för att sedan kunna konstrueras. När 
konceptförslagen är genererade ska dessa utvärderas tillsammans med kunden för att kunna få ett 
klartecken på att ett valt koncept ska vidareutvecklas, (DevexMekatronik 2013). 

När ett koncept är valt ska en materialsökning om framtida material inledas. En undersökning av OEM 
(Original Equipment Manufacturer) produkter ska inledas för att hitta nödvändiga komponenter för att 
kunna gå vidare i projektet. OEM är produkter som kan köpas in från andra företag, oftast är dessa 
produkter distribuerade av återförsäljare, (DevexMekatronik 2013). 

Det är viktigt att ha kontinuerliga konstruktionsgenomgångar efter att ett koncept har blivit valt. För att 
underlätta arbetet och att både kunden och konstruktören ska kunna följa utvecklingen försöker man 
följa upp med möten så ofta som det går, (DevexMekatronik 2013). 

När mekaniken för konceptet ska utvecklas ska CAD modeller skapas, FEM-analyser ska genomföras 
och ritningar ska tas fram. En granskning ska ske om konstruktionen på konceptet är 
tillverkningsanpassat, (DevexMekatronik 2013). 

Utifrån det valda konceptet ska en riskanalys upprättas. Riskanalysen som används är en FMEA- 
Failure Mode and Effect Analysis. För en fullständig riskanalys ska den omfatta risker om; projektet, 
utrustningen, användaren och regulatoriska risker, (DevexMekatronik 2013). 

3.2.4 Prototyptestfas 
Denna fas handlar om att testa det koncept som har utvecklats. De tester som genomförs i denna fas 
utgår från: verifiering, projektplan och regulatoriska tester. Om det visar sig att konceptet behöver 
modifieras efter testerna så görs detta och nya sammanställningsritningar skapas.  

Kraven som sattes upp från början ska jämföras med funktionsprototypens resultat. Det resultat som 
erhålls från funktionsprototypen fås igenom en verifieringsplan. Verifieringsplanen skapas utifrån 
SRS:en och testar de krav som sattes upp i början av projektet, (DevexMekatronik 2013). 

3.3 Gruppens produktutvecklingsprocess 

Gruppen har utgått från den process som Devex Mekatronik tillämpar men ibland har processen 
kompletterats med andra metoder. Då Devex process är relativt allmän för att kunna passa många 
olika typer av utvecklingsprojekt har processen blivit mer tillämpad för ett produktutvecklingsprojekt. 
Vid fasen förstudie och koncept/konstruktionsfas har de flesta modifikationer skett.  

I förstudiefasen valde gruppen att lägga till en enkätundersökning. Enkätundersökningen gjordes för 
att kunna stärka problemdefinitionen och kunna få reda på vad målgruppen önskade. Genom att göra 
en funktionsanalys enligt TRIZ skapades en förståelse om hur en effektmätare fungerar. För att kunna 
få fram de tekniska kraven på ett systematiskt sätt användes verktyget QFD.  

I koncept/konstruktionsfasen valdes ett antal kreativitetsmetoder att läggas till. Metoderna som lades 
till var: brainstorming, Mind-mapping, metod 6-3-5, moodboard och morfologisk matris. För att kunna 



 

    

fatta beslut över genererade mätprinciper genomfördes beslutsmetoder som: fördelar och nackdelar 
och Pugh:s matris.  

Arbetet skedde med hjälp av PDCA (Plan Do Check Act): planera, göra, studera och agera. Detta 
medförde en struktur på hur arbetsmoment skulle genomföras och en indikation när moment är 
genomförda. (Bicheno et al. 2011) 

 

Figur 3 PDCA 

Efter varje fas planerades ett UM-möte, ett så kallat uppföljningsmöte. UM var till för att uppdatera den 
akademiska handledaren om vad som hade genomförts och vad som planerades för nästa fas. 
Mötena bestod av diskussioner över de metoder som hade tillämpats, det metoderna resulterade i och 
planen för framtida arbete. UM var gruppen bekanta med sedan innan då dessa har tillämpats under 
andra projekt på KTH.   
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3.4 Den slutgiltiga arbetsprocessen 

 

  



 

    

4 Förstudiefas  
I förstudiefasen av projektet har en nulägesanalys och 
en konkurrentanalys genomförts för att få fram kundkrav 
och kundönskemål. För att få en bättre förståelse för hur 
en effektmätare fungerar tillämpades TRIZ. Genom en 
QFD översattes kundkrav och kundönskemål till tekniska 
krav. För att identifiera risker genomfördes en FMEA.  
 

4.1 Nulägesanalys 

Fler och fler personer intresserar sig för cykling i 
motionssyfte. Det syns en uppåtgående trend med både 
stadscykling och landsvägscykling. Olika svenska 
cykelklubbar runt om i landet märker att de får fler 
medlemmar och att intresset blir bara större för varje år 
som går, (Västmanland 2013) (Lindgren et al. 2014).  

Det är många som inte låter sig skrämmas av 
vinterhalvåret, då en ökning av cyklister som cyklar 
under vintertid märks. (Elm 2014). På sommaren ser 
många cykeln som ett motionsredskap, 44 % använder 
cykeln som ett träningsredskap enligt Sifo/Svensk 
cykling, (Lindgren et al. 2014). 

4.1.1 Återkoppling vid träning 

Det finns ett ökat intresse hos cyklister som vill få en mer detaljerad bild av sina träningsresultat. 
Cyklisterna vill kunna se vilken puls de har, hur många kalorier de har förbränt, hur lång sträcka de har 
cyklat men också hur mycket effekt de har utvecklat under cykelturen. Ett intresse om att införskaffa 
en effektmätare har nu kommit till målgruppen seriösa motionärer. Cyklisterna vill få mer återkoppling 
på det träningspass som de har utfört, (Johnson 2014).  

En av anledningarna till varför effekten är intressant att mäta är för att effektmätning ger ett mer 
precist värde på hur träningspasset har gått jämfört med vad andra typer av mätmetoder ger till 
exempel pulsband.  

En ny trend inom träning är intervallträning. Detta har även implementerats i cykelvärlden, 
(Intervallträning 2015). Ett sätt att träna intervaller på är med hjälp av en pulsmätare. Återkopplingen 
för en pulsmätare är långsammare i jämförelse med en effektmätare. Då pulsen varierar på grund av 
flertalet olika faktorer; utomhustemperatur, koffeinintag och fysiska tillstånd, (Globalcyclingnetwork 
2013). Vid intervallträning med en effektmätare kan en snabbare återkoppling fås då den mäter 
kraften som cykeln påverkas av oberoende från yttre faktorer. På sätt fås ett mer representativt 
resultat av sin träning.    

4.1.2 Efterfrågan och målgrupp 

För att fastställa kundens antagande gällande efterfrågan och målgrupp för produkten skapades en 
enkätundersökning, se bilaga 2. Enkäten tilldelades forum som har ett gemensamt intresse för 
landsvägscykling. Platser som enkäten delades på var evenemang på sociala medier för; 
Vätternrundan 2015, Team Sportias cykelmässa i Uppsala samt relaterade cykelgrupper. 
I enkäten fick deltagarna ange vilken typ av träningsnivå de tillhör. Träningsnivåerna som ställdes upp 
var; tävlingselit (sponsrad med eget stall), avancerad motionär (medlem i klubb/träningsgrupp), 
motionär (cyklar som träningsaktivitet) eller amatör (pendlar till och från jobbet). Deltagarna angav 
även vilken typ av träningsutrustning de använder idag. Utrustning de fick välja ifrån var: pulsklocka, 
GPS-klocka, kadensmätare, effektmätare, cykeldator, smartphone-app eller om de inte använder 
någon form av utrustning. Deltagarna svarade även på en fråga angående intresset för mätning av 
effekt. Skalan på intresset var: väldigt intresserad, intresserad, neutral, ointresserad eller helt 
ointresserad.  

 

Figur 4 Svenskens cykelvanor (Lindgren et 
al. 2014) 



   

 

Ett flertal funktionsegenskaper hos en effektmätare ställdes upp som deltagarna fick rangordna i 
viktighetsgrad, där skalan var att ett är viktigast och fem är oviktigast. Funktionsegenskaperna var: 
noggrannhet, repeterbarhet, användarvänlighet, lätt att montera och mobilitet. En mer utförlig 
förklaring för respektive egenskaper går att läsa i bilaga 2. Slutligen fick deltagarna sätta ett 
godtyckligt pris på en effektmätare där deras föregående rangordning på funktionsegenskaper skulle 
prioriteras. 

4.1.3 Grundparametrar för effektmätning 

För att kunna mäta upp effekten behövs mätvärde på den kraft som appliceras på pedalerna samt 
kadensen på rotationen av tramporna. Enkelt förklarat är att när kraften multipliceras med kadensen 
fås effekten fram. Kraften mäts upp i newton, N, och kadensen mäts upp i varv per minut, rpm, 
effekten mäts upp i Watt, W.  

För att kunna mäta upp den kraft som appliceras på pedalerna måste det finnas en givare. Många av 
de olika effektmätare som finns på marknaden i dag använder sig ofta av en eller flera 
trådtöjningsgivare. Trådtöjningsgivaren mäter upp den töjning som sker i materialet. Med hjälp av 
töjningen fås en signal ut som beskriver kraftens storlek av kraften som appliceras. Kadensen mäts 
kring de roterande delarna på cykeln. Kadensen mäts upp med hjälp av en kadensmätare. En 
kadensmätare består av sensorer och magneter. Magneten placeras på den roterande delen och 
sensorn på fast punkt på cykeln. Vid varje rotation registreras den tid det tar för magneten att rotera 
ett varv. De registrerade mätvärdena, kraft och kadens, skickas till en mjukvara för beräkning av 
effekten och visualiseras på en cykeldator för cyklisten,(Coggan 2015). 

4.2 Konkurrentanalys 

I dagsläget finns det ett flertalet olika tillverkare av effektmätare för cyklar. Vid genomförandet av 
konkurrentanalysen studerades nio olika produkter av effektmätare. Produkterna som finns på 
marknaden idag kan delas in i fem olika mätningsprinciper för mätning av effekten. Dessa är när 
effekten mäts i; vevpartiet, pedalerna, baknavet, under sko samt mätning av motverkande krafter och 
hastighet.  

Då de flesta tillverkarna av effektmätare erbjuder ett antal olika versioner av sin produkt har endast det 
billigaste alternativet studerats.  

 

Figur 5 Överblick av de konkurrerande mätprinciperna (Dcrainmaker 2014) 

För att se jämförda produkterna samt de granskade kriterierna se bilaga 3. För att få en mer visuell 
bild av hur de olika jämförda produkterna från konkurrentanalysen fungerar skapades 
funktionsscheman för vardera mätprincip. 



 

    

4.2.1 Effektmätning i vevpartiet: SRM, Quarq och Rotor 

När effektmätning sker i vevpartiet är produkterna uppbyggda på likartade sätt. De fungerar genom att 
cykelns befintliga vevparti byts ut och ersätts med ett nytt vevparti med en effektmätare inuti/utanpå. I 
vevpartiet sitter det ett antal trådtöjningsgivare som registrerar vridmomentet (Nm). Kraften som 
registreras multipliceras med vevarmens rotationshastighet, som läses av med hjälp av en 
kadensmätare, för att få ut effekten. Försäljningspriset för dessa typer av produkter varierar från 
10 000-25 000 kronor beroende på vilken noggrannhet som önskas i sina mätningar. (SRM 2015) 
(Quarq 2015) (Rotor 2015) 

 

Figur 6 Funktionsschema för SRM, Quarq och Rotor 

4.2.2 Effektmätning i pedalen: Polar Keo, Garmin Vector och Xpedo Thrust E 

När effektmätning sker i pedalerna är produkterna uppbyggda på likartade sätt. Genom att de 
existerade pedalerna byts ut mot pedaler som är anpassade för effektmätning. De nya pedalerna 
mäter upp den kraften som cyklisten applicerar. Detta sker med hjälp av ett antal trådtöjningsgivare 
som sitter på pedalaxeln. Då det endast är kraften som är vinkelrät till vevarmen som driver cykeln 
framåt krävs det en accelerometer. Accelerometern mäter upp vinkeln på pedalen så det endast är 
den drivande kraften som mäts. Genom accelerometern mäts även kadensen upp. Tillsammans med 
värden på kraften och kadensen fås effekten ut. Då kraften kan mätas upp i vardera pedal kan ett 
separat resultat för höger- och vänsterben fås. (Joe 2011) (KeoPower 2014) (Garmin 2014) (Xpedo 
2015) 

 

Figur 7 Funktionsschema för Polar Keo, Garmin vector och Xpedo 

4.2.3 Effektmätning i baknavet: PowerTap 

PowerTap är en effektmätare som sitter i baknavet. Cykelns existerande baknav byts ut mot 
PowerTap. PowerTap räknar ut effekten genom att registrerar hur mycket navet flexar under 
kraftpålägg. Inuti navet finns det ett aluminium omslag som kallas för ”vridmomentets tub”. När 
cyklisten applicerar kraft som får kedjan att spännas och vrida på baknavet så flexar tuben. Med hjälp 
av töjningsgivare beräknas ett värde på hur mycket tuben flexar, hur stort vridmoment cyklisten 
levererar. I vevpartiet sitter en kadensmätare som läser av kadens. Därefter multipliceras 
vridmomentet med den avlästa kadensen för att få ut effekten, (Matt 2015). 

 

Figur 8 Funktionsschema för PowerTap 



   

 

4.2.4 Effektmätning under sko: Brim Brothers 

Brim Brothers erbjuder en produkt, Zone D·P·M·X, som sitter på cykelskon och som endast är 

beroende av pedaltypen. Kraftmätningen sker mellan spurtklossen och skons undersula. Även är det 
endast den kraften som är vinkelrät till vevarmen som driver cykeln framåt. Ovanpå skon monteras 
med hjälp av skons karborband ett komponenthus. I komponenthuset finns accelerometer och 
resterande elektronik som hjälper till med uträkningen av effekten. Då kraftmätaren sitter både på 
höger- och vänstersko fås ett separat effektvärde för både höger- och vänsterben, (BrimBrothers 
2014). 

 

Figur 9 Funktionsschema för Brim Brothers Zone D·P·M·X 

4.2.5 Effektmätning med motverkande krafter: iBike 

iBikes Newton+ mäter upp effekten genom att multiplicera de motverkade krafterna, acceleration och 
hastighet med varandra. De motverkande aerodynamiska krafterna räkans ut med inmatad 
information om cyklistens vikt, cykelns däckstorlek, vägunderlag, cykelhöjd och cykelposition. 
Produkten konverterar lufttryck, acceleration och farten för att få en indikation om cyklisten befinner 
sig i en stigning, vad underlaget har för friktion och vad motvinden är. Med hjälp av information som 
samlas räknas effekten ut, (iBike 2014). 

 

Figur 10 Funktionsschema för iBike 

  



 

    

4.3 TRIZ - Funktionsanalys 

Genom att tillämpa en del av metoden TRIZ- Theory of Inventive Problem Solving skapades en 
förståelse för hur en effektmätare fungerar. Den del som valdes att tillämpas var funktionsanalysen. I 
funktionsanalysen visualiseras önskvärda och icke önskvärda funktioner. I funktionsanalysen som 
visas nedan märks de önskvärda funktionerna ut med blå text och icke önskvärda funktionerna ut med 
röd text. Målet med denna funktionsanalys är att se vilka funktioner som fokus ska läggas på att lösa, 
alltså de funktioner som har röd text. Den streckade rutan är för att visualisera vilka funktioner som 
berör själva effektmätaren. De funktionsrutor som är utanför den streckade linjen är ”yttre påverkan” 
på effektmätaren.

 

Figur 11 Funktionsanalys TRIZ 

4.4 Kundkrav och kundönskemål - URS 

Kundkrav och kundönskemål är sammanställda utifrån tidigare arbetsmoment, intervjuer med kund 
och teoretiska- och praktiska undersökningar. Kraven ska vara entydiga och mätbara. 
Kundkravsspecifikationen (URS, User Requirement Specification) ligger till grund för den tekniska 
kravspecifikationen. URS:en är sammanställd i en tabell, se bilaga 4. 

4.5 Quality function deployment - QFD 

QFD är ett kvalitetsäkringsverktyg där kundkrav och kundönskemål översätts till tekniska lösningar. 
Kvalitetshuset som det också kallas, brukas dela in i sex olika delar,(Schloske 2014a). 



   

 

 

Figur 12 QFD- Kvalitetshuset 

 

Tre olika versioner av QFD har skapats. De första två versionerna var allmänna versioner som 
handlade generellt om effektmätare. Den tredje versionen är mer riktad mot den slutgiltiga 
mätprincipen. Gruppen valde att jobba på detta sätt för att få en bättre överblick, av både hela 
produkten, i vårt fall effektmätaren och på den specifika mätprincipen som sedan valdes för 
vidareutveckling. Den första versionen var med kundkrav i ruta 1 och egenskaper i ruta 3, den andra 
var med egenskaper i ruta 1 och tekniska lösningar i ruta 3. För att se de tre QFD:erna, se bilaga 5. 
Nedan förklaras vilka steg QFD:n innehåller. 

 

Steg 1- Vad vill kunden? 

För att kunna veta vilka kundkrav produkten har är det bra att göra en Kano-modell. En Kano modell 
görs för att kunna dela in de olika kundkraven i tre olika kategorier; omedvetna behov, uttalade behov 
och basbehov. Kano-modellen är ett hjälpmedel för att kunna identifiera vilka krav som kunden ställer 
på produkten, både uttalade krav och outtalade krav som sedan bidrar till ett mervärde hos kunden. 
(Schloske 2014a) 



 

    

 

Figur 13 Kano modell (Schloske 2014a) 

Tidigare i projektet har en URS upprättats och denna hjälpte till med att kunna kategorisera de olika 
kraven som de tänkbara kunderna kan tänkas ha. Även en utskickad enkät hjälpte till för att styrka de 
kundkrav och antaganden som fanns.  

Steg 2- Konkurrentanalys 

För att veta vilka kundkrav fokus ska läggas på genomförs en konkurrentanalys. Konkurrentanalysen 
baseras på vad de konkurrerande produkterna har för egenskaper. De konkurrerande produkternas 
egenskaper jämförs med de kundkrav som sattes upp i steg 1. De rangordnas i en skala 0-5. Utifrån 
rankingen bildas en graf där de olika produkterna jämförs, se tabell 5-11,(Ullman 2010). 

 

Figur 14 Konkurrentanalys med beskrivande punktdiagram 

Steg 3- Hur? 

I detta steg ska kundkraven översättas till egenskaper eller tekniska lösningar. De 
egenskaper/lösningar som sätts upp måste vara mätbara, annars ska egenskaperna/lösningarna 
omformuleras. Försök att få egenskaperna/lösningarna så nerbrutna som möjligt. (Ullman 2010) 

Steg 4- Samband vad/hur 

I steg 4 undersöks hur steg 1 och steg 3 förhåller sig till varandra. Sambandet mellan kundkraven och 
de tekniska egenskaperna/lösningarna rankas med en tregradig skala; 



   

 

 

Figur 15 Skala för samband mellan kundkrav och egenskaper/tekniska lösningar 

 

Om det inte finns någon relation mellan kundkraven och egenskaperna/ tekniska lösningarna lämnas 
den rutan tom. (Schloske 2014a) 

Steg 5- Hur mycket?  

Här sätts mätbara värden ut på egenskaperna/ de tekniska lösningarna. Det man ska vara noga med 
här att få ut ett värde så att de tekniska kriterierna blir mätbara. (Ullman 2010) 

Steg 6 – Samband hur/hur 

Det sista steget i QFD:n ska relationen sinsemellan egenskaperna/ de tekniska lösningarna sättas ut. 
Detta är oftast en väldigt svår uppgift, då det kräver en god kännedom om hur de olika 
funktionerna/egenskaperna påverkar varandra. Taket är även till för att kunna optimera vissa kriterier. 
Gruppen har exkluderat att fylla i ”taket” på huset.(Schloske 2014a) 

4.6 Tekniska krav – SRS 

De tekniska kraven (SRS, System Requirement Specifikation) är sammanställda utifrån URS:n. 
Kraven har delats upp i tekniska krav/lösningar som ska uppfyllas för klara det ursprungliga 
kundkravet. Utifrån QFD:n fick vi fram de tekniska kraven.  

4.7 Riskanalys - FMEA 

För att identifiera risker med koncepten och projektet genomfördes två riskanalyser. Den typ av 
riskanalys som valdes att genomföras var en FMEA. Fördelen med en riskanalys i en 
utvecklingsprocess är att konstruktionsfel undviks. En riskanalys har även uträttas på examensarbetet 
för att kunna identifiera de risker och fel som kunde uppstå under projektets gång. För att se riskerna 
och det åtgärder som togs fram se bilaga 6 

När FMEA:n genomförs görs antaganden på vad som kan gå fel. Därefter has felet/risken i åtanke och 
tar hänsyn till vad felet kan bidra med för konsekvenser. Efter det görs en utvärdering av felet. Felet 
värderas genom att räkna ut risktalet (RPN). Beräkning av RPN:  

𝑅𝑃𝑁 =  felsannolikhet ∙  allvarlighetsgrad ∙  sannolikhet för upptäckt 

Faktorerna som bedöms i RPN är viktade i en 6-gradig skala. Om RPN har ett resultat på 1-5 sker det 
ingen åtgärd, 6-16 ska en justering och en ny bedömning ske samt ett försök åtgärda problemet, 17-
36 är inte acceptabelt och felet måste åtgärdas, (DevexMekatronik 2013)(Swedish Standards Institute 
2015)(Schloske 1999). 

Vid utförandet av riskanalysen har det skapats ett ishikawadiagram. Diagrammet baserat på sex M; 
människa, miljö, maskin, material, mätning och metod. Utifrån dessa kategorier görs ett 
fiskbensdiagram som mynnar ut i vad produkten kan tänkas ha för fel, (Schloske 1999). 



 

    

 

 

Figur 16 Ishikawadiagram 

De parametrar som listades i figuren ovan sattes sedan in i konceptets FMEA, se bilaga 6.  

 

  



   

 

  



 

    

5 Koncept- och konstruktionsfas 
Koncept- och konstruktionsfasen omfattar generering av förslag för olika idéer på olika mätprinciper. 
Kapitlet behandlar metoder som; brainstorming, metod 6-3-5, moodboard, morfologisk matris, skisser 
och beslutsmatris. 

Den här fasen handlar även om att ta fram koncept- och konstruktioner på lösningar i form av enklare 
ritningar/skisser, CAD-modeller, prototyp samt genomföra enklare laborationer. Genom att utföra 
laborationer och tester under konstruktionsfasen går det på ett snabbt och effektivt sätt identifiera och 
undvika fel i sina konstruktioner.  

 

En effektiv konstruktionsmetod är att genomgå de fyra stegen i Figur 17.

 

Figur 17 Beskrivning av stegen vid prototypframtagning 

5.1 Kreativitetsmetoder 

Flera olika kreativitetsmetoder har används under koncept- och konstruktionsfasen. Metoderna 
användes för att generera fram idéer. De metoder som har genomgått flest iterationer är brainstorming 
och Mind-mapping.  

5.1.1 Brainstorming 

När brainstorming tillämpas ska förslagen som presenteras inte ifrågasättas. Utav brainstormingen fås 
ett stort urval av idéer. Efter brainstormingen är avslutad är det bra att ge varandra feedback och 
utvärdera de förslag som har tagits fram. Brainstorming passar bra för att bli itererad, då nya idéer 
skapas när man har kommit in i det kreativa tänkandet,(Osvalder et al. 2010). Brainstorming har blivit 
itererad ett flertal gånger. Inför varje iteration har en utvärdering och diskussion av föregående resultat 
skett.  

5.1.2 Mind-mapping 

Mind-mapping används för att få en visuell bild över brainstormingen. Mind-mapping utgår ifrån ett 
huvudord som senare delas in i olika delkategorier. Utifrån delkategorierna skrivs detaljer ner och 
lösningar som berör dess områden. Bilder, figurer och symboler används för visualisering, 
(Johannesson et al. 2013).  Som tidigare nämnts användes brainstorming iterativt, detta gjorde även 
mind-mapping då varje brainstorming resulterades i en mindmap. Brainstormingen och mindmapsen 
har även används som presentationsmaterial och har utvärderats under arbetsmötena. 

5.1.3 Metod 6-3-5 

Metod 6-3-5 användes under koncept- och konstruktionsfasen. Metoden går ut på att vara sex 
medlemmar, tre olika idéer eller lösningar på ett problem och tiden är begränsad till fem minuter. Då 
exjobbsgruppen endast består av två personer så blev det färre idéer än om gruppen hade bestått av 
sex medlemmar. En fördel med denna metod är att mer utarbetade idéer genereras, även om det är 
färre idéer än vad som genereras i en brainstorming (Osvalder et al. 2010).  Metoden tillämpades en 
gång under projektet och resultatet antecknades genom en mindmap. De idéer som genererades fram 
under metoden hade som utgångspunkt av en tidigare framgenererad mätprincip.  

5.2 Mätprinciper 

Utifrån tidigare metoder skapades skisser. För att kunna presentera koncepten på ett mer visuellt sätt 
togs enklare skisser fram. Skisserna hjälpte till med att på ett mer konkret sätt kunna kommunicera 
med kund. Detta bidrog till att samtliga parter förstod vad de olika idéerna gick ut på. Skisser 
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utvecklades allt eftersom koncept- och konstruktionsfasen pågick då skisserna var i behov av 
revideringar då kreativitetsmetoder tillämpades iterativt. För att se skisserna, se bilaga 7.   

5.3 Utvärdering av mätprinciper 

Gemensamt med delaktiga personer inom projektet genomfördes ett utvärderingsmöte. Mötet gick ut 
på att bedöma de olika mätprinciperna som hade genererats fram i föregående del av koncept- och 
konstruktionsfasen. För att få en överblick av de olika principerna visades en mindmap.  

 

Figur 18 Mindmap för mätprinciper 

Genom diskussioner med de närvarande på mötet genomfördes ett beslut om vilka idéer som skulle 
vidareutvecklas. De mätprinciper som valdes att gå vidare med hade stor utvecklingspotential och det 
fanns möjligheter till att någon av dessa utvalda mätprinciper skulle genomgå en 
prototypframtagningsprocess. De mätprinciper som valdes att vidareutvecklas var principer som inte 
ersatte någon befintlig cykelkomponent, utan endast blev ett tillägg. De mätprinciperna som gick 
vidare till vidareutveckling var: kedja, i cykelsko och under cykelsko.   

5.4 Moodboard 

För att få inspiration till formspråk, tankar och idéer till hur koncepten skulle kunna fungera skapades 
en moodboard. Varje mätprincip fick en specifik moodboard då de olika varianterna skilde sig åt. 

Gruppen använde sig av moodboard som en inspirationskälla mer än som en specifikation, 
(Johannesson et al. 2013).  

Gemensamt för de framtagna moodboardsen är att i mitten sitter ord som kan locka fram kreativitet. 
Till vänster sitter en gemensam cykelmodell samt att återvinning och CE-märkning finns som 
inspiration för framtiden. För att se moodboardsen, se Bilaga 8. 

5.5 Morfologisk matris 

Genom att använda en morfologisk matris går det att på ett systematiskt sätt para ihop olika 
dellösningar med varandra. Med hjälp av matrisen kan delfunktioner kombineras med varandra och 
bidra till att nya koncept skapas. I en morfologisk matris sätts olika delfunktioner upp i en tabell. De 
framgenererade koncepten listas vid sidan om delfunktionerna och de olika lösningsalternativen fylls i.  

Den morfologiska matrisen ger en tydlig visuell överblick av de olika dellösningsalternativen. Ett 
exempel på hur en morfologisk matris, se Tabell 1 Exempel på en Morfologisk matris,(Filzmoser 
2014).   

Mätprinciper 

Pedal 

Baknav 

Kedja 

I cykelsko 
Under 

cykelsko 

Vevpartiet 

Fotledsskydd 



 

    

Matrisen valdes att användas på tre mätprinciperna. Delfunktionerna som valdes var: mätmetod, 
givare och kadensmätning. De olika alternativen parades ihop med varandra vilket resulterade i ett 
flertal olika varianter på koncept.  

Morfologisk matris    

Produkt: Effektmätare för sportcykel Projekt: Examensarbete HM100X 

Delfunktion Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

Mätmetod Kedja Under sko I sko 

Givare Töjningsgivare Kraftfilm Lastcell 

Kadensmätning På cykelramen På skon På cyklist 

Tabell 1 Exempel på en Morfologisk matris 

5.6 Beslut om vidareutveckling av koncept 

För att kunna besluta om vilken mätprincip som skulle vidareutvecklas användes olika metoder för att 
ge en objektiv bedömning av de olika mätprinciperna.  

5.6.1 Fördelar och nackdelar 

Genom att lista de olika mätprincipernas fördelar och nackdelar resulterade detta i en utvärderingbas. 
Dessa fördelar och nackdelar togs fram under en brainstormingsprocess för att kunna ha ett 
utvärderingsunderlag av de olika mätprinciperna, se bilaga 9. 

5.6.2 Pugh:s matris 

För att fatta ett beslut om vilken mätprincip som skulle bli det slutgiltiga konceptet upprättades en 
Pugh:s matris. Pugh:s matris är en elimineringsmatris som hjälper till att vikta de olika mätprinciperna 
mot varandra. Matrisen resulterar i ett värde på vilken mätprincip som har störst möjlighet för 
vidareutveckling. Genom att ta fram kriterier som är baserade på kundkrav och kundönskemål 
genomförs en opartisk viktning. Kriterierna viktas i en rangordning, 1-10, där 10 är viktigast. 
Referensen som valdes är en konkurrerande produkt i detta fall Brim Brothers effektmätare. De olika 
mätprinciperna genomgår sedan en utvärdering om hur de förhåller sig till referensen. Om förhållandet 
är positivt markeras detta med ett ”+”. Om förhållandet är detsamma som referensen markeras detta 
med ett ”S”. Om förhållandet är negativt markeras detta med ett ”-”. Plus, S och minus summeras 
separat med hänsyn på viktningen. Resultatet blir differensen mellan plus och minus. Koncepten med 
högst differens går vidare till vidareutveckling.    

De kriterier som finns i matrisen, tabell 5, viktades tillsammans med företagshandledare, kund och 
med examensarbetarna. Mätningsprincipen under sko fick högst resultat.  

  



   

 

Pugh Matris - Val av mätningsprincip 

      Mätprinciper 

Kriterier Viktning (1-10) BB Kedja Under sko I sko 

Montering - Inga utbyte av cykelkomponenter 7,00 

R
E

F
 

- S + 

Mobilitet - användning på olika cyklar 6,00 - S + 

Noggrannhet - kraftmätning 8,00 + S - 

Placering - utsatthet, hur väl den är skyddad 7,00 + + + 

Genomförbarhet - OBS! Ej viktad mot referens 5,00   + + - 

            

Summa positiva (+)   0 3 2 3 

Summa negativa (-)   0 2 0 2 

Summa samma (S)   0 0 3 0 

Viktning: Summa positiva   0 20 12 20 

Viktning: Summa negativa   0 13 0 13 

Resultat     7 12 7 

Tabell 2 Pugh Matris 

5.6.3 Patentsökning 

En patentsökning genomfördes för att kunna säkerställa att mätprincipen under sko var patenterbar. 
Patentsökningen resulterade i flertal olika patent på liknande mätprinciper, ((OPA) 2015). I ett 
utvärderingsmöte med kunden diskuterades möjligheterna att utveckla mätprincipen under sko. Mötet 
resulterade i att det finns en begränsad patenterbarhet av mätprincipen under sko.  

Resultatet av patentsökningen utvärderades tillsammans med kund och ett beslut fattades om att 
mätprincipen kedja skulle vidareutvecklas. En eftersökning på mätprincipen kedjan genomfördes och 
sökningen resulterade i ett tidigare studentarbete som behandlade en utvecklingsprocess av 
möjligheten att kunna mäta effekten på kedjan. (Facker et al. 2005) 

 

Figur 19 Grafisk beskrivning av utsållning av koncept "Innovation funnel" 

5.7 Prototypframtagning 

Med hjälp av skisser på en konstruktion där de grundläggande dimensionerna beskrivs möjliggör detta 
modellering i ett CAD-verktyg. Med ett första utkast på den tänkta modellen kan ritningar tas fram. 
Ritningarna kan användas i tillverkningssyfte av en första prototyp. Genom att skriva ut ritningar i 
skala 1:1 kan ritningen appliceras på ett hårdare material och därefter skäras ut till en första version 
av en prototyp. Det första utkastet av prototypen ger en uppfattning av hur storleken förhåller sig till 
den tänkta produkten, i detta fall en landsvägscykel. Därefter genomför en identifiering om ändringar 
eller omdimensioneringar på konstruktionen. Mycket arbete i denna fas handlar om att jobba iterativt 
med CAD och prototypframtagning. Att använda sig av enklare prototyper i skala 1:1 möjliggör att 
onödiga fel uppkommer, så som feldimensionering.  När prototypens utformning uppfyller de krav som 
ställs på protypen och geometrin på prototypen är fullständig är den redo för tillverkning.  Med hjälp av 
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det iterativa arbetet mellan de olika stegen säkerställs att kvalitén upprätthålls.   

Då det fanns många varianter på hur kraften skulle kunna mätas upp beslutades det att en 
laborationsjigg skulle tas fram för tillverkning. Tanken med laborationsjiggen var att kunna testa så 
många av de olika varianter som möjligt med enkla modifikationer på monteringen av jiggen.  

Laborationsjiggen testades genom att undersöka det motstånd som jiggen utgjorde. Då strävan är att 
mätaren ska vara ej märkbar för cyklisten, krävs det att jiggen behöver ett litet kraftmotstånd för att 
bibehålla sin position.  

5.7.1 Konstruktion 

Formen på grunden av laborationsjiggen kan liknas med ett litet uppochnedvänt m. De båda 
utstickande armarna är utrustade med 10 stycken 5mm hål och mittenarmen har tre stycken 5mm hål. 
Hålen är dimensionerade för att klara av olika typer av rull-/glidytor. De olika varianter på rull-
/glidytorna som användes till jiggen var: kugghjul, trissor och glidytor. De två förstnämnda 
komponenterna gick att köpa in från en leverantör medan glidytan skapades i CAD. Glidytan är 
konstruerad så att den ska kunna positioneras på ett flertal olika sätt.   

För att kunna mäta upp den kraft som jiggen blir utsatt för underdimensionerades en position på 
jiggen. Området som underdimensionerade var tillräckligt stort för att kunna montera en 
töjningsgivare. För att även säkerställa att den maximala töjningen skulle ske just på det önskade 
området konstruerades en förstärkningsdel som stärkte resten av jiggen. För att fastställa de 
dimensioner som förstärkningskomponenten skulle ha gjordes en FEM-analys.    

Ritningar på de olika delarna går att återfinns i bilaga 10.   

5.7.2 Tillverkning 

De komponenter som togs fram för laborationsjiggen var tillverkad i en 3 - 10 mm tjock aluminiumplåt 
beroende på vilken komponent. Tillverkningsmetoden som valdes var vattenskärning. Metoden var 
snabb och enkel då det endast var att ta fram skärfiler och enklare ritningar på modellerna. Två 
uppsättningar av alla delar beställdes för att förenkla och effektivisera prototyptestfasen.  

5.7.3 Montering 

Laborationsjiggen monteras med hjälp av M5-skruv och låsmuttrar. 

 

Figur 20 Laborationsjigg 

  



   

 

  



 

    

6 Prototyptestfas 
I prototyptestfasen verifieras de tekniska krav som togs fram i SRS:n samt eliminera de risker som 
uppkom under riskanalysen. Testningen ska generera statiska mätbara resultat.  

Krav som har verifierats går att följa upp i kapitel 1.6. Målet med testningen var att hitta den optimala 
uppsättningen för laborationsjiggen som skapade minst pålagt motstånd för cyklisten. Då jiggen kunde 
modifieras i flertal olika varianter gjordes en begränsning till att endast testa 40 stycken olika varianter.  

Strategin för testprocessen var att minimera antal varianter på laborationsjiggen. Detta genomfördes 
genom att göra statiska mätningar på ett mätbord. De varianter som gick vidare från den statiska 
mätningen fick genomgå dynamiska mätningar med hjälp av en cykeltrainer. 

Den variant som mätte upp det minsta pålagda motståndet för cyklisten gick vidare för att genomföra 
en statistisk mätning. Mätningen gick ut på att få fram maximumvärde, minimumvärde, medelvärde 
och standardavvikelsen för den uppmätta motståndskraften som laborationsjiggen utför. Det slutgiltiga 
testet som genomfördes var ett försök att få fram den en procentuell energiförlust som sker genom 
mätningsprincipen. 

 

Figur 21 Teststrategi 

6.1 Mätning 1 screening – statisk mätning 

De statiska mätningarna gjordes med hjälp av ett uppbyggt mätbord se Figur 22. Med hjälp av 
mätbordet kunde mätningen effektiviseras. Tanken med mätbordet var att det skulle illustrera en 
spänd cykelkedja. Bordet bestod av en inspänd kedja som löpte över en frigående rulltrissa. Kedjans 
högra ände var inspänd i ett skruvstäd och i den vänstra placerades det hängande vikter. Vikterna 
medgav samma spänning i kedjan under hela mätningsprocessen.

 

Figur 22 Mätbord 

Mätningen utfördes med hjälp av en dynamometer med skalan 1-100 N. Genom att dra de olika 
varianterna med dynamometern kunde ett värde på dynamometern avläsas och antecknas. Data som 
samlades in sammanställdes i ett Excel-blad, se bilaga11.   

6.2 Mätning 2 screening – dynamisk mätning 

De dynamiska mätningarna genomfördes på de varianter som uppmätte en kraft under 5 N i mätning 
1. Tre stycken varianter mätte upp ett motstånd under 5 N i den statiska uppmätningen. Med hjälp av 
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en trainer, Wahoo Fitness KICKR Power Trainer, se Figur 23, kunde mätningen ske i fem olika 
hastigheter. Mätningen genomfördes under hastigheterna: 5, 10, 15, 20 och 25 km/h. För att få 
reliabilitet genomfördes mätningen på varje variant tre gånger på varje hastighet. Data 
sammanställdes i ett Excel-blad, se bilaga 12. Den variant som fick lägst uppmätt kraft i mätningen 
gick vidare till nästa steg i testfasen.  

    

Figur 23 Wahoo Fitness KICKR Power Trainer (Komplett 2015) 

6.3 Statistiskdata – dynamisk mätning 

För att få fram reliabilitet i data som antecknades hos den vinnande varianten gjordes en iteration på 
mätning 2. Varje uppmätning av den motriktande kraften genomfördes 13 gånger på varje hastighet. 
Max-, min-, medelvärde och standardavvikelsen räknades ut för den motverkande kraften på 
respektive hastighet, se bilaga 13. 

6.4 Energiförlusten 

Ett försök gjordes på att få fram den procentuella energiförlusten för mätningsprincipen. Testet 
genomfördes genom att cykla på trainern i 2 km i fyra olika hastigheter. Hastigheterna som testet 
utfördes i var 10, 20, 25 och 30 km/h. Först kördes 2 km utan laborationsjiggen sedan 2 km med 
jiggen. Resultaten från de båda rundorna jämfördes och analyserades.    

6.5 Utvärdering och omkonstruktion 

Genom att analysera de resultat som erhölls under mätningarna skedde en utvärdering av 
mätprincipen och laborationsjiggen. Utvärderingen resulterade i att vissa delar behövdes 
omkonstrueras för att erhålla bättre mätningsresultat. Kravet som sattes upp mot att minimera en 
motståndskraft till mindre än 10 N uppfylldes ej.    
 

  



 

    

7 Diskussion 
Detta kapitel innehåller en analys om hur projektet genomfördes i sin helhet och en diskussion förs 
kring planering, produktutvecklingsprocessen, genomförandet och slutresultatet.  

7.1 Planeringen av arbetet 

Examensarbetet pågick under 12 veckor och examensarbetet omfattade 400 timmar per person. 
Planeringen gjordes med hjälp av en utförlig tidplan där moment och metoder som projektet skulle 
innehålla listades upp. På x-axeln listades de dagar som projektet omfattade och på y-axeln listades 
de moment/metoder som projektet skulle innehålla. Projektet delades upp i olika faser; organisation, 
uppdrags/identifieringsfas, förstudiefas, koncept- och konstruktionsfas, prototyptestfas och 
rapportskrivning/presentation. Varje fas bröts ner till moment/metoder som stöttade gruppen att 
komma fram till de resultat som krävdes för den aktuella fasen. En preliminär uppskattning av hur lång 
tid varje delmoment skulle ta skapades och den verkliga tiden bokfördes. Samtliga moment i tidplanen 
markerades ut när de skulle genomföras och när det skulle vara slutförda. 

 

Ett problem som uppkom med tidplanen var att vissa moment/metoder var felplacerade i faserna. 
Detta problem märktes inte av i projektets utförande utan upptäcktes under rapportskrivningen. Då 
arbetet skedde iterativt under hela projektet blev inga moment/metoder lidande.  

 

Tidplanen uppdaterades dagligen genom att föra in arbetad tid och för att kunna skapa en plan för 
morgondagens arbete. I slutet av arbetsveckan skapades en övergripande plan över nästkommande 
veckas arbete. Efter avslutade moment/metoder markerades detta i tidplanen och om något 
moment/metoder inte var fullföljd markerades även det.  

 

Projektgruppen beslutade att arbeta efter Devex Mekatroniks utvecklingsprocess som i detta fall var 
V-modellen. Processen modifierades med inspiration från The Mechanical Design Process samt 
metoder från genomförda kurser på KTH. 

 

Indelningen av de olika faserna i projektet har fungerat bra. Då projektgruppen inte hade provat på de 
olika processerna innan så genomfördes en omfattande eftersökning av vad som skulle inkluderas i 
utvecklingsprocessen. Projektmedlemmarna kunde även stötta sig till tidigare genomförda projekt, 
även om dessa hade utförts med andra produktutvecklingsprocesser var många moment/metoder 
liknande till dem som gruppen tidigare har kännedom av.  

7.2 Produktutvecklingsprocess och iteration 

Att arbeta efter V-modellen var en bra metod. När frågor uppkom fanns det kunniga personer att fråga 
på arbetsplatsen. Metoden var tydlig och flödet genom processen flöt på. De moment/metoder som 
lades till i kompletteringssyfte till V-modellen fungerade bra ihop. Att blanda olika typer av 
moment/metoder gav en god insikt till hur ett problem kan lösas på olika sätt. Gruppen märkte hur det 
gick att kombinera olika metoder och hur vissa metoder kompletterade varandra. Ett exempel på två 
metoder som kunde kombineras var att i TRIZ kunde en felträdsanalys upprättas. Denna 
felträdsanalys kan vara till användning när en FMEA ska genomföras. Gruppen valde dock att 
använda sig av ett Ishikawadiagram för att få fram vilka risker det var som fanns hos produkten. Detta 
var även de en ny kombination för gruppen på tillämpning av två olika metoder som gick att 
kombineras.   

 

Det svåra med utvecklingsprocessen var att få fram resultat med vissa metoder. Då några av de 
metoder som behandlades under projektet var okända för gruppen krävdes det en del eftersökningar i 
hur de skulle utföras och användas. Om en metod hade genomförts men att resultatet inte var det som 
var det förväntade, återgick gruppen till att fördjupa sina kunskaper inom metoden både genom att 
läsa och fråga personer som var bekanta med arbetssättet. Efter en utvärdering om vad som hade 
gjorts fel gjordes ett nytt försök. Detta gjorde att förståelsen ökades och att resultatet blev bättre.  



   

 

7.3 Förstudie och faktainsamling 

Då en ny typ av utvecklingsprocess skulle tillämpas genomfördes en faktainsamling om hur V-
modellen fungerade. Andra typer av utvecklingsprocesser studerades för att kunna komplettera V-
modellen med lämpliga metoder för att kunna nå ett resultat i projektet. 

En förstudie utfördes för att kunna styrka problemdefinitionen. En enkät genomfördes som 
publicerades på relevanta sociala medier. Svarsfrekvensen var hög och resulterade i ca:700 svar. 
Svaren analyserades och med hjälp av dem intygades det att det fanns en ny målgrupp och att det 
fanns ett behov på marknaden. En konkurrentanalys genomfördes på de effektmätarna som finns på 
marknaden idag. Detta gav en insikt på hur de var uppbyggda, vilka gemensamma nämnare de hade 
och det gav gruppen inspiration till olika nya appliceringsområden för effektmätaren.  

 

I förstudiefasen tillämpades TRIZ, URS, QFD och FMEA. Gruppen kände att TRIZ var ett utarbetat 
och bra verktyg, men att de riktade sig mer till när det finns en existerande produkt som måste 
modifieras. Detta gjorde att gruppen hade svårt att tillämpa de 40 olika standardprinciperna. Det som 
hjälpte att öka förståelsen för produkten var funktionsanalysen. Analysen skapade en övergripande 
bild om hur en effektmätare fungerar. Med hjälp av att märka ut de försämrade egenskaperna som en 
effektmätare kan innehålla identifierades de funktioner som bör undvikas. Gruppen tror att i framtida 
arbete kommer TRIZ vara en bra metod att använda.  

 

Genom att ta fram kundkrav och kundönskemål via en URS fick gruppen fram vad som förväntades av 
produkten. Den utskickade enkäten bidrog med kundönskemål. Gruppen fick även in ej listade 
önskemål via komentarer och feedback från de som hade svarat på enkäten. URS:en kom till 
användning i QFD:n som genomfördes. QFD:n hjälpte med att översätta de kundkrav och 
kundönskemål till tekniska krav, SRS. Genom QFD:n visualiserades vilket/vilka kundkrav som fokus 
ska läggas på genom konkurrentanalysen och punktdiagramet. Gruppens uppfattning om QFD var att 
den var till stor hjälp och att det är viktigt att använda den som stöd för hela utvecklingsprocessen då 
fokus läggs på rätt kundönskemål.   

 

En riskanalys- FMEA upprättades både på projektet och på produkten. Riskerna identifierades och en 
åtgärd rekommenderades. Tänkbara fel listades över problem som skulle kunna ske under arbetets 
gång. Tanken med FMEA:n var att den skulle stötta medlemmarna vid eventuella problem. Vissa 
problem uppstod och gruppen tog stöd av FMEA:n för att lösa dessa och vidtog åtgärden för att 
undvika samma problem. De parametrar som skrevs upp i FMEA:n för produkten som eventuellt 
kunde resultera i potentiella fel identifierades via ett Ishikawa diagram. I FMEA:n för produkten har inte 
det andra risktalet uppskattats då gruppen anser att detta kommer att behöva genomföras senare i 
utvecklingsprocessen.  

 

För att kunna förstå de tekniska lösningarna som fanns i de befintliga effektmätarna, gjordes en 
eftersökning om hur olika trådtöjningsgivare, lastceller och tryckfilmer fungerade. Eftersökningen 
gjorde så att gruppen kunde presentera ett lämpligt förslag på kraftmätare till respektive koncept för 
kunden.  

 

Det som upplevdes problematiskt med denna fas var att veta vart fokus skulle läggas. Då gruppen 
upplevde att problemdefinitionen kanske inte var baserad på ett uppdämt behov krävdes 
eftersökningar om detta. Ett annat problem var problematiken med att veta vilken vetenskaplig nivå 
som faktainsamlingen skulle hålla. Detta märktes särskilt av vid eftersökningar om olika tekniska 
komponenter samt om de konkurrerande produkterna på marknaden.  

7.4 Koncept- och konstruktionsfas 

Under denna fas genomfördes en idégenerering. Då tillämpades metoder som mind-mapping, 
brainstorming, moodboard, metod 6-3-5 och morfologisk matris.  

 

Med hjälp av brainstorming, mind-mapping och metod 6-3-5 fick gruppen ut idéer på olika 
mätprinciper. Brainstorming och mind-mapping har varit hjälpande för att generera spontana idéer och 



 

    

få en visuell överblick av de olika förslagen. Metoderna hjälpte till med att generera fyra nya tänkbara 
mätprinciper. Med hjälp av metod 6-3-5 blev koncepten mer konkreta. I början kändes det ganska 
svårt att generera idéer under fem minuter men ju fler gånger metoden itererades desto bättre idéer 
genererades. Även om metoden lämpar sig för sex medlemmar kände gruppen att resultaten som 
togs fram var hjälpande vid att komma på nya lösningar.  

 

Moodboarden var till hjälp när gruppen skulle redovisa hur tankarna gick kring tekniska lösningar, 
formspråk och inspiration för kunden.  

 

För att kunna välja koncept användes Pugh:s matris samt en patentsökning. Via Pughs matris erhölls 
ett vinnande koncept genom de kriterier som sattes upp. Efter att konceptet hade blivit valt 
genomfördes en patentsökning. Detta gjordes för att se om en liknande produkt redan existerade. 
Patentsökningen resulterade i att det fanns liknande lösningar på det valda konceptet. Därför valdes 
att konceptet kedjan skulle vidareutvecklas istället. Att beslutet frångick resultatet i Pugh:s matris 
anser inte gruppen som ett problem. Patentsökningen skedde under ”rätt” tid i V-modellen och kunden 
såg mer potential i kedjevarianten. 

 

När en mätprincip var vald för vidarutveckling beslutades att en laborationsjigg skulle tas fram. Tanken 
med jiggen var att kunna modifiera mätprincipen.  

7.5 Prototyptestfas 

Genom laborering med jiggen skulle ett samband tas fram mellan ingreppet på kedjan och töjningen i 
materialet. Laborationsjiggen var tvungen att vara enkel i sin konstruktion då syftet var att kunna 
laborera med flera olika komponenter.  

 

Testningen avgränsades till 40 statiska tester. Trots att antalet testvarianter begränsades till 40 
stycken sågs en trend vilka uppsättningar som tenderade att ge bättre resultat. Ur den statiska 
screeningen som genomfördes gick tre varianter vidare till att genomgå dynamiska tester. Testerna 
genomfördes tre gånger för att kunna göra en utsållning på vilken variant som erhöll bäst resultat. Det 
som granskades var hur mycket kraft som laborationsjiggen krävde för att behålla dess position. 
Kraften mättes upp med en dynamometer. En testperson utseddes till att trampa på cykeln i olika 
hastigheter 5km/h, 10km/h, 15km/h, 20km/h och 25km/h. När cykeln var uppe i den rätta hastigheten 
mättes kraften upp med en dynamometer. De uppmätta krafterna som detta test resulterade i 
analyserades. Det som analyserades var hur kraften varierade mellan tre mätningar på samma 
hastighet. En uppsättning på laborationsjiggen erhöll bäst resultat då den behövde minst kraft för att 
bibehålla sin position.  

 

På den vinnande uppsättningen genomfördes ytterligare tester för att kunna få ett statistiskt resultat. 
De tester som genomfördes under tredje testomgången var också dynamiska tester men dessa tester 
mättes upp 13 gånger för att kunna erhålla ett statistiskt värde. Ur den data som samlades in 
räknades maximumvärde, minimumvärde, medelvärde och standardavvikelse ut för kraften som 
krävde jiggen att bibehålla sin position.  

Det resultat som gavs utifrån testerna var att denna uppsättning av komponenter krävde relativt liten 
kraft. Däremot uppfyllde inte uppsättningen produktens krav med att ha en motkraft som var under 
10N. Den slutgiltiga uppsättningen hade en medelkraft på cirka:12N. 

 

Det som upplevdes svårt under prototyptestfasen var att kunna veta vad och hur mycket som skulle 
testas för att kunna få fram ett pålitligt svar. Ett hinder som uppstod var att gruppen använde sig av en 
givare som gav olika resultat varje gång en mätning skedde. Därav missades en mätning för att 
mätmetoden inte gick att lita på. Det som tros vara felet bakom detta var placeringen av givaren. 
Givaren satt på en plats som gjorde att den mätte fel parametrar och påverkades av för många 
faktorer för att kunna ge ett pålitligt resultat.  

 

Gruppen märkte även att denna fas var mycket mer tidskrävande än vad som var förväntat. I och med 
att många problem uppkom under testningen ledde detta till att strategin fick tänkas om ett antal 



   

 

gånger. Gruppen hade som mål att verifiera de tekniska kraven som togs fram i förstudien. På grund 
av tidbrist och bristande kvalité i mätresultaten kunde inte de tekniska kraven verifieras.  

Endast ett krav av de tekniska kraven kunde verifieras. De tekniska krav som sattes upp i början av 
projektet var för omfattade för denna del av projektet. 

  



 

    

8 Slutsats 
Examensarbetets mål som sattes upp i början av projektet delades in i primära och sekundära mål.  

De primära målen med examensarbetet var att:    

ta fram minst tre koncept/mätprinciper för utvärdering, var av ett ska vidareutvecklas och resulteras i 
en funktionsprototyp. Funktionsprototypen ska testat och generera mätvärden för dess funktion, 
kraftmätning (N) och kadensmätning (rpm), som kan användas vid beräkning av effekten (W), där 
fokus kommer att ligga på kraftmätningen.  

 

Gruppen tog först fram fler än tre mätprinciper, dessa sållades ut och resulterades i tre mätprinciper. 
Dessa mätprinciper vidareutvecklades och gick igenom en utvärderingsprocess där både Pugh:s 
matris användes och en patentsökning genomfördes. En av mätprinciperna resulterades i en 
funktionsprototyp som möjliggjorde testning.  

 

Själva testningen av funktionsprototypen uppfyllde inte de mål som sattes upp i början av projektet. Då 
gruppen bestämde sig för att inte fokusera på kadensmätning utan på kraftmätning mättes ingen 
kadens upp. Utan kadens går det inte att räkna ut effekten vilket bidrog till att ingen beräkning av 
effekten genomfördes.  

 

För att kompensera att målen inte blev helt uppnådda genomfördes många tester på vilken 
uppsättning av komponenter som gav minst pålagd kraft vid mätningen. Då fokus skulle läggas på 
kraftmätningen kände gruppen att genom att testa många olika uppsättningar av komponenter skulle 
generera ett mervärde för resultatet.  

De sekundära målen med detta examensarbete var att:  

projektarbetet ska vara utfört efter Devex Mekatroniks produktutvecklingsprocess, samt delar från de 
kurser som genomförts på KTH, med avsikt att fördjupa sig i genomförandet av aktiviteter kopplade 
direkt till en integrerad produktutvecklingsprocess.  

 

Gruppen har arbetat efter Devex Mekatroniks produktutvecklingsprocess och blandat den med 
erfarenheter från tidigare kurser som har genomförts på KTH. Modifikationen av den befintliga 
processen har fungerat bra och resulterat i en god variation på metoder i projektet.  

 

Vid de moment som gruppen inte tidigare var bekanta med genomfördes eftersökning om hur 
metoderna fungerade. Gruppen deltog bland annat vid en föreläsning om TRIZ och har funnit många 
bra förklaringar på hur metoderna fungerar i The Mechanical Design Process (Ullman 2010). Vid 
osäkerheter om metoderna har utförts på rätt sätt har kontakt tagits med guppens akademiska 
handledare för att få vägledning om hur de olika metoderna fungerade.  

 

Det som skulle ha behövts för att kunna uppfylla samtliga mål var mer tid. Känslan som gruppen har 
är att vissa delar har bara ”skrapats på ytan”. Om gruppen skulle få möjligheten till att göra om 
projektet en gång till skulle gruppen vilja lägga mer tid på idégenerering och konstruktion av en mer 
utförlig funktionsprototyp. 

  



   

 

  



 

    

9 Rekommendationer 
Detta kapitel innehåller rekommendationer för framtida arbete med utvecklingen av effektmätaren. 
Kapitlet behandlar även vilka metoder som gruppen rekommenderar att använda för framtida arbete.   

9.1 Framtida arbete med produkten 

De rekommendationer som gruppen har till utvecklingsprojektet av effektmätaren är följande:  

9.1.1 Mätprincip 

Om vidareutveckling med mätprincipen kedjan kommer att ske rekommenderas att köpa in icke 
formbetingade trissor som är anpassade för cykelkedjor. Gruppen märkte en tendens vid testningen 
att rulltrissorna var det som gav bäst resultat då de var anpassade för cyklar och kedjans utformning, 
se Figur 244. 

 

Figur 24 Kedjestyrare (Cyclecomponents 2015) 

Trissorna som köptes in till laborationsfasen fungerade med tenderade till att ha en för liten radie och 
bredd för att kunna utvinna ett optimalt resultat. Därför tros kedjestyrana fungera bättre.  

 

Om de redan framtagna ”glidytorna” behandlas med någon form av efterbehandling som skapar en 
glattare yta tros dessa kunna generera ett lägre värde på motståndskraften. Glidytorna laborerades 
med en teflonfilm och en markant skillnad märktes på den uppmätta kraften. Därav rekommenderas 
efterbehandling alternativt ett annat material för glidytorna.  

 

Laborationsjiggens konstruktion var utförd på ett bra sätt för att kunna göra tester för att se vilka 
komponenter som tenderade till att fungerade bra tillsammans. De modifikationer som skulle kunna 
göras är att ändra distanserna på hålen, för att kunna få fram värden som inte gick att erhållas med 
denna laborationsjigg.  Den tänkta placeringen för givaren på denna jigg var inte optimal. Givaren 
tenderade till att ge en stor variation på utslag. Det som tros ligga bakom problemet är att givaren är 
mer känslig i dess mätning i fel plan. Därför bör placeringen ses över för att kunna få ett mer 
realistiska mätvärden.  

9.1.2 Fördelar- och nackdelar med de andra mätprinciperna 

De mätprinciper som sållades bort vid val av mätprincipen kedjan anses fortfarande vara aktuella. Då 
resultatet från Pugh:s matris var relativt jämn så finns det potential för att kunna utveckla någon av 
dem. Gruppen rekommenderar till att göra ytterligare och mer utförlig patentsökning för att eventuellt 
se om det finns någon möjlighet till att vidareutveckla någon av mätprinciperna. 

9.2 Rekommenderade metoder 

Gruppen rekommenderar att arbeta med en QFD. QFD bidrar till att fokus läggs på de kundkrav som 
är viktigast samt att kunna se vila parametrar som konkurrenterna har missat med sina produkter. 
Därav kan nya kunder lockas och eventuellt även ge en konkurrenskraftigare produkt. Genom att 
iterera QFD:n ett flertal gånger under utvecklingen sparas både tid och bemötandet av kundkrav och 
kundönskemål blir lättare att uppfölja.   
 
För att skapa specifik förståelse för just den nya effektmätaren rekommenderas att en funktionsanalys 
upprättas enligt TRIZ. Funktionsanalysen ger en överblick av önskvärda och icke önskvärda 



   

 

egenskaper. Gruppen tror att om de kända parametrarna från TRIZ används vid konstruktionen av 
effektmätaren kommer felkonstruktioner att undvikas.  
 
Om arbetet befinner sig i en situation där det finns många möjliga lösningar på ett problem, 
rekommenderas att en morfologisk matris upprättas. Matrisen ger en överblick och via matrisen kan 
komponenter väljas ut på ett strukturerat sätt för att uppnå goda lösningar.  
 
För att kunna bemöta kundkraven som samlades in genom den utskickade enkäten rekommenderas 
att en analys görs. Då önskemål om återkoppling har inkommit från de som svarade bör även detta 
ske. En rekommendation är att göra kontinuerlig återkoppling till de som är intresserade. Då enkäten 
skickades ut via sociala medier rekommenderas att skapa en samlingsplats på en social media för de 
som är intresserade.  
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