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Abstract 
We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In 

my case I dug deeper into what a Solowheel is. I wondered why you would want a Solowheel more 

than a bicycle or a Segway for example. I also wanted more people to know about Solowheel and 

what it is. 

This essay lets you know what a Solowheel is and you will get to know its abilities. You will see my 

thoughts and some comparisons between a Segway, Solowheel and a bicycle. I wrote down my 

thoughts about it and how it will affect the future as well.  

I searched for the answers and realized that there was a lot of good explanations to why you would 

want a Solowheel. I found its abilities on the internet and I started comparing it with the abilities of a 

Segway. I compared the costs for a Segway and a Solowheel, the designs and in what environment 

they would do the best in. I got some good discussions about it all. About what is the best to have 

and so on.   
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Bakgrund 
VI arbetar med ett projekt ”framtidens transport och fordon” så vi gör nu en rapport om ett visst 

ämne vi valt inom det området. Jag har valt enhjulingar som Solowheel så det är det jag genom 

Metod 
Jag använder mig av litteraturstudier. 

Syfte 
Att undersöka fördelar och nackdelar med Solowheel, för att kunna ta reda på om den kommer vara 

en sak som används oftare i framtiden. 

Frågeställning 
Varför skulle man vilja ha en solowheel istället för t.ex. en cykel eller Segway? 
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Fakta 

Solowheels funktioner. 
Jag har läst presentationen på Solowheel.eu som är den europeiska sidan för solowheel. Där skrevs 

det om funktionerna hos Solowheel. Solowheel är ett motoriserat hjul som du kan stå på och 

kontrollera med hjälp av din balans. Hjulet är ett gyro-stabiliserat hjul som gör att du kan stå på den 

utan att ramla av kunna kontrollera farten med lite lutningar åt olika håll.  Lutar du åt vänster så 

svänger den vänster och lika så åt alla håll. Lutar du bakåt så backar du eller om du redan åker framåt 

så bromsar du (Solowheel.eu). 

Solowheels egenskaper 
Under samma artikel så stod Solowheels. Den väger 11 kg och kan komma upp i farter som 16 km/h. 

Den är gjord för att åka sträckor upp till 6 km. Man ska kunna åka med ett fulladdat batteri mellan 1-

2 timmars körning. För att kunna åka 11 km måste du väga 50 kg, vägen ska vara platt och klar, 

temperaturen ska vara 20°, hjulet ska ha ett lufttryck på 2,7 bar och man ska åka i en konstant fart 

(Solowheel.eu). 

Cykelns egenskaper 
Transportmedlet cykeln är något som har använts i väldigt många år men nästan jämt varit 

densamma. Endast nu på senare tid så har el cykeln kommit till har två hjul och går på människokraft. 

Den har en stor stålram som väger 16-20 kg beroende på om det är en brukscykel eller tävlingscykel. 

Man kan komma upp i hastigheter så högt som du kan trampa. Du kan färdas så långt du orkar. Det 

behövs lampor för att du ska synas när du cyklar. Man måste lära sig att cykla för att kunna cykla på 

en cykel då det krävs att du kan balansera på en cykel (Wikipedia, 2015). 

Segway 
Segway är något som liknar Solowheel med sitt stabiliseringssystem. Segway var före Solowheel med 

denna typ av transportmedel. Enda skillnaden mellan de två är att Segway är större med sina 2 hjul 

istället för 1 som Solowheel har. Segway har ett handtag som sticker upp mellan benen för att kunna 

hålla sig i och styra med det genom att luta sig åt olika håll. Max hastigheten är lite snabbare på en 

Segway än på en Solowheel, hastigheten på en Segway är 20 km/h istället för Solowheels 16 km/h 

(Wikipedia, 2014). 

Kostnader 
Solowheel kan man köpa för allt mellan 5000 - 20000 kronor. Beroende på var du köper den och om 

det är rea så kan du komma ner under 10000 kronor. En Segway måste man betala mer för. En 

Segway kan kosta allt mellan 10000 – 30000 kronor. På sidan ”Outl1.se” finns det både Solowheel 

och en hel del Segways, här kostar Solowheel 6798 kr men detta är med rea. Segways på denna sida 

kostar mellan 13995 kr och 26990 kr. Detta visar att Segway i vissa fall är mycket dyrare. Till en 

Segway kan man köpa till olika ställningar eller lådor som i vissa fall kostar ytterligare flera tusen 

kronor (Outl1.se, 2015) 
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Diskussion 
Fördelar med att ha en Solowheel är att man kan komma fram på en sådan snabbt utan att man 

behöver trötta ut sig på att trampa som man behöver på en cykel. Den är lätt med sina 11 kg och det 

gör att man kan bära med sig den vart som helst. Det krävs inte att du har lärt dig åka på en 

Solowheel innan du ska åka. Detta är för att den har sitt gyro-balanssystem som är väldigt 

koncentrerat på att vara stadig. Du kan köra med den inomhus då den inte tar upp merplats än dig 

själv så den tar inte upp någon onödig plats. Den är miljövänlig då den drivs på el. 

Men Solowheel har också nackdelar, där cykeln passar mycket bättre att användas. Cykeln kan t.ex. 

komma upp i mycket högre farter så om man har bråttom någonstans så är cykeln bättre. Cykeln tar 

bort lathets biten och gör att du dessutom får motion samtidigt som du tar dig till din bestämda 

destination. Du behöver inte ladda en cykel för att sedan bara kunna åka en lite kortare sträcka. 

Varför jag tycker att Solowheel är bättre är för att den är mycket mindre och lättare att ta med sig 

vart man än vill. Vill man åka och campa är det mycket krångligare att ta med sig en Segway än en 

Solowheel då Solowheel är mycket mindre och får plats i t.ex. bilen. Man kan dessutom köra med 

den inomhus som man inte kan med en Segway då den är mer utsedd för att vara ett utomhus 

fordon som kanske i vissa fall anses som ett terrängfordon. Man kan dessutom hålla i saker på en 

Solowheel då du inte behöver ett handtag som på en Segway för att styra. Därför skulle en Solowheel 

vara perfekt transportmedel för affärsmän i staden. Sånna personer som inte har ett praktiskt jobb 

utan bara sitter på kontoret större delar av dagarna t.ex. skulle kunna ha en stor användning av en 

Solowheel då den går fort inomhus och man kan smidigt komma fram dit man vill. 

Om man däremot vill ha ett fordon med lite ny teknologi som man vill ut och åka med i naturen så är 

Segway mycket bättre än Solowheel. Då Segway är större och har två hjul som lätt kan ta sig fram så 

är ju detta första hands valet. 

Segway tycker jag är ett onödigt köp om man kan köpa en Solowheel till hälften av priset av en 

Segway och dessutom får man så många fördelar med en Solowheel, på grund av dens smidighet. 

Man slipper ytterligare kostnader till lådor eller ställningar om man ska bära något med sig samtidigt 

som man åker med en Solowheel. Solowheel är det coolaste sättet för det rimligaste priset enligt mig 

och är helt klart värt att köpa. Kanske ska man vänta lite till så det får utvecklas lite mer och bli ännu 

mer säkrare.  

Jag tror Solowheel kommer att utvecklas massvis och att den kommer att vara ett stort 

transportmedel i framtiden. Många fler kommer att åka på dem och de kommer vara mycket 

häftigare än i dagsläget. De kommer kunna åka mycket fortare på ett smidigt och säkert sätt 

samtidigt som att priset på dem kommer att sjunka ännu mer.  
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Slutsats 
Utifrån den information jag hittat och min frågeställning så har jag kommit fram till att Solowheel har 

sina för- och nackdelar men att jag garanterat skulle köpa en Solowheel istället för en Segway i alla 

fall. Än så länge är fortfarande cykeln snabbare så Solowheel slår inte cykeln riktigt än. Jag har 

kommit fram till att Solowheel är ett smidigt sätt att ta sig fram på och att den är speciellt bra för folk 

som bor inne i staden och som kanske jobbar med ett kontorsjobb. Den kommer definitivt vara ett 

stort transportmedel i framtiden efter enligt mig då jag personligen tycker den har väldigt många 

coola saker. Om fler personer får reda på Solowheel så kommer den bara att bli bättre och bättre 

med åren. 
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