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Sammanfattning 
I det här arbete undersöks och jämförs två olika tekniker som vanligtvis används i 
frekvensomriktare för att varvtalsreglera en elmotor. Den ena tekniken heter förkortat PWM. 
Den andra tekniken heter i arbetet NFO Sinus®. Utifrån ett beprövat teoretiskt 
tillvägagångssätt och en designdrivande metodik undersöks NFO Sinus® konkurrenskraft 
gentemot PWM-tekniken. Många intervjuer lägger grunden för hur NFO Sinus® sedan kan 
utvecklas för att förbättra sin konkurrenskraft på marknaden. Undersökningen är intressant 
eftersom NFO Sinus® är en relativt gammal patenterad teknik som ännu inte har fått särskilt 
stor marknadsandel. Något som företaget tycker är synd eftersom deras teknik har många 
fördelar som inte PWM-tekniken har. I ett större sammanhang är även undersökningen 
intressant för många olika parter i samhället. Både i Sverige och globalt för att sänka 
energianvändningen och därigenom förbättra människans hållbara livsstil som bidrar till en 
bättre miljö. I arbetet genereras ett resultat utifrån intervjuer och olika verktyg som stärker 
och påvisar NFO Sinus® fördelar vilket används för att utveckla produkten och stärka dess 
konkurrenskraft. Arbetet ger förslag på både produkt förändringar och en servicelösning som 
kan få kunderna att tänka i ett annat perspektiv och därefter välja den teknik som dom anser 
bäst för deras verksamhet. Ständigt har NFO Sinus® teknik valts bort på grund av 
inköpspriset. Endast kunder som har speciella krav har valt att köpa den något dyrare 
frekvensomriktaren från NFO Drives AB. 
  



 

 

  



 

 

Summary 
In this master thesis are the two main technologies that is used by frequency converters to 
control the speed of electrical motors examined and compared. The abbreviation for one of 
the technologies is PWM. The other technology in this thesis is called NFO Sinus®. Based on 
a proven theoretical approach and a design driven methodology is NFO Sinus® 
competitiveness compared with the PWM technology. Several interviews lay the foundation 
for how NFO Sinus® can be further developed to increase its competitiveness even more on 
the market. This study is interesting because, even though NFO Sinus® uses a patented 
technology which brings with it a lot of unique benefits compared to the PWM technology 
have the response from the market been poor. This study is also interesting in a larger context 
for many different parts in our society both in Sweden and globally. The reason is the 
frequency converter's ability to lower the use of energy and thereby contribute to a more 
sustainable society worldwide. The result of the thesis is generated from interviews and 
various tools that strengthen and clearly demonstrate NFO Sinus® benefits. This knowledge 
is then used to develop the product and strengthen its competitiveness even more. The thesis 
provides suggestions for both product changes and service solutions that can make the 
customers think in a different perspective and from that choose the technology that they 
consider best for their business. NFO Sinus® have constantly been rejected due to its high 
purchase price and only customers with special requirements have chosen to buy the slightly 
more expensive frequency converter NFO Sinus®. 
  



 

 

  



 

 

Förord 
Examensarbetet är det sista momentet i vår utbildning på Blekinge Tekniska Högskola i 

Karlskrona, Sverige. Vi examineras som Civilingenjörer i maskinteknik med inriktning mot 

innovativ och hållbar produktutveckling. Omfattningen av examensarbetet motsvarar totalt 30 

högskolepoäng. Arbetet har genomförts våren 2017 i samarbete med NFO Drives AB i 

Karlshamn och maskinsektionen på Blekinge Tekniska Högskola.  

 

Vi vill tacka vår handledare Massimo Panarotto på Blekinge Tekniska Högskola för sitt stora 

engagemang och intresse. Vi vill även tacka Johan Braun på NFO Drives AB för sitt vänliga 

bemötande och den tid som han lagt ner för att hjälpa oss under arbetets gång. 

 

Angående intervjuer och studiebesök från utomstående parter vill vi även tacka Roger 

Dahlstrand på AIA LU-VE Sweden AB, Automations Ingenjörerna på NKT Cables och 
Produktägaren på Xylem för den tid som de har lagt ner under besök och för att svara på 
frågor.  
 

Slutligen vill vi även tacka anställda på NFO Drives AB som ställt upp på intervjuer samt 

bidragit med mycket information och förståelse om frekvensomriktare. 

 

Karlskrona, juni 2017, 

 

Alexander Jangenäs 

Viktor Pettersson 

  



 

 

  



 

 

Nomenklatur 
Frekvensomformare och frekvensomvandlare är synonyma begrepp för frekvensomriktare. 
 
Sinus-filter och PWM-filter är andra namn för EMC-filter. Filtret har som mål att motverka 
elektromagnetisk kompatibilitet från elmotorn och tillhörande kablar för att förhindra att 
annan teknisk utrustning påverkas. 
 

Förkortningar 
 

PWM   Pulse Width Modulation 

NFO   Natural Frequency Oscillate 

OEM   Original Equipment Manufacturer  

TCO   Total cost of ownership 

EMC   Electromagnetic compatibility 

AHP   Analytic hierarchy process 

IPA   Interpretative phenomenological analysis 

EVOKE  Early Value Oriented design exploration with Knowledge maturity 
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1. INLEDNING 

I det här kapitlet beskrivs arbetets bakgrund, frågeställning och avgränsningar samt kort 
information om företaget NFO Drives AB som utvecklar, tillverkar och säljer unika 
frekvensomriktare. 

1.1 Introduktion 
En energibesparing på upp till 70%. Det kanske låter som mycket men genom att låta en 
frekvensomriktare reglera hastigheten på en elmotor är det fullt möjligt. [1] Elmotorer 
används i vårt samhälle för att driva en mängd olika samhällsnyttiga applikationer och några 
exempel är fläktar, pumpar, hissar och rulltrappor. 
 
Med tiden har samhället blivit mer uppmärksamt om diverse miljöproblem som eventuellt 
skulle kunna hota vår och kommande generationers framtid. [2] Samhället har därför svarat 
med diverse strategier och metoder för att försöka nå ett globalt hållbart samhälle. [3] Tyvärr 
har vi i dagsläget inte uppnått det målet och ett exempel på det är ”Earth Overshoot Day” 
vilket är den dag då vi har förbrukat de resurser som jorden klarar av att producera på ett år. I 
dagsläget följer även denna dag ett mönster där den inträffar tidigare för varje år som går. [4] 
Genom att implementera frekvensomriktare på samtliga elmotorer skulle stora mängder 
energi kunna besparas vilket skulle kunna ta samhället närmare en global hållbarhet. 
 
Men en frekvensomriktare måste inte användas. Elmotorn kan anslutas direkt till ett eluttag, 
vilket resulterar i att elmotorn ständigt går på fullvarv. För att nå önskvärd hastighet måste då 
mekaniska bromsar användas som till exempel en skivbroms vilket är väldigt resursslösande 
om den används konstant. Då en frekvensomriktare används blir elförbrukningen lägre 
eftersom elmotorn kan arbeta på önskvärd hastighet samtidigt som även livslängden på 
motorn förlängs. Vanligtvis finns frekvensomriktare med den konventionella tekniken Pulse 
Width Modulation (PWM). NFO Drives AB som är ett Svenskt cleantech företag baserat i 
Karlshamn Sverige har utvecklat PWM-tekniken och erhållit en frekvensomriktare som 
levererar en elektrisk spänning till motorn som är sinusformad. I Figur 1.1 förtydligas 
skillnaden mellan den spänning som levereras till elmotorn med PWM och NFO Sinus®. 
PWM-tekniken genererar en sönderhackad elektrisk spänning medans NFO Sinus® genererar 
en ren sinusvåg. Om ingen frekvensomriktare används och elmotorn körs direkt från den 
elektriska källan är den elektriska spänningen till elmotorn sinusformad. 
 
Genom att använd teori i form av Ulrich & Eppinger’s produktutvecklingsprocess och 
metoden Design Research Methodology görs en produktjämförelse för att finna de många 
fördelar och nackdelar med respektive teknik. Den valda teorin och metoden används även för 
att utföra en utvecklingsprocess av koncept för att undersöka möjligheten till identifiering av 
produktförbättringar av NFO Sinus®. 

  

   Figur 1.1 Elektrisk skillnad mellan NFO Sinus vs PWM hämtad från nfodrives.se 
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1.2 Bakgrund 

En frekvensomriktare som använder sinus-teknik är i vanliga fall dyr i inköp. Anledningen är 
att det krävs fler och dyrare komponenter för att erhålla den varierande sinusformade 
elektriska spänningen. Trots ett dyrare inköpspris finns det fördelar med sinus-tekniken som 
kan innebära ett säkrare och mer hållbart samhälle. NFO Sinus® har idag en väldigt liten 
marknadsandel jämfört med frekvensomriktare som använder PWM-teknik. NFO Drives AB 
vill därför undersöka hur deras produkt står sig jämfört med andra frekvensomriktare. De vill 
även undersöka om det finns några möjligheter till att öka konkurrenskraften för deras 
produkter på marknaden genom konceptutveckling. 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med arbetet är att konceptutveckla NFO Sinus® för att vara mer konkurrenskraftig på 
marknaden. Genom att först jämföra frekvensomriktare som använder PWM-teknik och NFO 
Sinus®-teknik genereras en grundförståelse. Efter att en grundläggande undersökning är gjord 
mellan teknikerna är syftet att modellera och konceptutveckla NFO Sinus®. Frågorna som 
ska besvaras för att syftet ska uppfyllas är följande: 
 

 Vilka skillnader finns mellan produkten NFO Sinus® 22 kW och konkurrerande PWM-
teknik på marknaden utifrån ett kostnads och värde-perspektiv? 
 

 Hur kan konkurrenskraften för NFO Sinus® förbättras genom att använda 
modelldriven design under konceptutvecklingsprocessen? 

1.3 Avgränsning 
På grund av ekonomiska begränsningar samt skydd av patenterad teknik kunde inte en 
frekvensomriktare från NFO Drives AB undersökas noggrannare när det gäller tekniska 
detaljer. Den ekonomiska begränsningen innebar även att ingen konkurrerande 
frekvensomriktare med PWM-teknik kunde köpas in och undersökas mer ingående. 
Information om funktioner samt tekniska detaljer om ingående komponenter kommer därför 
främst från utförda intervjuer med kunnig personal på NFO Drives AB. En begränsning har 
också varit möjligheten att hitta relevant information och kunskap. Ingående elteknik är 
avancerad och det krävs elektrisk kompetens för att förstå viss funktionalitet i 
frekvensomriktaren. I arbetet läggs därför fokus utifrån ett maskintekniskt perspektiv. 

1.4 NFO Drives AB 
NFO Drives AB utvecklar, producerar och säljer frekvensomriktare med en patenterad teknik 
som kallas NFO Sinus®. Företaget grundades 1996 i Svängsta, Blekinge. Men redan under 
1980-talet forskade Ragnar Jönsson i frågan om det fanns något bättre sätt att styra en elmotor 
på. Ragnar Jönssons forskning resulterade i ett flertal patent som än idag innebär att NFO 
Drives AB är ensam på marknaden att erbjuda varvtalsreglering av elmotorer med ren sinus-
teknik. En PWM omriktare måste installeras med ett filter för att erhålla en sinusformad 
spänning till elmotorn som till viss del kan efterlikna sinus-tekniken. De kunder som idag 
använder NFO Sinus® har ofta höga och speciella krav. De Laval International tillverkar till 
exempel mjölkmaskiner. Deras gamla frekvensomriktare genererade EMC-störningar som 
medförde att korna stördes och att chipen i korna inte kunde avläsas korrekt när de blev 
mjölkade. Därför blev De Laval NFO Drives AB största OEM (Original Equipment 
Manufacturer) kund. Många sjukhus och forskningsavdelningar har också som krav att bara 
använda NFO Sinus® då den inte stör ut annan viktig elektrisk utrustning. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

Det här kapitlet redogör utvecklingsprocessen. Här finns även underlag till val av teori samt 
en tydlig redogörelse av de teorier som använts i utförandet av arbetet. 

2.1 Produktutveckling 
Enligt Ulrich & Eppinger består en produktutvecklingsprocess av att samla in information för 
att sedan i ett antal aktiviteter generera en mängd olika utfallsmöjligheter. Där de flesta 
aktiviteterna i processen är organiserade och teoretiska. Processen används i vanliga fall av 
företag för att hitta, designa och marknadsföra en produkt. Produktutvecklingsprocessen är 
något som varierar stort mellan olika företag. Vissa företag följer strikt sitt tillvägagångssätt i 
produktutvecklingen i samtliga projekt medans andra varierar processen beroende på projekt. 
[5. pp 12] Ulrich och Eppinger´s process valdes i arbetet men det finns flera andra liknande 
teorier som skulle kunna användas. Don Clausing´s teori studerades också och viss 
information användes senare i arbetet. 
 
Produktutveckling består i allmänhet av sex olika sammanlänkade och strukturerade 
aktiviteter. Överlag sker aktiviteterna i följande ordning; planering, konceptutveckling, design 
på systemnivå, detalj design, test och förfining, produktionsanpassning. Vilket även kan ses i 
Figur 2.1. [5. pp 22] 
 

 
 
Figur 2.1 Olika produktuvecklingsprocesser från Ulrich och Eppinger. 

2.1.1 Planering 
Den inledande aktiviteten i produktutvecklingsprocessen är att ta fram en planering. I företag  
är det vanligt att aktiviteten tar hänsyn till en bedömning av marknadsuppdrag och 
teknikutveckling som handleds av företagets strategi. Vilket i sin tur handleder identifiering 
av potentiella möjligheter. I planeringen görs undersökningar och den ligger till grund för hela 
processen. Det är i planeringen som meningen med hela projektet bestäms vilket sedan ligger 
till grund för samtliga kommande aktiviteter. [5. pp 13-15] I steget genomfördes arbetes 
förstudie där mycket information samlades in och medförde en bra planering. 
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2.1.2 Konceptutveckling 
Enligt Figur 2.1 är en aktivitet i produktutvecklingsprocessen att ta fram olika koncept. Ulrich 
och Eppinger beskriver utvecklingsprocessen av nya koncept enligt Figur 2.2 nedan. Don 
Clausing beskriver en liknande utvecklingsprocess. Det första steget enligt Don Clausing är 
också att identifiera kundernas behov eftersom denna första aktivitet är nyckeln till framgång. 
[6. pp 20] 

 

 
Figur 2.2 Konceptutvecklingsprocessen från Ulrich och Eppinger. 

Utifrån ett designperspektiv beskriver även George Dieter och Linda Schmidt den första 
aktiviteten i en produktutvecklingsprocess som att definiera problemet. Det innebär insamling 
av information och identifiering av kundernas behov. [7. pp 10] Dock sker 
produktutvecklingsprocessen inte alltid enligt en fast struktur. Utvecklingen kan alternera 
mellan problem och lösningar. I början finns väldigt lite information om problemet vilket 
innebär en stor möjlighet för att hitta på olika lösningar. Men under arbetet gång när kunskap 
om problemet hämtas och förstås minskar friheten och därmed antal lösningar enligt Figur 
2.3. [7. pp 13]  
 
 

 
Figur 2.3 Design Paradox Between Design Knowledge and Design Freedom från   
George E, Dieter. & Linda, C. Schmidt. 
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2.1.2.1 Identifiera kundernas behov 
Att förstå kundernas behov på ett framgångsrikt sätt är syftet med hela aktiviteten. Resultatet 
av den här aktiviteten ska vara en lista som är ordnad på ett hierarkiskt sätt och inkludera ett 
antal noggrant framtagna uttalanden om kundernas behov. Ulrich och Eppinger beskriver 
denna process i 5 olika steg. De fem stegen är följande [5. pp 16, 75]: 
 

1. Samla in användbar data från kunderna 
2. Översätt insamlad information till kundbehov 
3. Organisera hierarkiskt kundbehoven 
4. Bestäm betydelsen av behoven 
5. Reflektera över utförd process och resultat 

 
1. Samla in data från kunderna 
Det finns enligt Ulrich och Eppinger flera olika sätt att samla in data från kunder och företag 
på. Intervjuer med både enskilda individer eller i gruppdiskussioner kan genomföras. Ett 
annat sätt är att observera när produkten används. Data samlas ofta in från olika kundsegment. 
För att identifiera många behov krävs det då att intervjuer genomförs i varje kundsegment. 
Det mest effektiva sättet att samla in behov på är att identifiera extrema användare. [5. pp 76] 
I arbetet genomför mestadels enskilda intervjuer från flera olika kundsegment. 

 
2. Översätt insamlad data till behov 
Efter att data har samlats in kan en lista av behov genereras. För att effektivt översätta behov 
används speciella riktlinjer i arbetet. Ulrich och Eppinger illustrerar ett exempel enligt Figur 
2.4. Listan innehåller vanligtvis 50–300 stycken behov. Efter att behoven är korrekt återgivna 
organiseras de hierarkiskt med avseende på om de är primära, sekundära eller tertiära. Enligt 
steg fyra då listan är ordnad bestäms sedan med valfri skala hur viktiga behoven är. Därefter 
måste resultatet värderas. Vad har framkommit och hur behoven skulle kunna förbättras eller 
kompletteras i processen. Även hur behoven sen kan användas är viktigt att tänka igenom. [5. 
pp 83-85] Behoven i arbetet har listats enligt förslaget i resultatavsnittet. 
 

 
Figur 2.4 Översättning av kundbehov från Ulrich och Eppinger. 
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3. Fastställa målspecifikationer 
I Tabell 2.1 ses ett exempel på en översättning av tidigare identifierade och listade 
kundbehoven. Tekniska termer är det som ligger till grund vid framtagandet av 
målspecifikationer. Målspecifikationerna används i Early Value Oriented design exploration 
with Knowledge maturity (EVOKE) [18] senare i resultatet. De används för att definiera vad 
en produkt måste göra för att uppfylla kundbehovet. De beskriver dock inte hur produkten ska 
uppfylla dom. Målspecifikationerna skall bestå av en tydlig förklaring av vad syftet med 
produkten är. De krav som konceptet senare ställer kommer att omforma specifikationerna för 
att fungera med dess begränsningar. Varje specifikation skall bestå av ett mätbart värde. [5. 
pp 16-17] Ideellt vore om önskvärda specifikationer kunde bestämmas direkt i början av en 
produktutvecklingsprocess. Det eftersom en designa av produkten då skulle kunna definieras 
perfekt utefter kundbehoven. Men då kunskapen om problemet och möjliga lösningar mognar 
förändras specifikationerna under processens gång. [5. pp 93] 
 

 
Tabell 2.1 Målspecifikationer från Ulrich och Eppinger. 

 
4. Konceptgenerering  
Konceptgenerering består av en blandning av kreativ problemlösning, systematisk utforskning 
av olika dellösningar och sökningar. Resultatet av aktiviteten brukar bestå av 10 till 20 olika 
koncept som noggrant genomgåtts huruvida de tillfredsställer kundernas behov och 
målspecifikationer [5. pp17] I arbetet genereras först många koncept som sedan med struktur 
blir färre med olika värderingsverktyg. Det finns flera olika sätt att generera koncept på. En 
av de vanligaste metoderna heter brainstorming och utvecklades av Alex Osborn [7. pp 202]. 
Metoden är mest effektiv när det finns ett specifikt beskrivet problem att lösa. För att 
genomföra en brainstorming korrekt ska fyra riktlinjer följas. [7. pp 127-128] 
 

1. Det är inte tillåtet att kritisera en idé under själva idégenereringsfasen. 
2. Idéer som framkommer ska utvecklas vidare av gruppmedlemmar. 
3. Alla idéer ska tas upp utan vidare eftertanke. 
4. Meningen är att generera många idéer under en kort tid. Idéerna behöver inte vara 

detaljerade beskrivna. 
 
Brainstorm används ofta som ett första verktyg för att ta fram kreativa idéer. Det finns väldigt 
många andra verktyg och metoder som också är effektiva som skulle kunna användas i 
arbetet. Målet med olika verktyg och metoder är att utgå från olika perspektiv för att på det 
här viset generera idéer som inte har kommit fram tidigare. [7. pp 205-206] 
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Val av koncept 
För att kunna identifiera det koncept som tillfredsställer kundens och företagets behov på 
bästa sätt används aktiviteten val av koncept. I aktiviteten analyseras samtliga koncept och 
sedan med hjälp av olika verktyg eller metoder avlägsnas de koncept som inte anses tillföra 
lika mycket värde. Iteration är även vanligt under denna aktivitet. [5. pp 17] I arbetet används 
Analytic hierarchy process (AHP), Pugh-matris och Interpretative phenomenological analysis 
(IPA).  
 
Vidare arbete  
Den sista aktiviteten i konceptutvecklingen är att skapa ett detaljerat schema eller plan för de 
arbete som återstår. I slutet av rapporten föreslås vidare arbete. Det görs för att ta reda på 
vilka resurser som krävs för att avsluta projektet. En sammanfattning av resultaten från 
tidigare aktiviteter kan även inkluderas i denna aktivitet. [5. pp 17] 
 

 

 
Figur 2.5 Löpande aktiviteter under konceptutvecklingsprocessen från Ullrich och 
Eppinger 

 

Jämförelse av konkurrerande produkter  
Denna aktivitet sker löpande med hela koncept utvecklingsprocessen som kan ses i Figur 2.5. 
För att kunna skapa en framgångsrik produkt och införa den på korrekt plats på marknaden är 
det ytterst viktigt att veta vilka konkurrenter som finns. För att skapa förståelse och generera 
kunskap om en produkt brukar en jämförelse av de konkurrerande produkterna på marknaden 
utföras. Att utföra en analys av denna sort kan även vara en god källa för idéer som kan 
används till flera olika delar i produktutvecklingsprocessen. [5. pp 17-18] I arbetet används 
EVOKE för denna produktjämförelse. 
 
Modellering 
Är också en av de tre aktiviteter som sker löpande med hela koncept utvecklingsprocessen. 
Att visualisera kan ha ytterst stor vikt för kunderna när de ska förstå ett koncept. Att få 
kunderna att förstå att de kan göra en utvärdering på rätt sätt kan vara ovärderligt i samtliga 
aktiviteter under hela processen. Det kan även hjälpa utvecklingsteamet väldigt mycket med 
att ökad förståelse för en mängd olika faktorer såsom olika design parametrar och robusthet. 
[5. pp 18] Modellering i arbetet sker i EXCEL© där dom viktigaste faktorerna valda utifrån 
utförda intervjuer kan justerats utifrån olika scenarion. 
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2.1.3 Modelldriven utveckling 
Under tidig produktutvecklingsfas kan modelldriven utveckling av en modell effektivisera 
processen för att ta fram och utvärdera olika koncept. Det är möjlig att utvärdera koncept med 
avseende på flera olika perspektiv. Vanligt förekommande är att försöka öka 
produktkvaliteten samtidigt som en minskning av utvecklingskostnader och produktkostnader 
är önskvärt. På senare år har även miljöaspekter relaterat till produktutveckling börjat få allt 
större betydelse [8. pp 1]. Genom att experimentera med olika alternativ och idéer kan alltså 
enligt Figur 2.6 (jämför med Figur 2.3) kunskap genereras effektivare och tidigare om 
potentiella lösningar. Förslagsvis kan de lösningarna sedan diskuteras med kunden. Då kan 
framtagning av mer optimerade produkter ske lättare och effektivare. För att lyckas med en 
modelldriven design krävs det att modellen är effektiv. Modellen ska därför inte vara den 
bästa möjliga, den ska enbart vara tillräckligt bra. [8. pp 13] Det innebär att metoden endast 
ska användas om tid och andra resurser kan reduceras. [8. pp 2] Modelldriven design används 
i arbetet och kan tillämpas i tidigare beskriven produktutvecklingsprocess av Ulrich och 
Eppinger. 
 
 

 
Figur 2.6 Knowledge about the design problem från George E, Dieter. & Linda, C. 
Schmidt. 

För att en modell ska vara trovärdig och ge stöd under en produktutvecklingsprocess krävs det 
att modellen valideras. Utan validering kan modellen bara ge ett kunskapsmässigt stöd om 
systemet eller produkten till den som modellerat. Validering av en modell betyder i det här 
sammanhanget att användbarheten av modellen kontrolleras och hur den uppfyller dess 
ursprungliga avsikt. Verifiering av en modell betyder istället att modellen kontrolleras 
gällande formler och data. Hur modellen påverkas av data och om data är korrekt angiven i 
modellen. [8. pp 10] I arbetet valideras och verifieras modellen med anställda på NFO Drives 
AB, olika kunder och med egen erfarenhet. 
 
För att validera en modell kan en känslighetsanalys genomföras. Den görs för att bestämma 
osäkerheten av en vanligtvis numerisk modell. Genom att studera och jämföra inmatade 
värden med det erhållna resultatet i modellen kan osäkerheten av resultatet bestämmas och 
valideras. [9] 
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Många av de publicerade känslighetsanalyser som finns använder samma tillvägagångssätt. 
En av det mest använda tillvägagångssättet kallas “one-factor-at-a-time” och förkortas OAT. 
[10] 
 
En fördel med metoden OAT är att den inte generera någon större komplexitet eller störning 
av resultatet. Utgångspunkten under utförandet är välkänd. Då ett inmatat värde enskilt 
förändras är resultatet enkelt att observera. En nackdel med OAT är att metoden inte tar 
hänsyn till samverkan mellan olika värden om flera värden förändras samtidigt. Därför kan 
resultatet av en OAT bli till viss del missledande. Är modellen linjär eller till största delen 
linjär minskar det missledande resultatet av OAT. [11] I arbetet är den slutliga modellen till 
största del linjär och därför sågs OAT som ett bra alternativ. 
 
Det finns även många andra metoder som anses vara bättre än OAT och en av den bästa 
metoden är att använda Monte-Carlo experiment med Sobol sekvens. Dock är metoden 
tidskrävande och avancerad. [11] Metoden ansågs vara för ingående för just det här arbetet. 
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3. METOD 
Det här kapitlet redogör hur slutresultatet i arbetet har uppnåtts genom att beskriva 
tillvägagångssättet för hur data samlats in och analyserats. Metodologin har som mål att 
stödja arbetets teori samt syfte och frågeställning. 

3.1 Undersökningsmetodik 
Metodiken som används i arbetet heter DRM vilket står för Design Research Methodology. 
DRM har som huvudsyfte att på ett strukturerat sätt förbättra designprocessen. Det genom att 
generera kunskap om en design samt stödja utvecklingen av en design. Det kan i sin tur öka 
chansen att effektivt och framgångsrikt utveckla en produkt [12. pp 5, 13]. Som kan ses i 
Figur 3.1 består DRM av fyra olika steg som senare beskrivs mer detaljerat [12. pp 15]. Det 
finns andra metoder som skulle kunna användas istället. Men då arbetet är styrt mot förståelse 
av produktdesign och utveckling av design samt att det fanns brist på sekundära data ansågs 
DRM mest lämplig. 
 

 
Figur 3.1 DRM process från George E, Dieter. & Linda, C. Schmidt. 

3.1.1 Research Clarification - Goals 
Undersökaren skaffar sig indikationer och bevis av sina nuvarande antaganden. I steget ligger 
fokus på inledande förståelse. Mål, problemformulering, relevant fokus och mätbara kriterier 
identifieras. Kriterierna som kan mätas är relevanta då de är möjliga att förbättra under 
utvecklingsprocessen. Det görs genom att studera och söka efter litteratur som stödjer 
information och faktorer gällande undersökningens tänkta mål och fokus. Utifrån inhämtad 
kunskap förstår undersökaren dagens produkt/system och möjliga förändringar av 
produkten/systemet. [12. pp 15, 30] Steget genomfördes i arbetets början. Förstudie, 
intervjuer och litteratur genererade mycket grundkunskap. 
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3.1.2 Descriptive Study I - Understanding 
Mål och fokus med undersökningen är nu definierat. Litteratur och empirisk data används för 
att detaljerat beskriva faktorer som påverkar framtagna kriterier. En beskrivning av dagens 
situation gör det möjligt att utveckla produkten/systemet. Meningen med att detaljerat 
beskriva situationen är för att effektivt kunna bestämma vilka kriterier som ska eller kan 
förbättras. Oftast är litteratur inte tillräcklig för att bestämma viktiga och relevanta kriterier. 
Därför intervjuas och observeras användare och anställda på företaget. Det genererar en bättre 
förståelse om dagens produkt och situation. [12. pp 16] Många intervjuer ligger till grund för 
denna förståelse i arbetet. 
 
Developing research plan - Insamling av data 
Det finns flera olika metoder att använda sig av för att samla in data till sin undersökning. 

Datainsamlingsmetoder som används i arbetet är till största del retroperspektiva. Det innebär 

att insamlad data används vid senare tillfälle. Retroperspektiva metoder är vanligt 

förekommande. De retroperspektiva metoderna illustreras i Tabell 3.1. Valfri metod kan 

användas för att undersöka och studera olika påverkande faktorer i produktsystemet. Det är 

dock inte möjlig att undersöka alla påverkande faktorer med endast en metod. [12. pp 105] 

Utöver litteraturundersökningar som används i arbetet har även dokument från NFO Drives 

AB undersökts. Produktdata från både NFO Drives AB och konkurrenter har undersökts. 

Enkäter och både ostrukturerade samt semistrukturerade intervjuer har genomförts. 

 

 
Tabell 3.1 Olika metoder att samla in data på från George E, Dieter. & Linda, C. 
Schmidt. 
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Dataudersökning  
En undersökning kan vara antingen kvalitativ eller kvantitativ. 
En kvalitativ undersökning innebär att innehållsrika och komplexa svar som bygger på 
åsikter, erfarenheter, tolkningar och förståelse eftersöks [13, pp. 25]. I många fall används 
uttrycket “semistrukturerade intervjuer”. Det betyder att intervjufrågorna är öppna och mindre 
strukturerade men att själva intervjun i sig är högt strukturerad då intervjun håller sig till ett 
specifikt intresseområde. [13, pp 42] 
En kvantitativ undersökning innebär istället att stor mängd data eftersöks. Data som sedan 
enkelt kan granskas och mätas statistiskt. Förenklat betyder det att siffror ofta används. 
Många anser att kvantitativa undersökningar ger ett bättre och mer tillförlitligt resultat då 
undersökningarna inte innehåller spekulativa och svårtolkade svar. Kvalitativa studier anses 
endast vara en förstudie till de riktiga kvantitativa studierna. [13, pp 25-26] I arbetet används 
främst kvalitativa intervjuer. Men även kvantitativ data har samlats in med hjälp av enkäter 
som de intervjuade har fått fylla i självständigt. 
Data som har samlats in genom intervjuer betraktas som primär data. Data som samlats från 
tidigare samband betraktas som sekundär data. Det är dom två typer av data som kan nyttjas i 
undersökningar. [14] I arbetet har primär och sekundär data förekommit. Som tidigare nämnt 
är den sekundära datan i arbetet väldigt begränsad.  
Förstudien klassas därför som en kvalitativ undersökning. Datainsamlingen som beskrivs i 
nästa avsnitt utfördes för att generera data som sedan kunde analyseras. 
 
Utförd datainsamling 
Till stor del utfördes datainsamlingen med NFO Drives AB anställda som ses i Tabell 3.2 
under arbetets inledande del. Under arbetes gång när mer förståelse och kunskap samlats in 
genomfördes även studiebesök hos AIA LU-VE Sweden, NKT Cables samt ett möte med 
Karlshamns VA tekniska avdelning. Mailintervjuer, diskussioner och mindre omfattande 
intervjuer med relevanta källor genomfördes löpande under arbetets gång. De intervjuade har 
själva fått vikta sin kunskapskompetens vilket är viktigt att reflektera över när information 
från olika personer sedan används i arbetet. 
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Tabell 3.2 Arbetets datainsamlingsmetoder. 
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Intervjustruktur 
Intervjuerna i arbetet utfördes mestadels på den specifika plats där personen i fråga har sitt 
kontor, arbetar eller befinner sig vid tidpunkten då intervjun utfördes. Det innebar att miljön 
inte var standardiserad vid de olika intervjuerna. Men det innebar till stor del att miljön var 
bekväm för de tillfrågade, vilket är viktigt enligt Jan Trost [13, pp 65]. Övergripande var 
standardiseringen låg för att kunna ställa öppna följdfrågor om området frekvensomriktare. 
Då ingen följdfråga uppkom fortsatte intervjun i numerisk ordning tills de få förutbestämda 
frågorna om området var slut. 
 
En person var helt ansvarig under genomförda intervjuer för att skriva löpande anteckningar 
medan den andra var delvis ansvarig för att ställa enkla effektiva och raka frågor vilket är en 
av fyra olika metoder som brukar användas enligt Ulrich och Eppinger. Följdfrågor var också 
tänkta att följa samma enkla struktur. Under intervjun eftersträvades en subjekt-subjekt 
relation till de intervjuade personerna vilket innebär att nivån (hur personen är och beter sig) 
anpassades utefter den intervjuade [13, pp 91]. Inspelning användes inte under arbetet då det 
enligt Jan Trost kan hämma personen, samt att sammanställningen av resultatet är en väldigt 
tidskrävande process [13, pp 75]. Istället var fortlöpande anteckningar ett bättre alternativ 
eftersom vi var två stycken. Anteckningarna sammanställdes sedan i datorskrivet format. 
Personliga anteckningar gjordes också efter intervjun av oss båda för att sammanfatta 
helheten. Detaljer om miljön och andra personliga uppfattningar som kan vara viktiga för att 
förstå intervjuresultatet ingår här. Klädseln, smycken och utseendet anpassades neutralt av oss 
utefter tidigare möten på företaget. Stötande eller opassande utseende kan innebära att 
intervjun kan bli tillförlitligt bristande [13, pp 77]. Direkt efter intervjun hade de tillfrågade på 
företaget möjligheten att läsa igenom genomförd intervju för att bedöma huruvida 
anteckningarna och tolkningarna var korrekta. I Appendix A finns den intervjumall som 
användes till intervjuerna på NFO Drives AB och AIA LU-VE Sweden i syfte att samla in 
kvantitativ data. 

3.1.3 Prescriptive Study: Developing Design Support 
I steget används de utvecklade kunskaperna från föregående steg med många intervjuer. De 
önskvärda produkt/system-förbättringar som vill uppnås definieras genom att föreslå möjliga 
förbättringsfaktorer. Utveckling av olika koncept sker baserat på förbättringsmöjligheter och 
de definierade kraven. Fokus är på de faktorer som med störst framgång ska förändras. Även 
en bättre definition på problemet utformas för att stödja processen. Nu har undersökaren 
kommit till en situation där olika koncept kan utvärderas och stödjas med underliggande 
antaganden. Koncepten kan utvecklas men måste värderas eftersom det gjorts många 
antaganden hittills. [12. pp 16, 146]. 

3.1.4 Descriptive study II 
För att undersöka hur den föreslagna lösningen uppfyller och påverkar önskvärd utveckling. 
Målet är att undersöka hur bra den nya lösningen/konceptet uppfyller tidigare formulerade 
krav, kriterier och scenario. [8. pp 16-17] För att validera och verifiera framtagna koncept och 
lösningar kan många olika verktyg användas. Ett av det mest använda verktyget finns i Ulrich 
och Eppingers bok och heter Eppinger´s Design Structure Matrix som har varit under 
utveckling i 20 år. I arbetet används triangulering som definierades av Denzin (1978). 
Triangulering går enkelt förklarat ut på att undersöka och jämföra samma sak med olika 
metoder för att på det här sättet öka trovärdigheten. Det finns flera olika metoder och tekniker 
att använda sig av. Det är dock viktigt att förstå att olika metoders resultat kan väga olika 
mycket. [15. pp 602-611]  
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I arbetet används metoder som är både kvalitativa och kvantitativa. Semistrukturerade 
intervjuer, enkätundersökning och observation av experter som tidigare nämnt ligger till 
grund av valideringen och verifieringen av koncept och modellering. 
 
Att utvärdera om framtagen lösning blir framgångsrik är svår att mäta. Det är mycket enklare 
att utvärdera om lösningen fungerar på rätt sätt och är användbar i sitt syfte. [12. pp 185]  

3.1.5 Variation och iteration 
Tillvägagångssättet och processen som beskrevs tidigare är inte strikt linjär. I verkligheten 
kan många iterationer genomföras samtidigt som steg kan utföras parallellt. Forskning har 
visat att designers som strikt följde en process hade en negativ effekt på kvaliteten. I DRM är 
det även möjligt för en undersökare att börja på valfritt steg eller att endast fokusera på att 
utföra något eller några av stegen samt delsteg. Hur processen och stegen utförs bestäms av 
arbetets utformning och undersökare. [12. pp 17] 

3.2 Implementering av design research methodology 
För att enkelt visualisera användningen av metodiken DRM i arbetet används Figur 3.2 som 
är en utvecklad version av Figur 3.1. Att tillägga är att metodiken inte följs exakt enligt 
litteraturen. Viktiga moment i varje steg har valts utefter arbetets utformning.  
 

 

Figur 3.2 DRM processen i arbetet. 
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4. FRAMTIDENS FREKVENSOMRIKTARE 
I det här kapitlet presenteras resultatet av de analyser som utförts från den data som samlats 
in. Värden från de verktyg som har använts för att nå slutresultatet redovisas samt hur 
innebörden av resultaten har tolkats. 

4.1 Processen: Modellering och konceptutveckling av framtidens 
frekvensomriktare 
För att enkelt beskriva processen i arbetet används Figur 4.1. Det är lätt att se vilka 
gråmarkerade aktivitet som har utförts i arbetet. Vidare i resultatdelen beskrivs varje steg och 
aktivitet mer ingående och resultatet diskuteras. NFO Drives AB har många olika varianter av 
sina frekvensomriktare för olika effekter och applikationer. Den frekvensomriktare som vi 
undersöker och jämför mot relevanta konkurrenter i arbetet finns beskriven i Figur 4.2. 
Modellen valdes utifrån diskussioner med NFO Drives AB. Då vi vill undvika inblandning av 
annat företag benämns konkurrenterna endast med siffror och eller med ordet PWM. 
 

 
Figur 4.1 Arbetets produkt- och konceptutvecklingsprocess. Oförändrad figur är  tagen 
från Ulrich och Eppinger. 
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Figur 4.2 Specifikationer och visualisering av NFO Sinus® 22 kW. 

4.2 Research clarification och planering 
Fokus i det inledande steget var på arbetets mål och genomförande. Inledande diskussioner 

med företaget och tillgång till företagsdokument gav en introducerande förståelse för 

produkten, företagets struktur och kundkrets. En grov planering utfördes och tänkbara 

ingenjörsmässiga metoder undersöktes utifrån en litteraturstudie. 

 
Allt eftersom data analyserades och samlades in i det första steget utformades 
undersökningsfrågorna som ansågs relevanta att besvara i denna fas. Frågorna ses i arbetets 
frågeställning. 
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Bakgrundsbeskrivning av undersökningsfrågor 
Motiveringen till frågorna är att data som analyseras i den inledande fasen indikerar att en 
implementering av PWM-tekniken kan medföra långa och kostsamma driftstopp. Scenarion 
som kan undvikas vid användandet av sinus-teknik. Samtliga aktörer på marknaden använder 
sig av PWM-teknik förutom NFO Sinus® som är den enda frekvensomriktaren med en egen 
patenterad teknik. Det är möjligt att efterlikna NFO Sinus® teknik genom att komplettera en 
PWM omriktare med dyra tillbehör. Vissa fördelar med NFO Sinus® är dock unika och inte 
möjliga att efterlikna.  
 
Inledande förståelse indikerar att NFO Drives AB har utvecklat en produkt som erbjuder 
unika fördelar och möjligheter. Trots det har responsen från marknaden varit svag och 
produkten har inte sålt enligt förväntningar. För att kunna svara på undersökningsfrågorna 
ansågs det aktuellt att börja med att skapa en bättre förståelse för skillnaderna mellan 
teknikerna. Sedan validerades uppfattningen som vi skapat oss i denna inledningsfas. För att 
jämföra produkterna valdes det att utföras i huvudsak en kvalitativ produktundersökning och 
jämförelse. 

4.2.1 Kvalitativ produktundersökning och jämförelse 
För att besvara undersökningsfrågan används de två verktyg som ses i Figur 4.3. I det här 
avsnittet beskrivs resultat och val av verktygen.  
 

 
Figur 4.3 Produktundersökningsprocess. 

 
Värdedrivare 
För att möjliggöra användningen av EVOKE vilket förser arbetet med en jämförelse av NFO 
Sinus® och PWM krävs först generering av värdedrivare med tillhörande beskrivning (krav). 
En djupare förståelse av kundernas behov och de olika kundvärden som respektive teknik 
tillfredsställer ligger till grund för framtagandet av värdedrivare. Värdedrivare togs fram 
utifrån den kunskap som inhämtats från diskussioner med företaget, insamlade dokument och 
produktdatablad från företaget och konkurrenter. Från den analys som gjorts av den insamlade 
datan kunde kundbehov identifieras som sedan översattes till de värdedrivare som kan ses i 
Tabell 4.1. De här värdedrivarena används sedan som indata i EVOKE-matrisen. De 
värdedrivare som togs fram delades in i de olika kategorierna desirability, viability and 
feasibility. Anledningen till uppdelningen är att den mest värdehöjande produkten brukar ha 
en balans mellan de tre [16]. 
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Tabell 4.1 Värdedrivare och beskrivning. 

 
Analytic hierarchy process 
Verktyget förkortas AHP och kan användas för att jämföra olika kriterier. Samtliga kriterier 
sätts in i en mall där de listas lodrätt och vågrätt. Kriterierna ställas sedan mot varandra. Två 
kriterier ställs mot varandra och med en skala bestäms vilken som är viktigast. Den här 
processen upprepas tills samtliga kriterier har ställts mot varandra. Skalan som används i 
AHP verktyget går från 1/9 till 9. [17] Andra verktyg som har potential att användas för att 
leverera ett liknande resultat är till exempel Pugh-matris. Fördelen med att använda just AHP 
är att alla kriterier ställs mot varandra vilket inte görs i en Pugh-matris. Pugh-matris är 
snabbare men anses vara för simpel för just det här syftet. 
 
AHP används i arbetet för att värdera olika värdedrivare som tidigare förklarats. Anledningen 
är att vissa är mer betydelsefulla än andra. Resultatet av utförd AHP ses i Tabell 4.2. 
 

 
Tabell 4.2 AHP 1 resultat. 

 
Att resultatet av AHP blir i procentform är att föredra eftersom EVOKE-matrisen använder 
procent som indata. När den första versionen av AHP togs fram med endast inledande fasen 
som grund resulterade det i en konsekvenskontroll på 26% vilket är extremt högt. Slutsatsen 
som kunde göras var att resultatet inte skulle förse oss med en trovärdig eller relevant 
värdering av diverse värdedrivare. Därför utvärderades hela AHP igen och efter diverse 
förändringar blev resultatet av konsekvenskontrollen 12%, vilket egentligen fortfarande var 
för högt eftersom Thomas L. Saaty menar på att 10% och högre är för mycket.  
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EVOKE-matris 
EVOKE-matrisen är ett verktyg som används för att underlätta konceptval för framförallt 
systemingenjörer i ett tidigt stadie av ett projekt. Den bidrar med förmågan att i ett tidigt 
stadie öka medvetenheten om vilket värde olika konceptdesigner bidrar med. Det görs genom 
att betrakta olika sätt för värdeskapande under genomförandet av snabba tänk om situationer. 
Den visar även hur ett undersystem påverkar värdet i det totala systemet och genom att 
använda värde som ett mått kan även olika undersystemslösningar jämföras. Hos en produkt 
kan värde ses som en funktionell egenskap. EVOKE-matrisen garantera att den optimala 
nivån uppnås genom att beslut inte sker på tidigare sätt som enbart fokuserar på krav utan 
inriktar sig mer på värdet. Ett liknande slutresultat skulle kunna uppnås med en Quality 
Functional Deployment (QFD). Nackdelen med QFD jämfört med EVOKE är att den har 
problem med att förse ett realistiskt resultat av ickelinjära fenomen, vilket är vanligast i 
verkligheten. [18] 
 
Analysen av den insamlade datan från den inledande fasen möjliggjorde även framtagandet av 
de ingenjörsmässiga egenskaperna. Ingenjörsmässiga egenskaper är olika produktrelaterade 
parametrar som går att mäta och designa. De framtagna ingenjörsmässiga egenskaperna som 
användes som indata i EVOKE matrisen kan ses i Tabell 4.3. 
 

 
Tabell 4.3 Ingenjörsmässiga egenskaper till EVOKE 1. 

 
Som tidigare diskuterats använder EVOKE-matrisen värdedrivare och ingenjörsmässiga 
egenskaper vars innebörd och framtagande tidigare har gåtts igenom i resultatet. Det första 
steget är att bestämma högsta och lägsta värdet för varje ingenjörsmässig egenskap. Sedan 
ställs en ingenjörsmässig egenskap mot en värdedrivare och korrelationer mellan de bestäms 
och vilken tolerans denna korrelation har. Den ingenjörsmässiga egenskapen jämförs på 
samma sätt mot samtliga värdedrivare. Processen upprepas med samtliga ingenjörsmässiga 
egenskaper.  
 
Resultatet av EVOKE-matrisen som bygger på ingenjörsmässiga uppfattningar och förståelse 
kan ses i Figur 4.4. NFO Sinus® jämförs här med två av de största konkurrenterna på 
marknaden. NFO Sinus® är den frekvensomriktare som totalt sett tillfredsställer 
värdedrivarena på bästa sätt med ett slutligt resultat på 26,42 % jämfört med 14,19 % och 
13,11 % för konkurrenterna. Den värdedrivare som NFO Sinus® inte tillfredsställer lika bra 
som konkurrenterna är logistiken vilket är anses logiskt då den är större och tyngre. Att 
tillfredsställelsen av säkerheten och störningar blir överlägset för NFO Sinus® är att förvänta 
sig och beror på teknikens fördelar som är patenterade. Genom att analysera resultatet kan det 
ses att NFO Sinus® teknik erbjuder helt unika fördelar och tillfredsställer totalt sett bättre de 
behov som marknaden ställer. 
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Det här stärker och validerar de uppfattningar och data som samlades in i den inledande fasen. 
Det ska dock understrykas att det här resultatet baseras endast på maskintekniska kunskaper 
samt den inledande förståelsen utan någon påverkan av någon utomstående part. Kunskapen 
om frekvensomriktare var således i resultatet liten och kommer att förändras senare. För att 
validera EVOKE-matrisen och dess indata tas utomstående parter in vilket gås igenom i 
avsnitt 4.6 Produktjämförelse EVOKE validerad. 
 

 

 
Figur 4.4 Resultat EVOKE 1 baserat på inledande kunskapsförståelse. 
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4.3 Descriptive study I - Förståelse och validering 
För att validera EVOKE-matrisen samlades data in genom semistrukturerade intervjuer med 
personal på företaget med lång erfarenhet om frekvensomriktare. För att samla in ytterligare 
data intervjuades även personer utanför företaget som besitter gedigen kunskap om 
frekvensomriktare. Dem bestod av företagets kunder och andra företag som använder och har 
erfarenhet av frekvensomriktare. Även studiebesöket och intervjuer hos AIA LU-VE Sweden 
AB gav mycket information.  En mer detaljerad beskrivning av datainsamlingen i arbetet gavs 
i avsnitt 3.1.2 Descriptive Study I - Understanding. Analys av data som samlades in kunde 
sedan användas som inputvärden i AHP och EVOKE-matrisen för att generera den validerade 
slutliga versionen. Processen i avsnittet beskriv i Figur 4.5. 
 

 
Figur 4.5 Valideringsprocess. 

4.3.1 Slutgiltlig procentuell viktning av värdedrivare 
Från intervjuerna genererades data som var både kvalitativ och kvantitativ. Den kvalitativa 
datan som samlades in i intervjuerna analyserades noga och användes sedan för att generera 
en helt ny enskild AHP 2 som kan ses i Tabell 4.4. När den här validerade AHP 2 gjordes 
blev konsekvenskontrollen 6% vilket är bra. Det innebar att värdedrivare skiljer sig från 
varandra på ett resonabelt sätt vilket var ett problem i början. Skillnaden mellan AHP 1 och 
AHP 2 kan ses i Tabell 4.5. 
 

 
Tabell 4.4 Resultat AHP 2. 
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Tabell 4.5 Skillnaden mellan AHP 1 och AHP 2 som skiljer sig beroende av 
kunskapsnivån. 

 
Den kvantitativa data som samlades in analyserades för att sammanställa Tabell 4.6. Det 
gjordes genom att låta flera personer på NFO och AIA LU-VE Sweden värdera alla 
värdedrivare på en skala 0 till 4 där 0 är oviktigt och 4 är mycket viktigt. Den data som 
samlades in på det här sättet sammanställdes sedan i procentform för att kunna implementeras 
i den slutgiltiga värderingen. Att slå samman resultatet från AHP 2 med kundens och NFO´s 
värderingar är mycket relevant då det förser arbetet med ett tillförlitligare resultat. Att 
samtidigt inte värdera alla lika högt känns också logiskt då inte lika många intervjuer utfördes 
hos NFO Drives AB och företag eller kunder. Anledningen till varför värderingen av AHP 2 
är väldigt högt är för att hänsyn togs till samtliga kvalitativa delar av utförda intervjuer, ny 
kunskap från både litteratur och internet samt att första delen av Appendix A används. I 
företagens/kundens och NFO´s procentviktning ingår endast deras värderingar från andra 
delen av Appendix A. Det här är även en form av triangulering vilket höjer trovärdigheten av 
det procentuella resultatet. För att få ett bättre resultat kunde en större skala använts. 
Tidsmässig brist från intervjuade medförde dock att skalan skulle vara simpel och liten. 
 

 
Tabell 4.6 Slutlig värdering av värdedrivare. 
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4.3.3 Slutgiltlig Evoke matris med validering 
Ingenjörsegenskaper mellan den icke validerade och den validerade EVOKE-matrisen skiljer 
sig. Skillnaden är att lagerströmmar tillkommit och utgångsfrekvens har tagits bort. 
Anledningen är helt enkelt att bättre och mer kunskap har genererats. Ingenjörsegenskaperna 
som används till den validerade EVOKE-matrisen kan ses i Tabell 4.7. 
 

 
Tabell 4.7 Förändrade ingenjörsmässiga egenskaper. 

 
Resultatet av den slutliga EVOKE-matrisen med bakomliggande validering kan ses i Figur 
4.6. Det validerade resultatet av EVOKE-matrisen bygger på analys av data insamlad genom 
semistrukturerade intervjuer utförda med kunder, potentiella kunder, diverse personer inom 
företaget, studiebesök och med ny inhämtad kunskap från vår sida. Därför kan resultatet ses 
som mer trovärdigt och ingenjörsmässigt korrekt. Vi kan även förstå varför resultatet har 
blivit som det har och motivera det. EVOKE-matrisen med validering resulterar i att NFO 
Sinus® tillfredsställer diverse värdedrivare ännu mer än i tidigare undersökning. Ett resultat 
på 35,58 % medans konkurrenterna ligger på 16,77 % respektive 14,49 %. Det här 
understryker att de uppfattningar som skapats i den förberedande studien stämmer och NFO 
Drives AB har utvecklat en konkurrenskraftig produkt på marknaden. I stor utsträckning har 
information tolkats utifrån en objektiv synvinkel. Resultat anses därför inte vara påverkat av 
NFO tycke.  
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Figur 4.6 Validerad EVOKE-matris. 
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Jämförelse av EVOKE-resultat 
Som kan ses i Tabell 4.8 skiljer sig resultatet mellan första EVOKE-matrisen och den andra. 
En påverkande faktor är självklart förändringen av den ingenjörsegenskap som togs bort och 
tillfördes. Utöver denna faktor är även viktningen av värdedrivare förändrad, vilket har 
nämnts tidigare. Angående resultatet måste hänsyn tas till både de viktade värdedrivare och 
förändringen av EVOKE-matriserna. Nedan diskuteras de största förändringarna. 
 
Miljöpåverkan 
I AHP 1 som utfördes i avsnitt 4.2.1 ansågs miljöpåverkan var viktigare både för NFO Drives 
AB och deras kunder. Anledningen till det ligger förmodligen i att det är en väldigt aktuell 
global samhällsfråga som har diskuterats under en längre tid. En jämförelse mellan resultaten 
i EVOKE-matrisen visar dock att det är en värdedrivare som i vårt sammanhang inte är 
tillfredsställd av dagens produkter med den slutgiltiga viktningen. I den första EVOKE-
matrisen trodde vi att produkterna var mer fokuserade på miljön och därför tillfredsställde 
värdedriven miljöpåverkan bättre. 
 
Tillverkningskostnad 
Viktmässigt har tillverkningskostnaden ökat. I och med det här tillfredsställer produkterna 
dock inte värdedriven lika bra som tidigare. 
 
Störningar och ljudnivå 
Viktningen av störningar har gått ner medan ljudnivå har gått upp. Det är framförallt NFO 
Sinus® som nu tillfredsställer ljudnivå och störningar bättre. Anledningen till resultatet är 
framförallt beroende på den patenterade tekniken. Från intervjuer påpekade vissa kunder att 
de värdedrivarna medför att tillverkningskostnaden (inköpspris av omriktare) är mindre 
viktig. 
 
Installation 
Trots att installation är ett moment som endast inträffar en gång och totalt sett tar lite tid anser 

de intervjuade att en simpel installation är mycket fördelaktigt. Även här påverkar fördelarna 

med den patenterade tekniken tillfredsställelsen av värdedrivaren vilket resulterar i att NFO 

Sinus® ses som bättre även i denna aspekt.  

 

Logistiken 

Viktningen av logistiken har minskat. Förmodligen har det stor anknytning till att logistiken 

är en engångshändelse som kostar lite jämfört mot den totala investeringen. En annan 

anledning är att företag eller kunder och NFO Drives AB antog logistiken för att vara bra 

redan idag. Det för att logistiken antagligen ses som väl fungerande i vårt samhälle. 

 

Andra förändringar i resultatet ansågs inte var lika värda att diskutera utifrån vårt perspektiv. 
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Tabell 4.8 Resultatjämförelse mellan EVOKE 1 och EVOKE 2. 

4.4 Prescriptive Study - Konceptutveckling 

Tidigare resultatavsnitt bygger på inledande undersökningar och förståelse för produkterna 

och tekniken. Vad som är fördelarna och nackdelarna med både NFO Sinus® och PWM. 

Utifrån denna kunskapsgrund fortsätter utvecklingsprocessen med konceptutveckling. 

4.4.1 Identifiera kundbehov 
Tidigare har värdedrivare genererat som är produktrelaterade och kundrelaterade. Enligt 
Ulrich och Eppinger är det första steget i utvecklingen av koncept att identifiera och generera 
kundbehov. Upptäckta kundbehov och NFO Drives AB relaterade behov kan ses i Figur 4.7. 
Anledning till att behov listas utifrån ett kundperspektiv och ett NFO Drives AB perspektiv är 
att produkten måste både tillfredsställa företagets behov och kundernas.  
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Figur 4.7 Upptäckta kund- och företagsbehov. 

 
Förstå kundsegmenten 
Customer tier analysis är ett verktyg som kan användas för att förstå olika kundsegment vilket 
underlättar identifikation av lämpliga kunder, behov och utvecklingsmöjligheter. Verktyget 
som ses i Figur 4.8 baseras på en blue ocean strategy vilket tillämpas för att innovativt 
utveckla en produkt. Att tillämpa en blue ocean strategy innebär att fokus läggs på att 
utforskar nya marknadsmöjligheter och inte stanna på den befintliga marknaden som kallas 
red ocean market. När konkurrens bildas på en marknad försöker företagen konkurrera ut 
varandra vilket leder till minskad vinst och tillväxtmöjlighet för varje företag då de delar på 
samma kunder. Blue ocean strategy innebär att nya marknader upptäcks där det ännu inte 
uppstått någon konkurrens. Här finns möjlighet att finna många nya kunder. Att implementera 
blue ocean strategy kan i slutändan leda till ökade vinster och tillväxt. [19, pp 4]. Det för att 
bättre förstå hur icke-kunder kan attraheras genom att fokusera på de huvudsakliga likheterna 
mellan dagens kunder och icke-kunderna.  
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Bortsett från dagens nuvarande kunder delas icke-kunderna upp i tre olika segment och kallas 
Soon-to-be, Refusing och Unexplored. [19, pp 103-104] 
 
Data som samlats in under reseach clarification och descriptive study möjliggjorde 
framtagandet av Customer tier analysis. Customer tier analysis används i arbetet för att 
underlätta produktutvecklingen genom att skapa en bättre uppfattning om olika kunder. De 
olika segmenten som definieras har även som syfte att användas under produkt- och service 
utvecklingen. Anledningen är att kunna utveckla en produkt eller service som kan höja 
kundens värdeuppfattning om sinus-tekniken vilket kan förbättra konkurrenskraften för NFO 
Sinus®. 

 
Figur 4.8 Customer Tier Analysis från W. Chan Kim, R, Blue Ocean Strategy. 

 
Current customer 
De nuvarande kunderna är främst företag som har någon form av krav eller väldigt stor 
användning av de unika fördelarna som NFO Sinus® erbjuder. Där den vanligaste fördelen är 
störningsfri miljö. Det nuvarande kundsegmentet består av OEM-kunder och kunder som 
köper NFO Sinus® i standardutförande. Ett annat vanligt scenario hos deras nuvarande 
kunder är företag som sedan innan har erfarenhet av att använda en frekvensomriktare av 
tekniken PWM men att det har uppstått komplikationer eller problem vid användningen, till 
exempel att de har haft problem med återkommande kullagerhaveri i elmotorn eller krav på 
EMC-certifiering. 
 
Soon-to-be 
De vanligaste soon-to-be kunderna är kunder som antingen har eller kommer få krav i sin 
verksamhet i framtiden. Till exempel störningsfri miljö eller att de haft väldigt mycket 
problem med sina tidigare frekvensomriktare. Det är även möjligt att företag som inte har 
något av det tidigare nämnda kan bli kunder genom att då främst höra talas om tekniken eller 
läst på. 
 
Refusing 
Det kundsegment som består av refusing är till största del företag som är lojala mot något 
annan leverantör av frekvensomriktare. Det är fullt möjligt att refusing-kunderna köper andra 
företags omriktare för att de har investerat i övriga produkter som det företaget tillverkar. Ofta 
är det dom största konkurrenterna (PWM 1 och PWM 2 i avsnitt 4.2 och 4.3) till NFO Drives 
AB som låser in kunder på ett sådant sätt genom att erbjuda andra produkter i samma märke. 
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Unexplored 
Unexplored-segmentet består av företag som antingen inte har upptäckt de unika fördelarna 
med NFO Sinus® än eller att de inte har upptäckt implementeringsmöjligheter av en 
frekvensomriktare i sin verksamhet. De förstår inte vad produkten gör eller har inte förstått 
behovet av att köpa en frekvensomriktare som kan spara energi. 
 
Tolkningar 
Resultat i customer tier analysen visar att problemet för NFO Drives AB är att de inte är 
tillräckligt kända på marknaden. Även fördelar med NFO Sinus® inte är tillräckligt 
uppmärksammade. Det är möjligt att företag och individer inte är medvetna om de problem 
som kan uppstå med användandet av en PWM-omriktare och att NFO Sinus® kan vara ett 
bättre alternativ. De kunder som väljer NFO Sinus® besitter kunskap om frekvensomriktare 
och har i de flesta fall använt en frekvensomriktare av andra märken tidigare men upplevt 
olika problem. Även att de kunder som använder NFO Sinus® ofta har några av de speciella 
krav som endast denna teknik uppfyller och att de fortsätter att använda omriktaren indikerar 
att tekniken är bra och fungerar. 
 
Observationer 
Med observationer kunde vissa kundbehov identifieras. Även annan information och 
förståelse om frekvensomriktare upptäcktes. Observationerna kom från en demonstration på 
NFO Drives AB och besök på AIA LU-VE Sweden Karlshamn. 
 
AIA LU-VE Sweden 
I Figur 4.9 och 4.10 ses en fläkt med asynkronmotor. Flera av fläktarna och motorerna sitter 
sammankopplade i figur 4.11 och 4.12. Den slutgiltiga produkten är ett stort fläktsystem som 
kan användas i byggnader. AIA använder både EC-motorer och Asynkronmotorer. En 
frekvensomriktare behöver inte användas till EC-motorer vilket gör denna tekniken till en stor 
konkurrent vid framförallt små effektbehov. Vid större effektbehov är EC-motorn inte att 
föredra enligt information som framkom under intervjun på AIA. 
 
Det fanns ett stort intresse av att styra asynkronmotorerna i figurerna med en 
frekvensomriktare från NFO Drives AB. Nuvarande frekvensomriktare upptäcktes vara en av 
de större konkurrenterna till NFO Sinus®. 
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Figur 4.9 Bild på fläkt och elmotor uppifrån. 

 
Figur 4.10 Bild på fläkt och elmotor nerifrån. 
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Figur 4.11 Komplett fläktsystem som består  av många fläktar  och elmotorer. 

 
Figur 4.12 Komplett fläktsystem som består  av många fläktar  och elmotorer. 
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Demonstration på NFO Drives AB 
Figur 4.13 visar en testutrustning som jämför NFO Sinus® teknik och PWM-tekniken. 

Specifikationer och inställningar är okända då endast observation var syftet. Under testet 

observerades: 

 

● Mätningar av EMC-störningar från PWM-omriktaren vilket inte upptäcktes med 

användning av NFO Sinus®. 

● Mätningar av höga lagerströmmar från PWM-omriktaren. Vilka var mycket lägre med 

användning av NFO Sinus®. 

● Markant högre motorljud vid användning av PWM-omriktare. Lägre ljud från motorn 

när NFO Sinus® kopplades in.   

● Skillnaden på den elektriska spänningen från PWM jämfört mot NFO Sinus®. 

 

 
Figur 4.13 Testutrustning på NFO Drives AB. 

Testutrustningen bestod av följande: 

 

1. NFO Sinus®-omriktare i standardutförande. 

2. PWM-omriktare i standardutförande. Effektmässigt mindre modell än motsvarande 

NFO-modell. 

3. Asynkronmotor. 

4. Digitalt oscilloskop. 

5. Mätutrustning från SKF för att mäta lagerströmmar. 

6. Mätutrustning för att mäta EMC-störningar. 
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4.4.2 Funktionell modell 
Den funktionella modellen baseras mycket på ingenjörens tekniska kunnande. Vid en 
kostnadseffektivisering används ofta det funktionella trädet. [6, pp 182] 
Kombineras det funktionella trädet med ett hårdvaruträd kan relationerna mellan funktionerna 
och produktens delsystem bestämmas. Tillvägagångssätt har visat sig vara effektivt för att 
förbättra designen och för att reducera kostnader. Separata delar av produkten måste därför 
identifieras [6, pp 227-228]. 
Anledning till att guida utvecklingen av koncept med en funktionell modell är att det ibland 
kan vara svårt att jämföra olika produkter genom att studera deras ingående systemdelar. 
Produktens delar behöver inte vara identiska eller av samma typ men kan leverera samma 
funktion. Vid förbättring och utveckling av produkten eftersöks samma eller bättre 
funktionella värde. [6, pp 231] 
För att kunna utföra den funktionella modellen på den frekvensomriktare som beskrevs i 
avsnitt 4.1 (Figur 4.2) intervjuades en expert på NFO Drives AB. Relevanta komponenter 
förklarades och kan ses i Figur 4.14. En djupare analys och förklaring av alla ingående 
elektriska komponenter ansågs inte vara av maskinteknisk relevans. 
 

 

Figur 4.14 Detaljer på NFO Drives 22 kW frekvensomriktare. 

Hårdvaruträd 
Utifrån Figur 4.14 ovan och utförd intervju med experten på NFO Drives AB genererades ett 
hårdvaruträd för både NFO Sinus® och PWM-konkurrenterna. Genom att bryta ner och 
undersöka NFO Sinus® och PWM-konkurrenterna i detalj kunde de olika komponenter som 
produkten består delas upp och kategoriseras. 
 
När samtliga komponenter var framtagna och kategoriserade undersöktes priset för varje 
enskild komponent. Framtagna priser döljs i denna rapport på grund av känslig 
företagsinformation. Hårvaruträdet för NFO Sinus® kan ses i detalj i Figur 4.15. 
Hårdvaruträdet för PMW-konkurrenter kan ses i Figur 4.16. Skillnaden mellan NFO Sinus® 
och PWM-konkurrenter hittar man i det elektroniska trädet. NFO Sinus® har fyra extra 
elektriska komponenter som kan ses grönmarkerade i NFO Sinus® hårdvaruträd. 
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Figur 4.15 Hårdvaruträdet för NFO Sinus. 

 
Figur 4.16 Hårdvaruträdet för en PWM-omriktare. 
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Funktionellt träd 
Att ta fram ett funktionellt träd inleds med att ta fram funktioner som produkten utför. Utifrån 
fokus på redan framtagna värdedrivare genererades primära funktioner och sekundära 
funktioner. Samtliga primära funktioner och sekundära funktioner består av ett verb och ett 
substantiv. De primära och sekundära funktionerna delades upp i ett träd liknande 
hårdvaruträdet. Det funktionella trädet har på nästa sida i Figur 4.17 delats upp vilket gör det 
möjligt att se alla primära och sekundära funktioner som användes. De grå rutorna är primära 
funktioner och de blå rutorna är sekundära funktioner. 
 

 

 

 

Figur 4.17 Det funktionella trädet. 
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Korrelation mellan hårdvaruträdet och funktionella trädet 
Nästa steg var att kombinera det funktionella trädet och hårdvaruträdet till en funktionell 
modell. Det gjordes genom att ta en komponent från hårdvaruträdet och ställa den mot en 
sekundär funktion från det funktionella trädet. Korrelationen mellan funktionen och 
komponenten samt hur stark den var antecknades. Ibland existerade inte någon korrelation. 
Den här processen upprepas för alla komponenter på samma sätt mot alla framtagna 
sekundära funktioner. När komponenten hade jämförts mot samtliga underfunktioner togs 
nästa komponent i hårdvaruträdet och jämfördes på samma sätt. Det resulterar i en funktionell 
modell som visar hur stora korrelationerna är mellan olika hårdvarukomponenter och 
sekundära funktioner. Se Figur 4.18 och 4.19 för att förstå hur det funktionella trädet 
kombinerades med hårdvaruträdet. Gul markering innebär liten korrelation, orange markering 
innebär medelstor korrelation och röd markering innebär stor korrelation. 
 

 
Figur 18. Sammansatt funktionellt träd. 
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Figur 4.19 Detaljerad figur av den funktionella modellen. 

 
Resultat av funktionell modell 
Den funktionella modellen ökar förståelsen om produktens funktioner med förståelse för 
mekaniska och elektiska komponenter. Med den funktionella modellen blir det enklare att se 
vad varje komponent bidrar med. Enligt Don Clausing är det på det här sättet lättare att 
produktutveckla och samtidigt minska produktkostnader. Med fokus på de mekaniska delarna 
ansågs chassi och kylfläns som möjliga komponenter att utveckla vidare. De elektriska 
delarna ansågs bara kunna flyttas runt i frekvensomriktaren eftersom kunskapen var 
begränsad. 

4.4.3 Modellering 
För att modellera kostnadsbaserade scenarion och alternativ används den funktionella 
modellen som bakgrundsförståelse. En förståelse för hur olika komponenter hänger ihop och 
hur de skulle kunna förändras. Utvecklingen av koncept baseras sedan främst på de 
rödmarkerade rutorna därefter orange och gul. Meningen med att modellera är som tidigare 
nämnt att förbättra kunskapen om produkten i ett tidigt stadie. 
 
Investeringskalkyl 
Bäckefors vattenverk har utfört en investeringskalkyl av NFO Sinus® och en PWM. 
Kostnadskalkylen som kan ses i Tabell 4.9 genomfördes av Bäckefors för att motivera vilket 
val av omriktare som skulle användas. Under installationen användes 460 meter kabel mellan 
omriktaren och de nya dränkbara vattenpumparna, se Figur 4.20. Investeringskalkylen 
används för att uppskatta några av de kostnader som används senare i modelleringen.  
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Tabell 4.9 Bäckefors investeringskalkyl hämtad från NFO Drives AB. 

 
Figur 4.20 Bäckefors installationsanvisning hämtad från NFO Drives AB. 
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Kullagerproblem 
Problem med kullager har rapporterats när en PWM-omriktare används. En jämförelse mellan 
en sinus och en PWM-omriktare har gjorts tidigare och är sekundärdata. Jämförelsen 
bekräftas av både SKF och civilingenjör Olav Nygard som ville undersöka saken. I Figur 4.21 
ses ett diagram från SKF som visar skillnaden mellan en sinus och en PWM-omriktare. 
Problemen med kullagerna grundar sig i att PWM-omriktaren ger lagerströmmar. Det innebär 
att en elektrisk urladdning får oljefilmen i lagret att försvinna en kort stund på den specifika 
plats där urladdningen inträffade. Problemen kan undvikas genom att använda en omriktare 
med sinus-matning. Anledningen till varför fler inte väljer sinus-matade omriktare kan vara 
att statistiken inte är känd enligt Olav Nygard. Används många PWM-omriktare och en egen 
serviceavdelning finns antar dom flesta att problemen är normalt förekommande. [20] 
 

 
Figur 4.21 Statestik på kullagerhaveri mellan PWM och Sinus-omriktare hämtat från 
[20]. 
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Total Cost Of Ownership 
Den totala ägandekostnaden av en produkt är en sammanslagning av inköpspris och 
driftkostnader. Meningen med att göra en analys av den totala ägandekostnaden är att ta fram 
en uppskattning av de direkta och indirekta kostnaderna för en produkt eller system. Denna 
analys har sedan som syfte att ligga som beslutsunderlag för konsumenten och underlätta 
processen av vilken produkt som skall köpas. Köparen av en produkt eller system bör undvika 
att endast fokusera på de kortsiktiga kostnaderna som inköpspriset. Fokus bör ligga på den 
produkt som förse de lägsta totala ägandekostnaderna. Anledningen är att det är den 
produkten med totalt sätt lägsta ägandekostnad som genererar det högsta totala kundvärdet. 
[21] 
 
Modellering I 
Från intervjuer och studiebesök lokaliserades de mest värdefulla parametrarna. Till en början 

blev modelleringen mekaniskt detaljerad. Anledningen till varför den detaljerade 

modelleringen ansågs vara ointressant i slutskedet var för att förändringarna ofta innebar små 

kostnader utifrån ett helhetsperspektiv samtidigt som framtagandet var en väldigt 

tidskrävande process. Ett exempel på den detaljerade modelleringen var hur volymen av 

frekvensomriktaren påverkade kylningen och luftflödet genom kylflänsen, vilket i sin tur 

förändrar storleken på fläkten. Exemplet som är ett av många kan följas nedan. 

 

1. Bestämmer volymförändringen av omriktaren och vilken volym på kylfläns som 

maximalt får plats vid olika storlekar på omriktaren. Se Figur 4.22. 

 

 
Figur 4.22 Volym på kylfläns ställt mot frekvensomriktarens volym. 

 

2. Bestämmer pris på kylfläns beroende på volym som är direkt kopplat till vikten. 

Aluminium antogs kosta ungefär 60 kr per kg. Se Figur 4.23. 

 

 
Figur 4.23 Vikt på kylfläns ställt mot svenska kronor. 
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3. Antar att en NFO Sinus® frekvensomriktare på 22 kW avger ungefär 150 watt per 

spole, vilket ger 450 watt att kyla med de tre spolarna. Dagens omriktare har en 

kylfläns som är ungefär 600 mm lång. Används en fläkt som cirkulerar luften genom 

omriktaren förbättras kylningen enligt diagrammet. Se Figur 4.24. 

 

 
Figur 4.24 Kylflänsens kylningsförmåga bas erat på information hämtat från 
http://www.bal-
group.com/se/heatsink_detail/27?calc_length=300&calc_air_flow=0&update=Uppdater
ing#calculator 

 

4. Uppskattar hur olika driftmiljöer påverkar val av kylfläkt genom att titta på olika 

standradfläktar och vilket luftflöde per kubikmillimeter som de ger. Tar fram tre olika 

alternativ på fläktar som med olika fördelar ska användas vid olika driftmiljöer. 

 

5. Får fram kostnad per omgivnings grad. Tar även fram miljömässiga kostnader kopplat 

till vikt av kylfläns. 

 

6. Resultat av den sekundära funktionen “Förbättra kylning” kopplat till hårdvaruträdets 

komponenter “Fläkt” och “Kylfläns”. 

 

Genom att förändra frekvensomriktarens volym och den omgivningstemperatur där den ska 

sitta kunde olika kostnader för designen härledas. Denna kostnad var ofta endast runt några 

hundra kronor maximalt. När alla detaljerade formler och samband likt exemplet ovan var 

sammankopplade till ett fåtal inputvärden var skillnaden oftast endast i enstaka tusental 

kronor för hela livscykeln när frekvensomriktaren förändrades. Därför sågs de detaljerade 

beräkningarna som mindre relevanta. Att tillägga är att montering och logistik av förändrade 

komponenter inte undersöktes. 

 

Känslighetsanalys  
Känslighetsanalysen av den totala ägandekostnaden med detaljerade kostnader gjordes genom 
att använda metoden onefactor at a time. Det gjordes genom att ändra ett värde i taget till det 
antal möjliga värden som denna faktor kunde ha tog slut. Efter varje gång värdet ändrades 
undersöktes resultatet noggrant på rimlighet och tillförlitlighet. Sedan ställdes värdet för den 
faktor som undersökts tillbaka till ursprungsvärdet och en ny faktor undersöktes på samma 
tillvägagångsätt. Det här gjordes på samma sätt för både NFO Sinus® och PWM-omriktaren. 
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Känslighetsanalysen som gjordes på den totala ägandekostnaden kan ses som både en form av 
validering av den totala ägandekostnaden och en säkerhetsställning att det verktyg som har 
använts är stabilt. Valideringen kommer genom att värdena i olika scenarion anses 
kostnadsmässigt rimliga och stabila av att resultatet inte förändras på ett onaturligt sätt när 
olika parametrar ändras. OAT är en beprövad metod som inte är särskilt tidskrävande och 
därför valdes verktyget. Det hade dock varit möjligt att göra en bättre analys med bättre 
resultat. Fast då hade kvaliteten på det övriga arbetet minskat på grund av den mer 
tidskrävande processen. 
 
Förenklad Total Cost OF Ownership (TCO) 
För att effektivisera konceptutvecklingen och förbättra förståelsen för produkten gjordes den 
förenklade modelleringen i EXCEL©. Dom detaljerade beräkningarna som beskrevs tidigare 
hade varit för tidskrävande att implementera korrekt i modellen. Olika scenarion 
visualiserades utifrån genomförda intervjuer. Input värden och resultat kan ses i Figur 4.25 
  

 
 

 

 
Figur 4.25 Förenklad TCO av olika frekvensomriktare. 
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Reflektion TCO 
Som kan ses i kostnadsberäkningen ovan är det flera kostnader som är väldigt representativa. 
Den stora blå rutan är elkostnad för drift 12 timmar per dag i fem år. Den gröna rutan 
representerar den besparing som görs då en frekvensomriktare används istället för ON/OFF 
styrning. Denna besparing är vanligtvis 42–43 % när elmotorn körs enligt en Bell Curve [22]. 
Det innebär att en investering av en frekvensomriktare ofta betalar av sig redan efter två år.  
 
Mindre kostnader är svåra att se, men de skiljer sig mellan de olika frekvensomriktarna. Priset 
på kabel, förbrukningsmaterial och elarbete är olika för de olika teknikerna. Den kostnad som 
kunderna fokuserar mest på enligt utförda intervjuer är inköpspriset som ses i den lilla ljusblå 
rutan. 
 
Olika scenarion 
Som kan ses i Figur 4.26 har elkostnader och besparing tagits bort för att göra det möjligt att 
studera investeringskostnader. Inköp av NFO Sinus® är högre, vilket ofta kunderna fokuserar 
på som tidigare nämnt. Extra tillbehör som EMC-filter, skärmade kablar och EMC- 
installation gör att den totala investeringskostnaden för en PWM-omriktare blir högre med 
angivna inputvärden som har validerats med intervjuer. Eftersom kunden inte fokuserar på 
tilläggskostnader och endast på inköpspriset styrs utvecklingen av koncept mot målet att 
antingen få ner inköpspriset av NFO Sinus® eller att ändra kundernas prisuppfattning. Flera 
olika inköpssenarion och användarscenarion utefter intervjuer modellerades och stimulerades 
även för att förstå olika kunder och perspektiv. Till exempel hur elpriset förändrar kostnader 
och besparingar för olika kunder i olika länder. 
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Figur 4.26 TCO med endast investeringskostnader. 

4.4.4 Konceptgenerering 
Brainstorming användes i arbetet för att generera olika koncept för både 
förbättringsmöjligheter av produkten och för utvecklandet av servicelösningar. Brainstorm 
kan användas på många olika sätt. I arbetet utfördes brainstorming vid flera tillfällen. 
Brainstormingen började med att tydligt definiera det problem som existerade genom att ta 
fram en “hur kan vi” fråga. 
 
Idéer genererades först individuellt genom att använda en individuell brainstorming process. 
Därefter sattes eller skrevs idéerna upp på en vägg och en gemensam utveckling och 
brainstorming process utfördes. Det resulterade i att en diskussion kunde påbörjas om varje 
ide vilket gav upphov till fler idéer och uppmuntrande till olika tankesätt. 
 
Andra verktyg som skulle kunnat användas för att uppnå ett liknande resultat och där även 
erfarenhet existerar är till exempel Brain Writing. Problemet med Brain Writing i scenariot är 
att användandet blir mycket begränsat på grund av att vi endast är två som utför metoden. 
Anledningen är att det med största sannolikhet inte kommer förse arbetet med ytterligare 
innovativa eller hållbara koncept för varken produktförbättringar eller servicelösningar.  
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Val av koncept 
För att ta fram en bättre produkt alternerar man mellan funktionerna och hårdvaran. Olika 
koncept genereras och utvärderas med till exempel verktyget Pugh-matris. Just verktyget 
Pugh-matris är fördelaktigt att använda då koncepten är utvecklade och då de mest lämpade 
kriterierna till utvärderingen har definierats. [6, pp 239]. Val av koncept är en del av 
konceptutvecklingens process i Ulrich och Eppinger produktutvecklingsprocess. Meningen 
med den här aktiviteten är att identifiera det koncept som tillfredsställer både kunden och 
företaget på bästa sätt. I utförandet av denna aktivitet har samtliga koncept som genererades 
under de olika brainstorm-sessionerna analyserats och med hjälp av verktygen Pugh-matris 
och IPA har de mest värdehöjande koncepten för både produkt förbättringarna och 
servicelösningarna identifierats. 
 
Pugh-matris 
En Pugh-matris var det första verktyg som användes i val av konceptfasen. Pugh-matrisen 
används i arbetet för att identifiera några av de mest värdehöjande produktförbättringarna och 
servicelösningarna. Anledningen till varför just en Pugh-matrisen används var på grund av 
dess förmåga att utvärdera olika koncept och att tidigare erfarenhet vid användandet av 
verktyget har varit positiv. Eftersom brainstorm hade genererat många olika lösningar 
användes även Pugh-matrisen på grund av dess förmåga att snabbt och effektivt kunna 
utvärdera många olika koncept utifrån många kriterier.  
 
Det som kan ses som både en fördel och nackdel med verktyget är att kriterier som ska 
användas vid jämförandet av koncepten själv bestäms. Sätts rätt kriterier utifrån valt 
perspektiv ökar sannolikheten att man identifierar det mest värdehöjande konceptet. Sätts 
dock upp fel kriterier kan det resultera i att det egentligen mest värdehöjande konceptet inte 
identifieras. Ytterligare en avgörande faktor för resultatet av Pugh-matrisen är i fyllningen av 
poäng för de olika koncepten. Görs inte det på rätt sätt kan även det resultera i att resultatet 
inte blir korrekt. I arbetet gjordes två Pugh-matriser. En för produktförbättringar som kan ses i 
Figur 4.27. och en för servicelösningar som kan ses i Figur 4.28.  
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Figur 4.27 Pugh matris för produktkoncept. 

 
Figur 4.28 Pugh matris för servicekoncept. 

De produktkoncept som valdes att utvärderas noggrannare i IPA var att ta displayen, integrera 
kylfläns i chassi och plug and play anslutning. De konceptuella servicelösningarna som valdes 
att utvärderas noggrannare i IPA var helhetslösning, leasing av frekvensomriktare och 
betalning för drifttimmar. 
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IPA 
Som tidigare visat resulterade Pugh-matrisen i att totalt sex koncept identifierades som ansågs 
vara mest värdehöjande, där tre koncept var produktförbättringar och tre koncept var 
servicelösningar. För att identifiera de två mest värdehöjande koncepten från de sex som 
kvarstår efter Pugh matrisen, en för produktförbättringar (Figur 4.29) och en för 
servicelösningar (Figur 4.30) används IPA. Verktyget IPA användes eftersom det anses förse 
arbetet med ett mer detaljerat resultat eftersom det tar hänsyn till mer än en Pugh matris. 
Erfarenheten och kunskapen om IPA kommer från en workshop utförd på Blekinge Tekniska 
Högskola av Alice Rondini från universitet Bergamo, Italien. 
 
En stor fördel med användandet av IPA är att den jämför hur väl ett koncept tillfredsställer 
både de behov som kunden och företaget har. Det är fördelaktigt då en framgångsrik lösning 
har en balans mellan båda. När en lösning undersöks hur väl den tillfredsställer företaget 
jämför IPA ett flertal fördelar mot ett flertal kostnader. Några exempel på fördelar är 
affärsmöjligheter, kundrelationer och företagsstrategi. Kostnader kan vara produkt eller 
servicekostnader, säkerhet och risk. När lösningen undersöks hur väl den tillfredsställer 
kunden jämförs upplevda förmåner med den totala kostnaden. Några exempel på upplevda 
förmåner är produktens eller servicens värde vid användandet, immateriella tillgångar och 
miljöfördelar. Exempel på totala kostnaden är pris, tid och ansträngning. 
 
Nackdelen med användandet av IPA och anledningen till att antalet koncept först reducerades 
med hjälp av Pugh matrisen är att det är en väldigt tidskrävande process även vid jämförandet 
av ett fåtal koncept. Ytterligare en fördel med IPA är att den tydligt visualiserar resultatet där 
det är lätt att förstå hur väl ett koncept tillfredsställer både kunden och företaget. 
 

 
Figur 4.29 IPA resultat av produktkoncept. 
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Figur 4.30 IPA resultat av servicekoncept. 

Resultat av konceptval 
Utifrån utvärderingen med verktyget IPA valdes leasing av frekvensomriktare som den mest 
lämpade servicen eftersom den total sett tillfredsställer en kombination av både kunden och 
företaget bäst. Utifrån servicen kunde alla produktrelaterade koncept slås samman och 
implementeras till en enda lösning. En lösning som utifrån kostnadsanalysen, framtagna 
kundbehov och EVOKE-matrisen skulle kunna öka värdet av produkten för både kunden och 
företaget.  

4.4.5 Detaljerad konceptbeskrivning 
För att förstå valt koncept och hur lösningen skulle kunna förbättra eller öka kund och 
företagsvärdet beskrivs ingående detaljer. Se NFO Sinus 22 kW i Figur 4.31. 
 

 
Figur 4.31 NFO Sinus 22 kW. 
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Ta bort display 
Istället för att tillverka en display med knappar (se Figur 4.32) och val för varje 
frekvensomriktare ska istället en dator eller telefon vara möjlig att använda för att styra 
frekvensomriktaren. Antingen med sladd eller fördelaktigt genom att trådlöst kommunicera 
med frekvensomriktaren. Med denna produktutveckling kan NFO Drives AB minska 
tillverkningskostnader, vilket är väldigt intressant då en leasing implementeras. Ytterligare en 
fördel med denna produktförändring i just leasing sammanhang är att kunder som är skeptiska 
till förändringen inte ska styra produkten längre. Lösningen möjliggör även styrning av 
frekvensomriktaren på långt avstånd samt datainsamling och övervakning, vilket kan 
användas för att förbättra framtidens frekvensomriktare. 
 

 
Figur 4.32 Display på NFO Sinus 22 kW. 
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Integrera kylfläns i chassi 
Dagens frekvensomriktare är tung och gjord till mestadels av metall. Genom att implementera 
kylflänsen (se Figur 4.33) som en del av chassit skulle tillverkningskostnader och vikt kunna 
minskas. Samtidigt skulle det också innebära en lättare materialåtervinning då omriktaren tas 
ur bruk. En liten risk finns dock med implementeringen att värme kan ledas från spolarna till 
oönskade ställen, men det bör vara relativt enkelt att undersöka med en prototyp.  
 

 
Figur 4.33 Kylfläns och chassi på NFO Sinus 22 kW. 
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Plug and play 
Installationen av en frekvensomriktare är en tidskrävande process. Delar av det chassi som 
skyddar omriktaren måste avlägsnas för att möjliggöra åtkomlighet av de anslutningar som är 
rödmarkerade i Figur 4.34. Anslutningarna innebär att varje sladd måste installeras var för sig 
genom ett gummihölje som kan ses i Figur 4.35 Implementering av lösningen där sladdar 
ansluts på utsidan av omriktaren kan göra installationen till en mindre tidskrävande process. 
Tiden för att byta en omriktare skulle även minska markant vilket är mycket fördelaktigt då 
en leasing implementeras för att kunna minska kundens downtime. Även resistansen mot 
smuts och damm skulle kunna förbättras. 
 

 
Figur 4.34 Anslutningar  till elkablar . 

 
Figur 4.35 Ingång till elanslutningar .  
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Serviceutveckling 
Resultat av den data som samlats in och analyserats under arbetets gång har givit en inblick i 
att en implementering av en servicelösning kan vara fördelaktigt. Anledningen är att det 
upprepats ett flertal gånger under intervjuer att inköpspriset för NFO Sinus® är den största 
anledningen till att en investering inte blir av. Trots det att fördelarna med NFO Sinus® är väl 
kända och kan vara fördelaktiga för dom att använda. 
 
Eftersom NFO Sinus® inte kräver några av de dyra och speciella tillbehören vid installation 
är även den fördelaktig vid en servicelösning. Det krävs ingen EMC-utbildning heller vilket 
medför att vem som helst med vanlig elektrisk behörighet kan installera frekvensomriktaren. 
Det kan resultera i att en NFO Sinus® installation blir billigare jämfört med installationen av 
en PWM-omriktare. Trots det hänger många investerare upp sig på inköpspriset. Att NFO 
Drives AB är ett ganska litet företag har också påverkat kunder att välja andra märken som 
anses vara mer kända. 
 

Inköpspriset är den faktor som har absolut högst inverkan vid ett köp av en 
frekvensomriktare. Energibesparingen och verkningsgraden mellan NFO Sinus® och en 
PWM skiljer sig inte särskilt mycket. Enligt NFO Drives AB ska en undersökning 
genomföras av svenska statistiska centralbyrån som kan visa att NFO Sinus® faktiskt har 
bättre verkningsgrad totalt sett. NFO Sinus® är en välutvecklad och tekniskt avancerad 
produkt och det är svårt att identifiera möjligheter till radikala kostnadsreduceringar. Samtliga 
komponenter uppfyller en önskvärd funktion och det är endast små förbättringar som går att 
identifiera i dagsläget.  
 
En servicelösning skulle kunna eliminera problemet med att investerare endast fokuserar på 
inköpspriset. Genom att fokusera på att enbart sälja motorstyrning skulle nya 
marknadsmöjligheter kunna identifieras och på så sätt implementeras en blue ocean strategy. 
Ingen aktör på marknaden säljer ännu denna huvudfunktion “motorstyrning” som är 
anledningen till att kunder köper en frekvensomriktare. 
 
Även fördelar såsom kullagerhaveri, EMC-störningar och begränsat avstånd mellan motor 
och omriktare indikerar att NFO Sinus® är mer lämpad för en servicelösning än en PWM- 
omriktare. NFO Sinus® kan till exempel installeras med minst 2400 meter kabel mellan 
omriktare och motor enligt NFO Drives AB medan PWM-omriktare ofta är begränsade till ca 
50 meter.  
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Modellering II 
För att jämföra hur väl det framtagna leasing konceptet står sig i olika scenarion mot dagens 
lösning görs en slutlig modellering som kan ses som enkel. 
 

 

 
Figur 4.36 TCO av nytt koncept. 

Som kan ses i Figur 4.36 kommer servicen att sänka den direkta investeringskostnaden till 

endast runt 760 kr / månad. Det anser många kunder är positivt då de har möjlighet att undgå 

ekonomernas begränsningar på företaget som ofta påpekar att den billigaste produkten ska 

köpas in eftersom de har samma funktion (information från främst Karlshamns VA). En 

negativ aspekt med förändringen är att NFO Drives AB kommer ta ett mycket större ansvar 

för produkten, dess funktion och support. En positiv effekt är att NFO Drives AB kan 

förändra produkten till att vara billig. Kunden ska inte längre behöva bry sig nämnvärt om 

design och vissa extrafunktioner. 

 

Servicelösningen kommer även att omvandla en del direkta intäkter till löpande. Det är 
fördelaktigt då företaget får fasta inkomster månadsvis vilket underlättar planering, framtida 
prognoser och utvecklingsarbete. För att serva, underhålla och erbjuda bra support är förslaget 
att ta ut en månadskostnad på ca 1200 kr per 22kW frekvensomriktare. Då tars 1200 kr ut per 
månad vilket gör att omriktaren betalar sig på fem år samtidigt som pengar för 
servicelösningen kommer in. Fem år är NFO Sinus® nuvarande garanti på elmotorns kullager 
som ges ut vid nyinstallation med en 22 kW frekvensomriktare. Därför är det en rimlig 
återbetalningstid som inkluderar både vinst och marginaler. Utifrån ett företagsperspektiv har 
den låga månadskostnaden valts för att locka fler kunder. Då föreslagna 
produktutvecklingskoncept implementeras ökar marginalerna ännu mer för NFO Drives AB. 
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Ytterligare en möjlighet uppstår för NFO Drives AB frekvensomriktare när leasingavtalet har 
löpt ut. De kan då förhandla med kunder om lägre månadskostnader, nyinstallation eller att 
sälja omriktaren. Väljer kunden en ny frekvensomriktare säljs den gamla till en annan kund på 
eftermarknaden. 
 
Ett exempel på den besparing som görs vid en implementering av servicelösningen användes 
ett elpris på 0.9kr/kWh (vanligt elpris i Sverige), 4380 drifttimmar årligen, tidigare styrning 
enligt ON/OFF metoden och en energibesparing på 42–43%. Det resulterar under fem år att 
en besparing på ungefär 200 000 kr kan göras. Delas besparingen upp på fem år och 
månadsbasis motsvarar det cirka 3333 kr per månad.  Köper kunden serviceavtalet och 
motorstyrningen för 1200 kr per månad genererar det totalt sett en besparing på cirka 2133 kr 
varje månad utan att någon investering krävs. En besparing som inte är möjlig om inte en 
frekvensomriktare skulle använts. 

4.4.6 Validering av arbetet 
För att validera framtagna koncept och kostnadsanalysen utfördes ytterligare kvalitativa 
intervjuer med kvantitativa inslag. Genom att intervjua olika parter genomfördes en 
triangulering som validering som visuellt kan ses i Figur 4.37. 
 

 
Figur 4.37 Triangulering. 

 
En expert samt en anställd på NFO Drives AB blev intervjuade och fick själva kolla på 
kostnadsanalysen och fylla i de värden som ansågs vara mest förekommande. Experten och 
den andra anställda svarade även på frågorna om leasing kunde vara önskvärt av NFO 
Sinus®, vilken kundgrupp som kunde tänkas vara intresserade samt hur den skulle kunna 
implementeras i verksamheten. Följande citat kommer från experten på NFO Drives AB: 
 

“En leasing av de större frekvensomriktarna hade varit perfekt för mindre och 
medelstora företag som saknar redan befintlig kunskap om tekniken. Genom att 
bygga in produkten i apparatskåp skulle vi kunna sälja frekvensomriktarna med de 
produktförändringar ni föreslår. En mycket intressant utveckling för företaget. Det 
enda problemet är investeringen och risken som troligtvis båda blir stora.” 
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Under studiebesöket på NKT Cables utfördes också en intervju där de två tillfrågade 
automationsingenjörerna som dagligen kommer i kontakt med frekvensomriktare. De fick 
svara på frågor som direkt var kopplade till kostnadsanalysen. Indata från deras synpunkter 
matades in i modellen. Den mest uppmärksammade skillnaden från andra intervjuer på både 
NFO Drives AB och AIA LU-VE Sweden var att EMC-filtret inte ansågs kosta lika mycket 
som tidigare undersökts. Ingenjörerna svarade bland annat också på frågan om leasing av 
NFO Sinus® skulle vara önskvärt i deras verksamhet. Citatet kommer från svaret på den 
frågan: 
 

“Leasing av frekvensomriktare är inte användbart i vår verksamhet då vi har många 
kunniga anställda här som jobbar med drift av elmotorer dagligen. Däremot tror vi 
att en leasing hade varit väldigt användbart för företag som inte har den kunskap 
som vi har. Då slipper dom hyra in experter för råd och drift. Vi är dock väldigt 
intresserade av NFO Sinus® frekvensomriktare eftersom vi behöver många av de 
fördelar som tekniken har vid testning av kablar. Problemet är priset som alltid har 
varit en avgörande faktor. Vi har då valt PWM istället även om vi behövt fördelarna 
med NFO Sinus® vid upprepade tillfällen.” 
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5. DISKUSSION 
Det här kapitlet redogör det resultat som arbetet har lett till genom diskussioner om hur data 
har samlats in och det tillvägagångssättet som använts för att nå slutresultatet. 
Diskussionerna inkluderar även vad som kunde gjorts på ett annat sätt och vilka eventuella 
risker som existerar. 
 
Arbetet har resulterat i en produktutveckling och ett tänkt tillvägagångssätt där en 
implementering kan innebära att NFO Drives AB ökar sin konkurrenskraft på marknaden. 
Konkurrenskraften kan ökas genom identifiering av ett nytt tillvägagångssätt för att nå 
kunderna och på så sätt har en blue ocean strategy inkluderats. Att installera en 
frekvensomriktare är en process som kräver god kunskap inom området. Många av de stora 
industriföretagen har personal som besitter denna kunskap men för många av de mindre 
industriföretag finns inte denna kunskap. De måste då investera i både en frekvensomriktare, 
installationstillbehör och i själva installationen. Det är en tidskrävande process som kan 
resultera i att den totala implementeringen bli mycket dyrare än de tänkt sig eller avskräcka 
ett företag från en investering. En investering som kan leda till stora energibesparingar för 
både företaget och samhället i sin helhet. NFO Drives AB besitter den kunskap som krävs för 
att installera och driva frekvensomriktare. För att ta till vara på denna kunskap, utveckla den 
patenterade teknik i samhället och för att identifiera nya kunder skulle den servicelösning som 
tagits fram i arbetet kunna implementeras och testas relativt enkelt.  
 
Om NFO Drives AB skulle välja att implementera en servicelösning i sin verksamhet finns 
det eventuella risker som de måste ta hänsyn till. Det kommer uppkomma bland annat 
kostnader på grund av den personal som måste installera och underhålla frekvensomriktaren 
ute hos kunderna. Det kan även vara svårt för företaget att hitta en första kund som är villig 
att implementera en servicelösning då det inte gjorts innan. Utan en kund som är intresserad 
och även om det fanns är det en relativt stor investering som innebär en stor risk för ett 
relativt litet företag som NFO Drives AB. Men skulle de lyckas kan det resultera i att de får 
bättre kontakt med sina kunder och kan därigenom förbättrad relationerna vilket kan leda till 
ytterligare framtida affärer och nya utvecklingsmöjligheter. NFO Drives AB kan använda 
resultatet av arbetet för att utvärdera om huruvida de tror en service passar deras verksamhet 
eller inte. Det kan även använda arbetet för att generera nya idéer eller dra slutsatser för att 
identifiera ytterligare nya möjligheter utefter produktförändringarna. Företaget hade tidigare 
aldrig tänkt på att implementera en service eller att förändra verksamheten på det här sättet 
vilket har gjort att deras tankebanor nu har utökats. 
 
På grund av de tidsbegränsningar som existerat i arbetet har inte några implementerings tester 
av produktkoncepten eller servicelösning utförts. Det som har fått stå till grund om huruvida 
koncepten tillfredsställer kundbehoven eller ökar kundvärdet är de utförda validerande 
intervjuerna. De intervjuer som utförts under arbetets gång har resulterat i olika svar och 
resonemang. Svaren har oftast varit resonabla och variationen har inte varit extrem vilket har 
gjort att slutsatser har kunnat dras. Dock har det under vissa intervjuer förekommit väldigt 
stora variationer på vissa frågor. Då har hänsyn tagits till den individ som ansågs besitta mest 
erfarenhet inom området enligt individens egna värdering av kunskap. För att validera arbetet 
ytterligare och eventuellt identifiera ytterligare förbättringsmöjligheter kunde ännu fler 
intervjuer utförts. Storleken på företag kunde varieras ytterligare och identifiering av fler 
individer med olika roller och kunskap inom frekvensomriktare kunde identifierats samt 
intervjuats.  
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Trots att den kunskap som genererats av arbetet inom området frekvensomriktare har 
utvecklats väldigt mycket på den tid som arbetet har utförts finns det väldigt mycket kvar att 
lära. Det är på grund av denna begränsning av kunskap och tidigare kunskap som har gjort att 
tillit till stor del har givits till de individer som intervjuats för att validera och driva arbetet 
framåt. Elektroniken i en frekvensomriktare är även för oss som maskiningenjörer väldigt 
avancerad och därför fokuserar vi endast på de vi kunde. Kunskap är något som alltid kan 
utvecklas mer och den kunde utvecklats mer i arbetet genom att samarbeta med en 
elektronikingenjör, men även här är det en fråga om tid. Vi är dock nöjda med föreslagna 
produktförändringar och konceptförslag som har byggts på väldigt djup och kvalitativ 
förståelse för båda produkterna. Mycket tid har lags ner på att generera kvalitativa resultat 
som kan användas senare av andra då det saknas mycket forskning med frekvensomriktare. 

6. SLUTSATSER 
I det här kapitlet redogörs de slutsatsers som arbetet har lett till och resonemang om de 
frågor som genererades inledningsvis i arbetet har besvarats. 
 
Det finns ofantligt många elmotorer i både samhället, lantbruket och industrin. 40 procent av 
den totala elförbrukningen i samhället, 70 procent av den totala elförbrukningen i industrin 
samt 50-75 procent av den totala energiförbrukningen i lantbruken med inriktning 
animalieproduktion används av elmotorer [23 pp 4]. Genom att använda frekvensomriktare 
skulle väldigt mycket energi kunna sparas. NFO Sinus® frekvensomriktare har undersökts i 
arbetet eftersom det är den frekvensomriktare som sticker ut jämfört mot alla konkurrenter. 
Det medförde att en jämförelse mellan två tekniker för motorstyrning av större elmotorer 
genomfördes då det är dom som existerar i dagsläget på marknaden. Problemet med NFO 
Sinus® är att tekniken inte är tillräckligt uppmärksammad i dagsläget. Även de fördelar som 
finns är svåra att värdera för kunderna. Det finns i nuläget inga lagar och regler som förbjuder 
elektromagnetiska störningar från elmotorer och störning av elnätet vilket vi tycker är ganska 
konstigt med att tanke på de konsekvenser som kan uppkomma. Sjukhusutrustning, 
flygindustrin och andra samhällsnyttiga funktioner kan påverkas negativt av sådana störningar 
genererade av PWM. Efter arbetets undersökning känns NFO Sinus® som ett självklart val 
när det gäller människors säkerhet. Som uppmärksammats i EVOKE-matrisen är det endast 
vikten och logistiken som skulle kunna vara negativt med tekniken. 
 
Genom att använda modelleringsdriven design i Ulrich & Eppingers process har ett antal 
produkt och service koncept genererats som genom utvärdering av verktyg och intervjuer 
visat sig eventuellt förbättra konkurrenskraften för NFO Sinus®. 
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7. REKOMMENDATIONER OM FRAMTIDA ARBETE 
I det här kapitlet redogörs de rekommendationer som i framtiden kan förbättra och 
möjliggöra en implementering av arbetets resultat. 
 
Vår rekommendation om det framtida arbetet som återstår är att fullfölja Ulrich & Eppinger’s 
produktutvecklingsprocess. Vi har i arbetet grundligt undersökt skillnader samt för och 
nackdelar med de olika teknikerna genom att intervjua många parter som har olika mycket 
kunskap om frekvensomriktare. Därigenom har en bra grund lagts för att fortsätta Ulrich & 
Eppinger´s produktutvecklingsprocess. 
 

Nästa steg i Ulrich & Eppinger’s produktutvecklingsprocessen är att testa koncepten. För att 

möjliggöra tester av de produktrelaterade koncepten krävs en investering av något slag. Det är 

relativt simpelt att bygga ihop en prototyp av våra föreslagna produktkoncept men desto 

svårare att fullskaligt testa servicen. För att möjliggöra och minska risken med att testa 

servicen hade det varit optimalt att identifiera en liten till medelstor kund utan kunskap om 

frekvensomriktare som är villig att investera i tekniken. Genomförs tester och implementering 

av service samt föreslagen produktutveckling är vi säkra på att NFO Sinus® kan förbättra sin 

konkurrenskraft eftersom inköpspriset då inte blir relevant. Självklart finns det här mycket 

fler möjligheter och vägar att ta för att utveckla produkten tekniskt eller servicen för att höja 

kundvärdet. Utifrån resultatet av arbetet kan fler ta till sig kunskap om de två vanligaste 

teknikerna i en frekvensomriktare.  
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APPENDIX A - Intervjumall 
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