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Sammanfattning 
 
I dagens samhälle har det blivit mer och mer populärt med miljövänliga lösningar. Inom detta 

område har fordonsindustrin utmärkt sig de senaste åren genom utvecklandet av eldrivna 

bilar. Därför börjar även företagen som utvecklar tunga maskiner bli intresserade av att börja 

utveckla mer miljövänliga produkter.  

 

Syftet med arbetet som vi utfört i samarbete med Dynapac Compaction Equipment AB i 

Karlskrona har varit att utveckla ett koncept till en lösning av ett miljövänligt drivsystem för 

deras minsta tandemvält. Det är tänkt att motsvara den vardagliga prestationen av det 

dieseldrivna systemet, utan att bli för dyrt, samt undvika att använda specialbeställda 

produkter. 

 

För att komma fram till ett resultat på det beskrivna problemet har vi använt oss av en 

utvecklingsprocess som vi hämtat från boken skriven av Ulrich & Eppinger (2003). Deras 

process han varit grunden för vårt arbete men den har modifierats något för att anpassas efter 

våra behov. Processen består av: förstudie, konceptgenerering, grund konceptval, utveckling 

av grundkoncept och ett slutligt konceptval. I förstudien har kundbehoven och kraven från 

företaget samlats in med hjälp av intervjuer och observationer. Kraven och behoven från 

förstudien har sedan används vid konceptgenereringen. Från dessa koncept valdes de 

trovärdigaste koncepten ut för vidare utveckling för att sedan komma fram till ett slutligt 

koncept. 

 

Arbetet resulterade i en lösning i form av ett koncept för drivsystemet som drivs av en el- 

hydraulisk kombination av en elmotor som kopplas till tandemvältens nuvarande 

framdrivnings och vibrations hydraulmotor, istället för den nuvarande dieselmotorn. Detta 

koncept valdes då det med störst sannolikhet skulle motsvara dieselmotorns prestanda samt 

uppfylla kraven och behoven. 

 

För framtida arbete rekommenderades att utveckla konceptet vidare genom exempelvis 

fysiska tester. Skulle konceptet klara alla tester så skulle Dynapac ha ett koncept som skulle 

ge dem en stor fördel på marknaden för miljövänliga tandemvältar då konkurrenterna inte i 

skrivandets stund har några. 

 

Vi anser att en lösning till frågeställningen har presenterats samt att arbetet bidrar till en grund 

för vidare utveckling av elektriska vältar. Det skulle även främja arbetet med förbättrad miljö, 

arbetsmiljö och bidra till att vältarna används vid fler arbetsområden.  
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Summary 
 

In today's society it has become more and more popular with environmentally friendly 

solutions. In this area, the automotive industry has been excellent in recent years through the 

development of electric vehicles. Therefore, the companies that develop heavy machines 

begin to be interested in starting to develop more environmentally friendly products. 

 

The purpose of the work we conducted in cooperation with Dynapac Compaction Equipment 

AB in Karlskrona has been to develop a concept for a solution of an environmentally friendly 

drive system for their smallest tandem roller. That is supposed to match the everyday 

performance of the diesel-powered system without getting too expensive as well as avoiding 

using custom-ordered products. 

 

In order to arrive at a result of the problem described, we have used a development process 

that we extracted from the book written by Ulrich & Eppinger (2003). Their process was the 

basis for our work, but it has been modified somewhat to suit our needs. The process consists 

of: preliminary study, concept generation, basic concept selection, development of basic 

concepts and a final conceptual choice. In the preliminary study, customer needs and 

requirements from the company have been gathered through interviews and observations. The 

requirements and needs of the preliminary study have since been used in conceptualization. 

From these concepts, the most credible concepts were chosen for further development and 

then arrive at a final concept. 

 

The work resulted in a solution in the form of a drive system concept powered by an electric 

hydraulic combination of an electric motor coupled to the tandem roller's current propulsion 

and vibration hydraulic motor, instead of the current diesel engine. This concept was chosen 

as it would most likely correspond to the performance of the diesel engine and meet the 

requirements and needs. 

 

For future work, it was recommended to further develop the concept through, for example, 

physical tests. Should the concept pass all tests, Dynapac would have a concept that would 

give them a big advantage in the environmentally friendly tandem roller field, as competitors 

do not have any at the time of writing. 

 

We believe that a solution to the question has been presented and that work contributes to the 

basis for further development of electric rollers. It would also promote work on improved 

environment and work environment, as well as help the rollers be used in more areas of work. 
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Förord 
 

Detta examensarbete har utförts under våren och sommaren 2017 i samarbete med Dynapac 

Compaction Equipment AB i Karlskrona och Blekinge Tekniska Högskolas maskinsektion. 

 

Detta är den avslutande delen för vår utbildning i Civilingenjör i maskinteknik på Blekinge 

Tekniska Högskola därför skulle vi vilja tacka vår handledare på Dynapac Fredrik Åkesson 

för sitt stora engagemang och all hjälp vi har fått under tiden vi arbetat med detta 

examensarbete. Vidare vill vi tacka vår handledare på Blekinge Tekniska Högskola Markus 

Wejletorp för reflektioner och hjälpsam vägledning genom detta projekt. Till slut vill vi tacka 

alla personer och företag som deltagit i datainsamlingen i form av allt från intervjuer och 

frågor till observationer och tester som hjälpt oss skapa detta arbete. 
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Nomenklatur 
 
Förkortningar 
Nm Newtonmeter, vridmoment 

Hz Hertz, svängningar per sekund 

dB Decibel  

rpm Varv per minut 

Wh/kg Wattimmar per kilogram  
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1 INLEDNING 
Detta är ett examensarbete för civilingenjör inom maskinteknik på Blekinge Tekniska 

högskola. Arbetet utförs tillsammans med företaget Dynapac Compaction Equipment AB i 

Karlskrona. Arbetet går ut på att vi ska göra en konceptstudie för tandemvält modell cc900. 

Detta kapitel innehåller arbetets introduktion, tidigare forsknings och utvecklingsarbete, 

bakgrund, syfte, avgränsningar och frågeställning.   

 

1.1 Introduktion 
Produkter som använder förnybar energi har blivit mer och mer populärt i dagens samhälle. 

De flesta företag försöker hitta miljövänliga lösningar till sina produkter. Under de senaste 

åren har forskningen och utvecklingen kring miljövänliga fordon kommit ganska långt 

speciellt inom personbilsindustrin. Nu börjar även företagen som utvecklar tunga maskiner så 

som konstruktionsmaskiner bli intresserade av utvecklingen av miljövänliga drivsystem för 

sina maskiner. På grund av de höga kraven på tillförlitlighet, kostnadseffektivitet och 

arbetseffektivitet från konsumenterna av dessa tunga maskiner har utvecklingen varit 

långsam. 

 
Figur 1.1: Dynapacs tandemvält modell cc900.(Hämtad från https://www.dynapac.com, 

2017)  

 

1.2 Tidigare forsknings och utvecklingsarbete   
Redan år 2009 påbörjade Dynapac en konceptstudie för en hel elektrisk tandemvält på modell 

CC900. Men med den tidens teknologi blev maskinen väldig dyr och den hade problem med 

pålitligheten och uppfyllde inte alla funktionella krav så därför lades utvecklingen ned efter 

ett par år. 
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Som tidigare nämnts uppfyllde inte den tidigare prototypen de funktionella kraven genom att 

den exempelvis inte hade tillräckligt med kraft eller vridmoment för att starta maskinen i 

svagare lutning eller köra upp för en trottoarkant enligt Dynapac. Den tidigare prototypen 

byggde på att ha en separat framdrivningsmotor och vibrationsmotor på varje vals, detta 

gjorde maskinen mycket tyngre samt dyrare då man behövde specialbeställa mycket ovanliga 

motorer för detta ändamål. Inom fordonsindustrin för personbilar finns det olika tillverkare 

som tillverkar helelektriska fordon mest kända just nu är troligen Tesla. Tesla använder sig av 

vanliga asynkrona elmotorer för att driva sina fordon. Andra tillverkare av hybridfordon som 

använder sig av elmotorer för att assistera den vanliga förbränningsmotorn vid tyngre partier 

exempelvis Volvo använder sig även de av vanliga elmotorer, läs mer om elmotorer under 

4.4.1. Problemet med dessa vanliga elmotorer som fordonsindustrin använder sig av är att de 

inte har samma höga krav på vridmoment samt på vilket varvtal detta vridmoment måste 

appliceras som en tandemvält har samt de är inte lika begränsade i tillgängligtutrymme för 

placering som tandemvälten CC900.      

 

1.2 Bakgrund 
Just nu använder tandemvält modell cc900 ett diesel hydrauliskt drivsystem. Vid användning 

av diesel släpps det bland annat ut koldioxid och andra partiklar som skadar vår miljö. Det gör 

också tandemvälten olämplig att använda i trånga miljöer eller inomhus. Företaget vill att vi 

skall undersöka och jämföra olika alternativa drivsystemen för tandemvälten. Samt hitta den 

bästa och mest lämpliga lösningen som uppfyller de olika kraven på tillförlitlighet, 

arbetseffektivitet och kostnadseffektivitet som den dieseldrivna motsvarigheten. 

 

På grund av det tidigare relativa misslyckandet av deras tidigare försök till en elektrisk 

tandemvält så har utvecklingen av en ny modernare prototyp legat nere under en längre tid.   

Teknikens utveckling de senaste åren och en ökande efterfrågan har gjort att Dynapac vill 

göra ett nytt försök att lägga sig i framkant genom att börja utvecklingen av en miljövänligare 

effektivare tandemvält. 

 

I detta projektarbete ska vi undersöka om deras tidigare koncept av drivsystem i form av helt 

elektrisk är det bästa valet för dem, eller om det finns någon annan bättre lösning och hur 

dessa olika drivsystem står sig mot det nuvarande diesel hydrauliska systemet. Samt 

undersöka hur dessa olika drivsystem uppfyller de olika kraven på tillförlitlighet, 

arbetseffektivitet och kostnadseffektivitet. Målet är att hitta ett mer miljövänligt drivsystem 

som uppfyller samma funktion och krav i arbetet som den nuvarande dieselmodellen. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att genom att hjälpa Dynapac med en konceptstudie av olika 

drivkoncept till deras minsta tandemvält och genom denna studie komma fram till vilket som 

passar just denna modell bäst efter de givna kraven på pålitlighet, effektivitet och 

kostnadseffektivitet. 
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Om vi kommer fram till ett rimligt utförbart koncept som uppfyller alla dessa viktiga krav, så 

som mer detaljerat beskrivet, att energilagringskapaciteten är tillräcklig för att räcka en hel 

dag, att den har tillräckligt mycket kraft och vridmoment för att driva fordonet i dess praktiska 

applikationer samt att den inte är orimligt dyr att köpa in vissa komponenter till. Då kan 

konceptet bli aktuellt för företaget att arbeta vidare med och kanske till och med bli en färdig 

produkt senare som skulle kunna ersätta eller i alla fall komplettera den motsvarande 

dieseldrivna. Skulle det konceptet eller den senare utvecklade produkten visa sig effektiv på 

sitt arbetsområde och populär bland kunderna skulle de kunna utveckla konceptet vidare för 

sina större maskiner. 

 

Ett bra drivningskoncept som leder till en bra produkt senare skulle även kunna inspirera 

andra företag som utvecklar och bygger tung byggnadsutrustning att undersöka om de kan 

göra liknande och konvertera sina olika typer av tunga maskiner till miljövänliga. Detta skulle 

kunna hjälpa arbetsmiljön och den allmänna miljön mycket på grund av minskande utsläpp av 

avgaser och minskande av buller. 

 

1.4 Avgränsning 
Från företaget har vi kravet att det nya drivsystemet ska uppfylla samma krav som det 

nuvarande samt att produktionskostnaden av totalt tillagda komponenterna inte bör kosta mer 

än 200 000kr detta är dubbla vad den vanliga dieseldrivna maskinen kostar vilket är vad 

kunderna är villiga att betala detta skulle ge en totalkostnad på 400 000kr. När det gäller fakta 

eller information finns det inga begränsningar. 

 

En annan begränsning är att vi helst ska använda oss av teknologi och produkter som är 

tillgängliga på marknaden nu. Samt att vi inte bör överskrida de nuvarande dimensionerna av 

tandemvälten eller modifiera tandemvälten i för stor utsträckning. 

 

Vi kommer inte ha möjlighet att göra några fysiska tester av våra idéer eller lösningar.   

 

1.5 Frågeställningar och/eller tekniskt problem 
1: Vilket miljövänligt drivsystem är bäst lämpat enligt funktionella och ekonomiska aspekter 

för modellen av tandemvält CC900? 

 

Vi har även ambitionen att om tid ges undersöka: 

 

2: Hur skulle man med enklare medel kunna implementera resultatet av konceptstudien på 

den angivna tandemvälten? 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
Detta kapitel beskriver och förklarar den teori vi använt i arbetet. Det beskriver processen 
som vi använt, samt bakgrund till de metoder vi valt. 
 
2.1 Produktutvecklingsprocessen 
I detta arbete har vi till stor del använt den produktutvecklingsprocess som presenteras av 

Ulrich & Eppinger i boken Product Design and Development (2003).  Vi anser att deras 

produktutvecklingsprocess har var varit mycket användbar i detta arbete. Arbetet innehåller 

många moment som är tillämpade från deras litteratur. I detta arbete sträcker sig 

huvudsakligen fram till fas 2 System-level Design vilket är mest relevant för vårt arbete 

eftersom arbetet går ut på att komma fram till ett koncept samt en enklare förklaring om hur 

det möjligen skulle kunna anpassas till maskinen. En beskrivning av faserna följer i kapitlen 

nedan. 

 
Figur 2.1: Ulrich & Eppingers produktutvecklingsprocess. (Ulrich & Eppinger, 

Product Design and Development, s.14, 2003) 

 

2.2 Fas 0 Planering 
Den här fasen var viktig då den lade grunden för hela arbetet. Det var i denna fas som 

förstudien påbörjades samt arbetets avgränsningar och mål sattes.     

 

Planeringen görs innan man börjar med själva produktutvecklingen därför kallas det för fas 0 

enlig Ulrich & Eppinger (2003). I denna fas ska man kunna identifiera målbeskrivningen som 

inkluderar företagsstrategi, bedömning av teknisk utveckling, produktens målmarknad, 

affärsmål samt även viktiga antaganden och begränsningar. Informationen kan man få tag i 

genom att få förslag från marknadsförings och produktutvecklingsteam, undersöka aktuell 

forskning, intervjua kunder och genom benchmarking av konkurrenter. 
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2.3 Fas 1 Konceptutveckling 
Den här fasen var den viktigaste och mest relevanta för arbetet då det är i denna fas man 

genererar och utvecklar sina koncept vilket var huvudsyftet med denna rapport.  

I konceptutvecklingsfasen identifierar man kundbehoven för att vidare kunna generera olika 

lösningskoncept som utvärderas och sedan identifieras som de mest lovande koncepten för 

vidare tester. Man undersöker även konkurrerande produkter samt om projektets budget är 

rimlig. Ulrich & Eppinger (2003) nämner att ett koncept bör beskriva funktioner och former 

samt följas av någon form av specifikationer. 
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Figur 2.2: Ulrich & Eppingers femstegade metod för konceptgenerering. (Ulrich & 

Eppinger, Product Design and Development, s.100, 2003) 
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De beskriver sin femstegade metod för konceptgenerering i Ulrich & Eppinger (2003) den 

består av dessa steg. 

 

1. Förtydliga problemet 
2. Sök externt 
3. Sök internt 
4. Utforska systematiskt 
5. Reflektera över lösningarna samt processen. 

 

Denna metod förklaras vidare under de närmast kommande rubrikerna. 

2.3.1 Förtydliga problemet 
Ulrich & Eppinger (2003) beskriver det med att man först skaffar sig en generell förståelse för 

problemet till hands, för att sedan kunna bryta ned det i mindre delproblem om det anses 

behövas. Samt att viktiga försteg som man bör ha med sig i starten av en 

konceptgenereringsprocess är projektets mål specifikation, kundbehovslista och en preliminär 

produktspecifikation. Det är även viktigt att poängtera att specifikationerna är, som tidigare 

nämnt, preliminära då det är mycket svårt att veta såhär tidigt i processen. Det kan också vara 

svårt att garantera att dessa följs utan att behöva förändras. 

 

Ulrich & Eppinger (2003) nämner att det kan vara till stor fördel om ditt utvecklingsteam har 

varit med vid fastställandet av kundbehoven och kravspecifikationen.  Som tidigare nämnts är 

det viktigt att om man har ett komplext problem, så bör man dela upp det i mindre delproblem 

för att kunna handskas med dem enskilt, samt för att få en bättre förståelse för dem. 

2.3.2 Sök externt 
Att söka externt är att söka efter redan befintliga lösningar och koncept. Lösningarna man 

söker efter i detta moment kan vara både för sina komplexa problem eller sina mindre 

delproblem. De beskriver detta sätt att finna lösningar externt brukar vara betydligt billigare 

och effektivare än att själv utveckla något själv från start. De beskriver även externa 

sökningar som något man gör under hela processen Ulrich & Eppinger (2003). Ulrich & 

Eppinger (2003) nämner fem olika sätt att söka externt på: 

 

1. Fråga tidiga användare 
2. Fråga experter 
3. Patent 
4. Litteratur 
5. Jämföra med liknande produkter 

 

Ulrich & Eppinger (2003) tycker att det är viktigt att först söka brett, för att finna lösningar 

som kan vara relaterade till ditt problem, för att sedan fokusera ditt insamlande av information 

på de lösningar som verkar mest lovande. Dock nämner de att om man gör för mycket av det 

ena eller det andra kan den externa sökningen vara ineffektiv. 
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2.3.3 Sök internt 
Intern sökning är när man tar till vara på och utnyttjar sin egen och sitt teams kunskap och 

kreativitet för att komma fram till lösningar och koncept.  

Att sökningen är intern ges utav att idéerna och lösningarna är skapade från kunskap som 

teamet redan innehar. Detta steg är enligt Ulrich & Eppinger (2003) det troligen mest kreativa 

av alla steg i en produktutvecklings process. Ser detta steg som mycket användbart till att 

hämta hem information som finns lagrade i teamets minnen för att sedan använda den 

informationen till att lösa problemet till hands. 

 

Denna brainstorming process kan utföras individuellt eller i grupp. Ulrich & Eppinger (2003)  

har satt upp en lista på fyra punkter som kan hjälpa vid brainstorming för att förbättra 

resultatet i både grupp samt individuellt. Den lyder: 

 

1. Suspend judgement: Detta betyder att man bör avstå från sina behov att bedöma 
lösnings förslag eller idéer direkt när någon kommer på dem, samt under idé 
genereringsfasen för att senare sortera. Detta är viktigt för att få fram ett så brett urval 
av lösningar och koncept som möjligt. Vilket görs bäst om alla i gruppen är fria att 
föreslå utan att få sina förslag kritiserade direkt. 
 

2. Generera många idéer: Det är viktigt att generera så många idéer som möjligt då det ger 
en större sannolikhet att man utforskat störst andel möjliga lösningar. Om man 
fokuserar på kvantitet sänks förväntningarna på kvalitet vilket gör att grupp 
medlemmarna mer troligt kommer med förslag som de annars kanske trott var dåliga. 
Vidare att idéer kan trigga andra idéer som bygger vidare på eller ger helt nya idéer. 
Detta gör det viktigt att ha en stor mängd idéer då de har potential att generera väldigt 
många fler. 
 

3. Välkomna idéer som kan verka otroliga: Vissa idéer som kan verka tveksamma till en 
början kan lagas av övriga i gruppen. Samt ju tveksammare och otroligare idéerna 
verkar, ju mer töjer de gränserna för lösningar vilket uppmuntrar gruppen att tänka 
längre ut vid gränserna för möjliga lösningar. Därför bör otroliga lösningförslag 
uppmuntras. 
 

4. Använd grafisk och fysisk media: Text och talade ord är ineffektiva sätt att framföra 
information på om fysiska objekt. Därför är det viktigt att tillhandahålla rikligt med 
sketchmaterial, men även andra tredimensionella objekt kan vara bra att ha till hands så 
som formbart skum, lera eller kardbord. Detta gäller både om man arbetar ensam eller i 
grupp. Detta gör det lättare att förstå och förmedla komplexare förslag. 

 
Ulrich & Eppinger (2003) nämner att erfarna personer eller grupper enkelt kan sätta sig ner 
och börja komma upp med bra lösningar till ett delproblem, medan det för en nybörjare kan 
vara svårt. I boken presenterar Ulrich & Eppinger (2003) några förslag på olika metoder som 
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kan effektivisera processen med att generera lösningar och koncept för gruppen under 
brainstorming sessionerna. Dessa är: 
 

1. Att göra analogier: Erfarna designers frågar alltid sig själva vad andra hade för 
lösningar till relaterade problem. Ofta frågar de sig själva om det finns en naturlig eller 
biologisk analogi till problemet. De kommer att fundera på om problemet existerar i en 
större eller mindre skala än vad de tidigare tänkt sig. De kommer också att tänka på 
vilken utrustning som har liknande funktion inom ett annat område. 
 

2. Önska och undra: Börja ställa frågor som " Jag önskar att vi kunde ... "eller" Jag undrar 
vad skulle hända om vi ...". Dessa frågor hjälper en själv och guppen att tänka på andra 
eller nya möjligheter. 
 

3. Använd relaterad stimuli: Det är enkelt och får många att komma på nya idéer om man 
får hjälp med ide stimulering. Till exempel om man först gör en individuell 
brainstorming för att sedan ta del av de andras arbete och få idéer av dem att bygga 
vidare på. Andra relaterade stimuli kan vara kundbehovsrapporten eller fotografier på 
området där produkten är tänkt att användas. 
 

4. Använd orelaterad stimuli: Ibland kan det hjälpa med helt orelaterad stimuli för att 
hjälpa med att få fram nya idéer. Orelaterad stimuli skulle kunna vara vad som helst 
som inte är relaterat till projektet. Till exempel helt slumpmässiga bilder eller objekt 
men även att skicka ut teamet för att göra något aktivt som att gå ut och ta bilder. Detta 
kan även hjälpa om man har en helt uttröttad grupp som behöver lite omväxling. 
 

5. Sätt kvantitativt mål: Att komma på nya idéer kan vara ganska svårt och uttröttande så 
för att hjälpa till med motivationen kan man sätta mål på hur många idéer man behöver 
komma på innan man är klar med sessionen, exempelvis 10 till 20 per person. 
 

6. Använd galleri metoden: Den går ut på att man visar en stor mängd koncept, bilder och 
sketcher samtidigt som deltagarna i gruppen kan gå runt och titta på samt diskutera med 
ideskaparna för att få förklaringar på deras idéer och föreslå förändringar, förbättringar 
eller för att själva generera spontana relaterade lösningar. Denna metod är bra för att 
kombinera de individuella och gruppens prestationer. 

2.3.4 Utforska systematiskt 
När man känner att den interna och externa sökningen är färdig har man troligen några olika 

koncept eller lösningsförslag som man kommit fram till. Ulrich & Eppinger (2003) säger att 

dessa olika lösningsförslag och koncept kan delas in i delproblem. När man gjort detta med 

sina lösningar kan man allokera mer resurser och delegera delproblem till olika grupper som 

kan studera dessa lösningar noggrannare för att testa deras faktiska möjligheter att användas. 

Därefter utvärderar man om vidare arbete med lösningarna. De nämner två verktyg som kan 

vara användbara. 
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1. Konceptklassificeringsträd 
2. Konceptkombinationstabell 

 
Konceptklassificeringsträd kan beskrivas som att man fördelar alla lösningar man har till olika 

grenar som man sammankopplar och bygger upp likt ett träd. De lösningar eller grenar man 

anser ha för låg potential tar man bort. 

 

Konceptkombinationstabell bygger man upp genom att ställa upp olika kolumner med 

passande rubriker som man placerar lösningar under. Detta gör att man senare kan kombinera 

lösningar genom att välja från de olika kolumnerna. Detta är också ett bra sätt för att kunna 

överskåda sina lösningar och sedan kunna kombinera alla. 

2.3.5 Reflektera över lösningarna samt processen 
I det sista steget beskriver Ulrich & Eppinger (2003) att det är väldigt viktigt att reflektera 

samt att det är något som bör göras under hela utvecklingsprocessen. För att kunna göra detta 

effektivt bör man ställa sig några av dessa frågor. 

 

1. Är utvecklingsteamet säkra på att de har utforskat hela lösningsrymden? 
2. Finns det andra möjliga funktionsdiagram? 
3. Finns det andra möjliga sätt att bryta ned problemet? 
4. Har externa källor undersökts tillräckligt noggrant? 
5. Har idéer från alla blivit accepterade samt integrerade inom processen? 

 

Reflektion är viktigt för denna process då det visar att man har gjort allt som är möjligt för att 

kunna framställa bästa möjliga resultat. Men reflektionsdelen är även viktig för att veta om 

man kunde gjort något i processen bättre. 

2.3.6 Konceptval 
Ulrich & Eppinger (2003) beskriver att när man ska välja sitt eller sina slutliga koncept som 

man sedan noggrant fokuserar vidare på, finns det en del olika metoder att använda sig av. De 

skriver även att alla utvecklingsteam använder någon form av metod för att välja sina 

koncept, även de som bara har ett koncept att välja på, det vill säga ta det första koncept de 

kommer på. De metoder som presenteras i Ulrich & Eppinger (2003) är följande: 

 

1. Externt beslut: Beslutet görs av ens kund eller klient. 
2. Produktmästare: Man överlåter beslutet till en inflytelserik person i gruppen som 

väljer ett koncept baserat på personliga preferenser. 
3. Intuition: Gruppen väljer ett koncept med hjälp av sin magkänsla och tar det koncept 

som de anser känns bäst. 
4. Röstnings system med flera röster: Gruppen röstar på de olika koncepten, alla i 

gruppen får flera röster och de eller det koncept med flest röster vinner. 
5. För och nackdelar: Man skapar listor med för och nackdelar för de olika koncepten, 

sedan gör gruppen sitt val efter sin opinion. 
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6. Bygga prototyp och testa: Man bygger och testar prototyper av varje koncept, som 
man sedan utvärderar och bestämmer sig för efter man analyserat den data man fått ut. 

7. Beslutsmatriser: Man betygsätter koncepten mot för specificerade kriterier med olika 
vikter. 

 

De nämner även att effektiviteten på dessa metoder kan variera. I deras exempel använder de 

sig av beslutsmatriser, som de beskriver i en sexstegad process som visas nedan: 

 

1. Förbered en beslutsmatris 
2. Betygsätt koncepten 
3. Ranka koncepten 
4. Kombinera och förbättra koncepten 
5. Välj ett eller flera koncept 
6. Reflektera över resultaten och processen 

 

Detta är något de anser att man bör göra under hela konceptgenererings samt 

utvecklingsprocessen. 

 

2.4 Fas 2: Design på systemnivå  
Denna fas beskrivs som design på system nivå. Det är här man bestämmer produktens 

arkitektur, samt delar in produkten i undersystem och komponenter. I denna fas fastställer 

man även produktens preliminära design. Till slut bör man ha genererat en grundläggande 

geometrisk layout samt funktionella specifikationer för produktens olika system och ett 

preliminärt process flödes diagram. Enligt Ulrich & Eppinger (2003) rekommenderas man att 

använda denna fyrstegsmetod som presenteras nedan för att fastställa produktens arkitektur: 

 

1. Skapa någon form av ritning av produkten. 
2. Skapa cluster utifrån ritningen. 
3. Skapa en ungefärlig geometriskt layout. 
4. Finn grundläggande och tillfälliga samspel. 

 

Denna metod kommer leda gruppen genom den inledande processen för arkitektoniska beslut, 

samt de kommande aktiviteterna inom systemnivå och detaljnivådesign. Arkitektoniska beslut 

har mycket breda implikationer och det är därför viktig att få feedback från marketing, 

tillverkning samt design avdelningarna, då dessa beslut kan påverka vilka plattformar eller 

versioner av en produkt som når olika marknader anser Ulrich & Eppinger (2003). 

 

Det som var intressant och relevant med denna fas var att skapa den preliminära utformningen 

av drivsystemet i form av placering och interaktion mellan komponenterna.  
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2.5 Flödesschema för produktutvecklingsprocess 
Ulrich & Eppinger (2003) menar att produktutvecklingsprocessen kan blir modifierad för att 
anpassas till individuella arbeten. Nedanför är ett flödesschema som beskriver vår 
arbetsprocess.  

 
Figur 2.3: Flödesschema för vår produktutvecklingsprocess. 
 

Vi börjar med en projekt plan där vi planerar hur arbetet ska gå till, hur det är uppdelat och 
hur mycket tid som behövs samt våra mål i arbetet. Att identifiera kundbehov och koncept 
generering gör vi i princip parallellt. Utveckling av grundkonceptet arbetar vi också parallellt 
med koncept val. Efter varje steg kan man alltid reflektera över resultatet och se om det är 
någonting som behöver förbättras. 
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3 METOD 
I detta kapitel presenterar vi metoderna vi har valt att använda under arbetsgången för detta 

projekt för att nå vårt resultat, samt resonemang bakom dessa metodval. Även metoder för 

datainsamling presenteras här. 

 

Under en utvecklingsprocess är ofta datainsamlingen samt analysen av insamlade data en 

iterativ process. Datainsamlingen är extra viktig i begynnelsen av 

produktutvecklingsprocessen då man i de första faserna inhämtar och analyserar data från 

kunderna. Vilket är viktigt på grund av att det är från denna insamlade data man fastställer 

sina kundbehov, kravspecifikation och andra intressanta inriktningar för sitt projekt. Under 

den använda produktutvecklingsprocessen för arbetet har datainsamling samt analys av 

insamlade data gjorts vid följande steg, förstudie, konceptval samt konstruktionsfas. 

 

3.1 Datainsamlingsmetoder 
Boken Research design, John W. Creswell (2009) Presenterar 3 olika typer av metoder för 

datainsamling. De nämnda metoderna är kvalitativa, kvantitativa och blandade metoder. John 

W. Creswell (2009) menar att kvalitativa och kvantitativa metoder inte bör ses som polära 

motsatser utan att de istället representerar olika ändar av en följd. En studie brukar vara mer 

kvalitativt än kvantitativt eller tvärtom. Blandade metoder ligger någonstans mellan de två 

eftersom de innehåller element av både kvalitativa och kvantitativa metoder. 

 

John W. Creswell (2009) beskriver skillnaderna mellan kvalitativa och kvantitativa 

datainsamlingsmetoder med att det i kvalitativa metoder främst används ord, bilder och 

observationer istället för numerisk data, exempelvis siffror som i kvantitativa metoder, eller 

att man använder öppna frågor för kvalitativa hypoteser istället för slutna frågor i kvantitativa 

intervjuer. 

 

Vi valde därför utifrån denna beskrivning att göra en kvalitativ undersökning. Denna 

undersökning gjordes för att förbättra vår överblick av problemet och för att samla 

information som kan hjälpa oss med att generera lösningar. Syftet med förstudien var att 

bekräfta att det fanns ett kundbehov, att skapa ett både miljö- och arbetsmiljö vänligare driv 

system för deras CC900 tandemvält, samt att identifiera andra behov. 

3.1.1 Kvalitativa metoder 
John W. Creswell (2009) beskriver att kvalitativ undersökning är ett sätt att utforska och 

förstå innebörden av problem som individer eller grupper har. Processen för datainsamling i 

en kvalitativ undersökning innehåller ofta intervjuer och tester, data samlas oftast in i 

deltagarens miljö. John W. Creswell (2009)  nämner även att dataanalysen kan bygga på 

detaljer till mer generella teman, samt att forskaren i fråga under tiden tolkar given data, 

vilket ger en mer flexibel rapportering. 
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Några viktiga punkter som John W. Creswell (2009) beskriver handlar om olika delar eller 

moment som är bra att tänka på och som kan ingå i en kvalitativ undersökning. Av dessa 

punkter har vi valt ut de som kändes relevanta i vår undersökning. 

 

 Naturlig miljö: Innebär att kvalitativa forskare brukar samla data på fältet, nära platsen 
där problemet brukar uppstå. Men även för att kunna studera personernas beteende, 
samt ha möjlighet att ställa frågor direkt på plats till de riktiga användarna, alternativt 
testa själv. 
 

 Forskaren som huvud instrument: Forskare, genom att granska dokument, observera 
beteende eller intervjua deltagare används många olika metoder till att samla in 
information. Forskare utför oftast momenten själv och brukar inte använda sig av andras 
frågeformulär. 
 

 Information från flera källor: Istället för att förlita sig på en enda källa, brukar 
forskare samla in information i olika form som intervjuer, observationer och dokument. 
Forskare granskar sedan all information, tolkar den och kategoriserar den. 
 

 Induktiv dataanalys: Kvalitativa forskare bygger upp deras mönster eller teman och 
kategoriserar dem, från botten upp, genom att sortera data i mer och mer abstrakta 
enheter av information. Detta görs iterativt mellan teman och databasen och görs tills 
man har ett tillräckligt bra antal teman att arbeta utifrån. Detta kan även innehålla 
samarbete med deltagarna för att få deras syn på de fram arbetade teman. 
 

 Utvecklande design: Menas att kvalitativa forskningsprocesser kan starta med en fast 
forskningsplan men att ens metoder och frågor kan förändras under arbetets gång 
vartefter man får in mer information eller insikter. 
 

 Tolkning: Under datainsamlingsprocessen gör forskare tolkningar av vad de ser, hör 
och förstår. Tolkningen påverkas av forskarens bakgrund, situation och tidigare 
uppfattning. När forskningsrapporten publiceras gör både läsare och deltagare också en 
tolkning. I och med man får så många tolkningar får man flera synpunkter på problemet 
för framtida forskning. 
 

John W. Creswell (2009) skriver i sin bok att de vanligaste formerna av datainsamling i en 

kvalitativ undersökning är observation, intervjuer, dokument samt ljud och visuella material. 
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3.1.1.1 Observation 
Kvalitativa observationer gör man enligt John W. Creswell (2009) genom att samla in 

observationsdata som deltagare eller observatör. Det är effektivast att börja som en observatör 

för att sedan själv delta. Observationsdata man samlar in består av allt från beteende till 

aktivitetsdata från både deltagare och eget deltagande vid observationsplatsen. 

John W. Creswell (2009) tycker att man under observationsdatainsamlingen bör dela in sitt 

protokoll i två delar, beskrivande anteckningar och reflekterande anteckningar. Beskrivande 

anteckningar innehåller exempelvis bilder på deltagarna, rekonstruktion av dialog, 

beskrivning av den fysiska platsen och noteringar av speciella händelser och aktiviteter. 

Reflekterande anteckningar innehåller exempelvis forskarens personliga tankar, som 

spekulationer, känslor, problem, idéer, magkänslor, intryck och fördomar. 

3.1.1.2 Intervjuer 
Kvalitativa intervjuer enligt John W. Creswell (2009) kan man göra på olika sätt. Man kan ha 

en ostrukturerad, semistrukturerad eller fokusgrupps intervju och föra manuella anteckningar 

eller spela in intervjun och transkribera senare. De olika intervjutyperna är e-mail där man 

ställer frågorna via mail, face-to-face där man intervjuar personen personligen, live eller 

online fokusgrupp där man ställer frågorna i en mindre grupp, och telefonintervjuer där man 

ställer frågorna via telefon. Intervjuerna bör innehålla ett fåtal ostrukturerade frågor som är 

tänkta att föra fram deltagarnas synsätt och åsikter. 

3.1.1.3 Dokument 
Enligt John W. Creswell (2009) handlar kvalitativa dokument undersökningar om att man 

analyserar olika dokument exempelvis interna dokument, officiella rapporter, arkiverat 

material, hemsidor, biografier och sekundärt material. Med sekundärt material menas data 

som är insamlad i andrahand, så som någon annans intervjuer, upplevelser, beskrivningar eller 

dokument. 

3.1.1.4 Ljud och visuella material 
John W. Creswell (2009) beskriver kvalitativa ljud och visuella material som olika typer av 

bilder, konstobjekt, videoinspelningar samt alla former av ljud, lukter och smaker eller andra 

sinnes upplevelser. 

 

Tabell 3.1 från John W. Creswell (2009)  bok som förklarar för- och nackdelar med de olika 

kvalitativa datainsamlingsmetoderna. 
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Typer of 
metoder 

Alternativ Fördelar Begränsningar 

Observation 
 

 Forskaren observerar samt 
deltar 

 Forskaren observerar men 
deltar inte 

 Forskaren observerar, deltar 
inte samt de observerade vet 
inte om att de är iakttagna 

 Att forskaren får 
erfarenhet tillsammans 
med deltagare. 

 Att forskaren kan 
dokumentera händelser 
som inträffar. 

 Ovanliga aspekter kan 
noteras under 
observation. 

 Användbart för att 
utforska ämnen som kan 
vara obehagliga för 
deltagarna att diskutera. 

 Forskaren kan ses 
som påträngande. 

 Privat information 
kan observeras men 
kan inte bli 
rapporterad. 

 Forskaren har inte 
tillräckligt bra 
kompetens för att 
observera och delta. 

 Vissa deltagare kan 
ta fram speciella 
problem i rapporten. 

Intervjuer 
 

 Individuell personlig intervju 
 Telefon intervju 
 Grupp intervju 
 Intervju använder e-post 

 Användbart när 
deltagare inte kan 
observeras direkt. 

 Deltagarna kan ge 
historisk information. 

 Att forskaren har kontroll 
över frågorna. 

 Förse indirekt 
information filtrerad 
genom intervjuarnas 
synpunkter. 

 Förse information 
på en bestämd plats 
istället för den 
naturliga 
fältinställningen. 

 Forskarens närvaro 
kan påverka svaren. 

 Kan vara 
missförstånd i både 
frågor och svar. 

Dokument 
 

 Offentliga dokumenten 
 Privata dokumenten 

 Möjliggör för forskaren 
att få en beskrivning från 
deltagarna. 

 Kan nås vid en tidpunkt 
som är lämplig för 
forskaren. 

 Representera data som 
är tankeväckande 
eftersom att deltagarna 
har sammansatt den. 

 Den kan spara tid för 
forskaren om han inte 
behöver transkribera. 

 Inte alla människor 
är lika artikulerade 
och uppfattande. 

 Kan vara skyddad 
information som är 
otillgänglig för 
allmän eller privat 
tillgång. 

 Viss information är 
svårare att hitta. 

 Kan kräva 
transkribering eller 
scanning för att föra 
över till datorn. 

 Material kan vara 
ofullständigt 

 Dokumenten kan 
vara falska och 
felaktiga. 

Ljud/visuella 
material 
 

 Fotografier 
 Videoinspelningar 
 Datormjukvara 
 Konstobjekt 

 

 Metoden kan vara för 
diskret. 

 Ger deltagarna möjlighet 
att direkt dela hur det 
verkligen ser ut. 

 Kreativitet i att det 
fångar uppmärksamhet. 

 Kan vara svårt att 
tolka. 

 Kanske inte är 
tillgänglig offentlig 
eller privat. 

 Närvaron av en 
observatör kan vara 
störande och 
påverka svaret. 

Tabell 3.1: Kvalitativa datainsamlings typer, observation, intervjuer, dokumenten, 

Ljudvisuella materialen. (John W. Creswell, Boken Research design, s. 179-180, 2009) 
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Under datainsamlingsmomenten har vi valt att använda dessa metoder på grund av att de ger 

en stor variation av användbar information som ger oss en bredare insikt om problemet samt 

lösningarna. Kvalitativa observationer ger oss en direkt bild om hur maskinen fungerar i 

dagsläget samt ger oss tydliga indikationer på dess problem. Kvalitativa intervjuer är ett 

effektivt sätt att får tydliga svar på mer komplexa problem och med hjälp av öppna frågor får 

vi reda på de latenta önskemålen. Genom kvalitativa dokument får vi reda på deras tidigare 

koncept och lösningar av problemet, samt att vi får tillgång till den senaste tekniken och 

forskningen via exempelvis internet som kan hjälpa oss att utveckla en bättre lösning. 

Kvalitativa ljud och visuella material hjälper oss för att kunna studera problemet i efter hand 

samt att detektera andra problem så som luftföroreningar och buller. 

 

3.2 Kvalitativ dataanalys 
Processen av dataanalys är enligt John W. Creswell (2009) att tolka och analysera sina 

insamlade data. Planen för att analysera data kan innehålla många komponenter. Det 

innehåller till exempel att förbereda data för analys, göra olika sorters analyser för att jobba 

sig till en djupare förståelse för ens data, representera data och göra tolkningar av det 

insamlade datas större mening. 

 

John W. Creswell (2009) beskriver dataanalys processen som en iterativ process som består 

av kontinuerlig reflektion, ställa analytiska frågor och att anteckna intressanta punkter av 

informationen. Kvalitativ dataanalys sker under tiden som man samlar in data. Exempelvis 

görs tolkningar under tiden som man intervjuar eller observerar. 

 

Ofta i kvalitativa dataanalyser så använder man sig av någon generisk form av analys. John 

W. Creswell (2009) förespråkar att man först delar in sin information i kategorier, detta kallas 

Open coding. Sedan sorterar man kategorierna och positionerar dem i en teoretisk modell, 

detta kallas Axial coding. Efter detta letar man samband mellan dessa kategorier, detta kallas 

Selective coding. John W. Creswell (2009) beskriver de generella stegen av kvalitativ 

dataanalys med figur 3.1. 
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Figur 3.1: Kvalitativ dataanalys. (John W. Creswell, Boken Research design, s. 185, 

2009) 

 

Utifrån bilden beskriver John W. Creswell (2009) ett linjärt hierarkiskt tillvägagångssätt som 

bygger från botten och upp. Dock ser han processen som en mer interaktiv process där stegen 

är mer sammankopplade och inte måste följas i en strikt ordning. 

 

 Steg 1 Organizing and Preparing Data for Analysis: Här ska man organisera och 
förbereda data genom att exempelvis transkribera intervjuer, läsa igenom sitt material, 
sortera och strukturera data efter olika typer beroende på källa. 
 

 Steg 2 Reading Throgh All Data: Detta steg är till för att få en generell överblick av 
informationen och samtidig söka efter dess generella mening. 
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 Steg 3 Coding the Data: Här börjar man med detaljerade analyser och med kodnings 
processer, Open coding, Axial coding och Selectiv coding. 
 

 Steg 4 Themes and Description: Från kodningen tilldelar man kategorier och 
beskrivningar från data. 
 

 Steg 5 Interrelating Themes/Description: Här letar man efter samband mellan 
kategorier och beskrivningar. 
 

 Steg 6 Interpreting the Meaning of Themes/Descriptions: I sista steget gör man en 
tolkning av data från föregående steg. Man ska även reflektera över vad man har lärt sig 
från de föregående stegen samt om man behöver iterera processen. 
 

3.3 Idé genererings metoder 
Vi valde att använda oss av brainstorming och brainwriting som ide genereringsmetoder, på 

grund av att vi har använt dessa metoder i många projekt under vår utbildning. Detta gör att vi 

känner oss mycket bekanta med hur dessa metoder fungerar och säkra på att de levererar bra 

resultat. Information om dessa metoder finns på många hemsidor men hämtades från 

Mindtools (2017) då vi anser dem representativa för den eftersökta informationen som vi kan 

se i följande två avsnitt.    

3.3.1 Brainstorming 
Brainstorming kan vara ett effektivt sätt att komma upp med idéer och kreativa lösningar. Den 

kombinerar en avslappnad och informell inställning till problemlösning och uppmuntrar 

människor att komma med tankar och idéer som i början kan verka orealistiska. Detta kan 

hjälpa folk att tänka utanför det normala för att komma på mer kreativa lösningar. Några av 

dessa idéer kan utformas som lösningar på ett problem, medan andra kan utvecklas till ännu 

fler idéer. Därför skall man undvika att kritisera eller belöna idéer under brainstorming. Man 

ska försöka öppna upp möjligheter och bryta ner felaktiga antaganden om problemets gränser. 

Under denna fas ska man undvika att bedöma och analysera lösningar då det kommer att 

hindra idé generering och begränsa kreativiteten. 

 

Fördelen med att börja med brainstorming istället för en strukturerad analysprocess är att den 

ger en fri och öppen miljö som uppmuntrar alla att delta. Alla lösningar är välkomna att jobba 

vidare på, och alla deltagare uppmuntras att hjälpa varandra för att utveckla en mängd olika 

kreativa lösningar. Gruppmedlemmarnas olika erfarenheter ökar idéernas rikedom, vilket 

innebär att man ofta kan komma fram till bättre lösningar på problemet. 

 

Genom att kombinera individuell och grupp brainstorming, kan hjälpa gruppmedlemmarna att 

fokusera på problemet utan avbrott och maximera antalet idéer man får fram. Med en välskött 

brainstorming kan man också få en stor känsla av lagbildning. Mindstools(2017) tog fram 3 

steg som är bra att följa för att effektivisera brainstorming sessionen. 
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 Steg 1: Förbered gruppen 
Börja med att sätta upp en bekväm miljö och förbereda alla hjälpmedel som behövs 
inför brainstorming sessionen. Dela ut tillräckligt information till gruppmedlemmarna 
och tänk på att för mycket information kan begränsa gruppmedlemmarnas kreativitet. 
Försök att inkludera en stor grupp med människor som har olika kunskaper och 
bakgrunder. Innan man börjar med brainstorming ska man utse en person för att 
anteckna de idéer som kommer fram under sessionen. Använd flipcharts eller 
whiteboards för att alla ska kunna se dem. Om medlemmarna inte är vana vid att arbeta 
tillsammans kan man börja med en lämplig uppvärmningsövning. 
 

 Steg 2: Presentera problemet 
Var tydlig med problem beskrivningen och lägg ut de krav man måste uppfylla. 
Förklara att mötets mål är att generera så många idéer som möjligt. Vid början av 
sessionen ge medlemmarna en tyst stund, för att skriva ner så många lösningar eller 
idéer de kommer på, och be sedan alla att dela med sig. 
 

 Steg 3: Guida diskussionen 
När alla har presenterat sina idéer starta en gruppdiskussion, så man kan utveckla andras 
idéer och komma på ännu fler nya idéer. Uppmuntra alla att bidra, även de personer som 
är mer tysta, och förhindra att någon kritiserar idéer. Som diskussionsledare bör du dela 
med dig av dina egna idéer, men din huvuduppgift är att vägleda och stödja 
diskussionen. Glöm inte att låta alla ha kul och uppmuntra gruppen att komma med så 
många idéer som möjligt även om de anses opraktiska. Låt inte gruppmedlemmarna 
fastna på en tanke för länge. Om brainstorming sessionen blir för lång bör man ta pauser 
med jämna mellanrum. 

3.3.2 Brainwriting 
Mindtools(2017) beskriver att under en vanlig brainstorming session så händer det ofta att 

bara några specifika personer pratar och uttrycker sina idéer. Sedan kommer resten av 

gruppen in i diskussionen och fortsätter att diskutera dessa idéer, utan att tänka på andra idéer 

som skulle kunna bli genererade. Det är en av de största nackdelarna med brainstorming. Det 

kan bero på att vissa i gruppen är blyga och kanske rädda att få sina förslag avvisade, andra är 

kanske rädda för att andra ska tycka att deras förslag är för överdrivna och vågade. Vissa är 

mer utåtriktade eller har starka personligheter och som kanske verkligen pushar sina idéer 

eller försvarar dem starkt utan att lyssna på andra.  

 

Brainstorming är en effektiv metod för ide generering, men om man har problem med det 

ovan nämnda kan det vara bra att komplettera med brainwriting då det tillåter alla att komma 

till tals samt även att vara anonyma om de vill. Detta på grund av att man skriver ner sina 

idéer för sig själv istället för att alla talar och diskuterar dem öppet direkt med varandra. Detta 

gör även att man kommer ihåg allas förslag och inte bara glömmer bort, kastar eller ändrar 

dem utan anledning till senare. Vilket förhindrar något som kallas blocking.  
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4 RESULTAT 
I detta kapitel beskrivs hur vi har kommit fram till resultatet av vår frågeställning. Vi 

beskriver varje moment under arbetets gång samt resultaten från dem.  

 

4.1 Identifiera kundbehov 
Med hjälp av resultatet från datainsamlingen och dataanalysen har vi identifierat behov och 

kravspecifikation för tandemvältens drivsystem. 

4.1.1 Kvalitativ datainsamling 
Datainsamlingen för att finna behov och kravspecifikation för tandemvältens drivsystem 

utfördes på tre olika sätt, intervju, observation och dokument.  

4.1.1.1 Intervju 
Vi använde oss av semiostrukturerad personlig intervju i början av denna undersökning. På 

grund av att detta är en effektiv intervjuform, då man lättare kan använda sig av öppna frågor 

som man kan ställa följdfrågor på, samt att deltagaren kan ge historisk information. Man kan 

även spela in intervjuerna om deltagarna tillåter det för att förenkla transkriberingen, vilket 

kan vara bra så man inte missar viktigt information för senare analys.  

Intervjuerna utfördes på Dynapack med ansvarig för utbildning av förare, samt ansvarig för 

teknologi och applikations center. Personen vi intervjuade arbetar även mycket med 

kundkontakter både på plats och ute på mässor. Därför valde vi att intervjua honom på grund 

av att det ger oss information om vad företagen som köper in maskinerna är intresserade av, 

samt vad de potentiella förarna av maskinerna har för åsikter, men även vad Dynapack själva 

är intresserade av. Intervjutiderna varierade, men varade runt 30 till 40 minuter.  

 

För intervju med Fredrik Åkesson vid Dynapac har vi ställt följande öppna frågor: 

 

 Hur fungerar nuvarande drivsystem? 
 Hur mycket får det nya drivsystemet kosta? 
 Har kunderna gett några önskemål? 
 Vad har ni för krav på det nya drivsystemet? 

4.1.1.2 Observation 
Under de observations tillfällen vi deltagit vid, har vi varit på plats vid Dynapacks monterings 

fabrik samt test anläggning för sina tandemvältar här i Karlskrona Blekinge. De observationer 

som har utförts har varit öppna, då de observerade har varit medvetna om att vi observerade, 

samt att vi har genomfört deltagande observationer genom att testa att köra själva. 

Interaktionerna mellan oss och de observerade var hög, det fanns möjlighet att ställa frågor 

under tiden. Vi observerade även deras tidigare elektriska tandemvält prototyp på plats, dock 

kunde den inte provköras då den inte fungerade.  
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Observationerna gav bra resultat då vi samlade in mycket information, om bland annat 

vältarnas karaktäristik, miljöpåverkan, arbetsmiljöpåverkan samt även möjliga andra 

användningsområden. Vi kunde även studera förarens beteende under körning. Andra viktiga 

observationer som gjordes var bland annat hur hög motorljudvolymen var samt avgaslukten. 

Observationerna dokumenterades med hjälp av bilder samt filmer. Innan observationerna 

genomfördes fick vi ta på oss säkerhets utrustning samt genomgå en demonstration av 

reglagens funktion samt hur man kör.  

 

Vi utförde även en maskerad observation vid en parkeringsplats utanför Lidl i Karlskrona 

Blekinge, utan någon som helst interaktion mellan oss som observatörer och de som 

observerade, där vi kunde se vältar i daglig användning och gjorde liknande observationer 

som i den öppna observationen. 

 

Vi valde dessa observations former av praktiska skäl, då de har en test anläggning på plats, 

samt att det var en väg byggnation någorlunda nära skolan som vi kunde observera. Vi anser 

att vi fick bra resultat från dessa observationer.  

 

 

Figur 4.1: Observation av cc900 testkörning på Dynapacs test bana för små vältar.  
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Figur 4.2: Deltagande Observation av cc900 testkörning på Dynapacs test bana för 

små vältar. 

4.1.1.3 Dokument 
De dokument som använts vid framtagande av behov och kravspecifikation var mestadels 

interna och officiella dokument från Dynapac. Dessa dokument består av officiell produkt 

information från den nuvarande dieseldrivna cc900 maskinen, samt sekundärt material 

bestående av interna dokument om den tidigare prototypen, innehållande specifikationer samt 

test information.   

4.1.2 Kvalitativ dataanalys 
Genom att transkribera, koda, sortera och strukturera insamlade data i den kvalitativa 

dataanalysen har vi kommit fram till dessa kategorier i tabellen nedan. 

 

Kategorier Under kategorier 

Miljö Arbetsmiljö, miljövänlig, ljudvolym  

Dimensioner Vikt, storlek  

Kostnad Pris, tid 

Funktion Arbetstid, normalt arbete, nya områden  

Tabell 4.1: Kategorier och underkategorier för den kvalitativa dataanalysen. 

 

4.1.2.1 Miljö 
I sammanställandet av miljö kategorin  kan vi med hjälp av våra intervjuer och observationer 

konstatera att miljön är ett problem som upplevs av många, både av förare samt företag. Då 

maskinen är dieseldriven släpper den ut avgaser samt har ett högt motorljud, vilket kan vara 

ett problem för både förarna samt passerande personer eller boende, när de vill använda 



24 

 

maskinen i dåligt ventilerade eller ljud känsliga områden som inne i parkeringshus eller på 

smågator i städer. Sedan framkommer det från intervjuerna att många företag vill profilera sig 

som ett bättre miljöalternativ, vilket de finner svårt då det just nu inte finns något produkt 

utbud.     

 

4.1.2.2 Dimensioner 
Under våra observationer, intervjuer samt undersökande av dokumentationen framkom det att 

vikten på maskinen är viktig för resultatet på asfalten, det vill säga att maskinen inte får vara 

för lätt eller för tung. Samtidigt bör inte de fysiska dimensionerna av välten ändras för mycket 

då den är tänkt att användas för arbeten som kräver en mindre maskin.     

 

4.1.2.3 Kostnad 
I kostnads kategorin kunde vi genom intervjuerna dra slutsatsen att kunderna skulle vara 

villiga att betala mer för en miljövänlig produkt. Samt att konceptet helst bör vara lätt att 

implementera, det vill säga enkelt att konvertera den nuvarande maskinen utan dyra och 

tidskrävande specialbeställningar.      

 

4.1.2.4 Funktion 
Vad som tydligt framkom från intervjuerna samt observationerna, var att maskinerna måste 

klara av den tuffa arbetsmiljö som de utsätt för i sitt dagliga arbete. Samt att de bör klara av 

att arbeta under långa perioder under arbetsdagen. En annan aspekt av funktion som uppkom 

under intervjuerna var att det hade varit bra om man kunnat använda maskinen inomhus i till 

exempel varmgarage eller köpcenter där man annars normalt sätt använder mycket 

långsammare eldrivna handverktyg.     

4.1.3 Behov och kravspecifikation 
Ulrich & Eppinger (2003) beskriver att kundbehov oftast utrycks i "kundens språk", 

exempelvis "enkel att installera" eller "bullrar mindre". Att beskriva på detta sätt hjälper till 

att förstå vilka problem som behöver lösas. För att få en kravspecifikation behöver man dock 

mer än bara kundbehov, då dessa inte bidrar till att förklara hur produkten ska se ut eller 

byggas, eftersom de brukar vara ganska löst beskrivna. Därför behöver man enligt Ulrich & 

Eppinger (2003) krav som skall vara mätbara. Ulrich & Eppinger (2003) ger ett exempel på 

att något ska vara installerat under en viss tid, som beskrivs enligt "medelvärdet för 

installationen skall vara under 75 sekunder" vilket då ger ett värde att följa. 

 

Ulrich & Eppinger (2003) beskriver ett bra sätt att uttrycka relationerna mellan de framtagna 

behoven och kraven i en så kallad "needs metrics matrix". Man bygger matrisen genom att 

skriva in kraven i kolumnerna samt behoven i raderna. Med hjälp av dessa rader och 
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kolumner skapar man en matris som man markerar med punkter där kraven och behoven är 

sammanhängande.  

 

Med hjälp av detta har vi skapat vår behov- och kravspecifikations matris, se figur(), som 

innehåller de resultat vi fått från den kvalitativa dataanalysen i 4.1.2 samt de olika kriterier vi 

fått från Dynapac. 
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Behov 

             Miljövänligt drivsystem. 

 
 

  

● 

        Helst inte ändra utseende och dimension. 

   

● 

    

● 

    Billigt och enkelt att implementera. 

  

● ● 

        

● 

Uppfyller generella kraven för arbetet. 

 

● 

    

● ● 

 

● ● ● 

 Vara tystare. 

     

● 

       Bättre arbetsmiljö. 

    

● ● 

       Fler användnings områden. 

    

● ● 

       Figur 4.3: Behov- och kravspecifikations matris. 

 

4.1.3.1 Miljövänligt drivsystem 
Enligt figur 4.2 visas kravet som vi relaterat behovet miljövänligt drivsystem till. För att 

systemet skall vara miljövänligt är kravet att det drivs av någon form av miljövänligt bränsle, 

så det inte släpper ut några miljöfarliga avgaser. Det vill säga att systemet inte bör drivas av 

något fossilt bränsle.   
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4.1.3.2 Helst inte ändra utseende och dimension 
Detta behov relaterar enligt figur 4.2 till önskemålet att inte ändra dimensionerna på välten, 

med det menas längd, bredd och höjd. Samt att vikten inte bör ändras för mycket på grund av 

att det kan påverka kvaliteten på arbetet original välten var designad för.    

 

4.1.3.3 Billigt och enkelt att implementera 
Behovet relaterar till enligt figur 4.2 att kostnaden inte bör överstiga 200000 kronor, detta på 

grund av att maskinen inte ska bli för dyr ut till kunden, samt inte skilja för mycket i pris från 

diesel modellen så att ingen har råd att välja det miljövänliga alternativet. Behovet relaterar 

vidare till att behålla dimensionerna, då det är mycket dyrt och komplicerat att designa ett nytt 

chassi, samt verktyg och maskiner för att tillverka det. Samma sak gäller för kravet om att 

använda befintliga produkter på marknaden då det är dyrt och tidskrävande att special beställa 

produkter som inte redan finns på marknaden. 

 

4.1.3.4 Uppfyller de generella kraven på arbetet 
Som vi kan se i figur 4.2 så är detta en av det viktigaste krav och behovs relationer.  

Då maskinen ska klara att arbeta under hårda förhållanden i olika väder är det viktigt att 

systemet klarar de grundläggande mekaniska kraven, så som att den ska leverera 1000nm per 

vals, kunna leverera en torsions vibration på 8,7 Nm, ha en vibrations hastighet på 68hz, klara 

av att köra i rätt hastighet 80 rpm, samt vara möjlig att köra i minst 4 timmar på en arbetsdag.  

 

Enligt kravet att klara IP65 måste den också klara de generella arbetsförhållanden då den 

används på dammiga arbetsplatser och måste tåla regn. IP betyder International Protection 

som står för ett internationellt sätt att koda för olika kapslingsklasser. Den anger i vilken 

utsträckning kapslingen ger skydd mot att komma åt farliga delar inuti kapslingen, samt skydd 

av materiell inne i kapslingen mot inträngande föremål det vill säga fasta föremål eller vatten 

(Elsäkerhetsverket 2017).  Den första siffran står för skyddet mot inträngande fasta föremål, 

medan den andra siffran står för skydd mot inträngande vatten enligt tabell 4.2 nedan hämtad 

från (Elsäkerhetsverket 2017). 
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Första 

Siffran 

Betydelse Andra 

siffran 

Betydelse 

0 Inget skydd 0 Inget skydd 

1 Skydd mot inträngande av 

fasta föremål större än 50 

millimeter 

1 Skyddad mot droppande vatten 

2 Skydd mot inträngande av 

fasta föremål större än 12 

millimeter 

2 Skyddad mot droppande vatten. 

Apparaten får ej luta mer än max 

15° från normalvinkeln 

3 Skydd mot inträngande av 

fasta föremål större än 2,5 

millimeter 

3 Skyddad mot strilande vatten. Max 

vinkel 60° 

4 Skydd mot inträngande av 

fasta föremål större än 1 

millimeter 

4 Skyddad mot strilande vatten från 

alla vinklar 

5 Dammskyddad 5 Skyddad mot spolande vatten från 

munstycke 

6 Dammtät 6 Skyddad mot kraftig överspolning 

av vatten 

  7 Kan nedsänkas tillfälligt i vatten 

utan att ta skada 

  8 Lämpad för långvarig nedsänkning 

i vatten, enligt tillverkarens 

anvisning 

Tabell 4.2: En tabell som beskriver båda siffrornas betydelse i IP klassificeringen 

hämtad från (Elsäkerhetsverket 2017). 

 

 Vara tystare 
Då original maskinen drivs av en diesel motor som har ganska hög ljudvolym om 103 

decibel kan vi se relationen till behovet och kravet i figur 4.2 om att få ner ljudnivån så 

att maskinen blir mer arbetsmiljövänlig och användbar i fler situationer.  

 

 Bättre arbetsmiljö 
Detta behov kan relateras enligt kraven i figur 4.2 till att få ned ljudvolymen som 

nämndes i tidigare stycke, samt för att minska de farliga avgaserna från maskinen som 

är dåliga för både miljön och människorna runt om kring den.  

 

 Fler användnings områden 
Behovet av fler användnings områden kan relateras till figur 4.2 både lägre ljudnivå 

samt miljövänligt bränsle. Behovet av att kunna använda maskinen exempelvis inomhus 

för att slippa använda små ineffektiva hand maskiner, skulle vara möjlig om den inte 

släppte ut några skadliga avgaser eller bullrade för mycket.    

 

4.2 Konceptgenerering 

Under konceptgenerering valde vi att kombinera brainstorming och brainwriting metoden som 

vi förklarade i kapitel 3.3. Vi valde metoderna eftersom de passar för vår gruppstorlek samt 

för att medlemmarna har erfarenhet av metoden från tidigare projekt. Vi började med 
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brainwriting där gruppmedlemmarna har tid att funderar över lösningar och skriva ner dem. 

Sedan gick vi över till brainstorming, då vi diskuterade lösningarna som vi kommit fram till 

samtidig som vi utvecklade och diskuterade fram flera idéer. 

 

Konceptgenereringsprocessen utfördes samtidigt med undersökningarna i början av arbetet, 

vilket betydde att vissa koncept genererades innan vi fick viss information. Vi var dock 

medvetna om att våra idéer skulle baseras på redan tillgängliga teknologier. Vi blev 

uppmanande av Dynapac att tänka fritt inom ramen för existerande teknologi, dessutom gav  

de oss inte några av sina idéer de haft kring projektet, då de ville få ett nytt perspektiv från oss 

som kom utifrån. Alla koncept och idéer från brainstormingen och övrigt, dokumenterades 

med bilder samt anteckningar. I de kommande styckena presenteras de mest realistiska 

lösningarna som uppkom genom konceptgenereringsprocessen.   

4.2.1 Helt elektrisk 
Helt eldrivet var för oss det första och mest uppenbara valet när vi tänkte på miljövänliga 

fordon. Då de mest kända miljövänliga fordonen som är vanliga personbilar just nu är helt 

eldrivna, med exempelvis Tesla som en intressant aktör på området, se figur 4.4. 

Drivsystemet var även intressant på grund av att Dynapacs tidigare prototyp var designad att 

vara helt elektrisk, genom att ha elmotorer för båda valsarna samt för dess vibrations motorer. 

Elektriciteten skall i så fall lagras i batterier. 

 

Problemet med detta drivsystem skulle kunna vara likt den tidigare prototypen, att 

elmotorerna inte är tillräckligt starka för att klara av alla förhållanden som kan finnas i 

arbetet. Samt att de tidigare använda motorerna var specialbeställda och väldigt dyra, även att 

batterierna skulle kunna vara dyra samt kanske inte hålla tillräckligt med kraft för 

tillfredställande drift tid. Vilket av dessa system som går vidare behöver undersökas.  

 

Man skulle kunna tänka sig att använda mindre kraftiga elmotorer och använda kuggväxlar 

för att öka vridmomentet. Problemet med detta är att då skulle man behöva platts i valsen för 

både en motor samt en växellåda vilket skulle medföra att man troligen behöver bygga om 

valsens inre från grunden vilket skulle vara både dyrt och mycket arbetskrävande. På grund av 

detta har vi valt att helt elektriskt i detta arbete representerar en elmotor som klarar 

vridmomentskraven frånbörjan.    
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Figur 4.4: Tesla Model X. (Hämtad från https://www.tesla.com, 2017) 

4.2.2 El - hydraulisk 
Ett annat koncept vi kom att tänka på under konceptgenereringen var El- hydraulisk. Detta 

koncept bygger på att man precis som i det eldrivna konceptet byter ut den nuvarande 

dieselmotorn mot en vanlig elmotor. Men istället för att byta ut allt, så som framdriften av 

valsarna samt vibrationsmotorerna till eldrift, byter man bara ut dieselmotorn men inte 

hydraulmotorn som dieselmotorn driver. Istället låter man elmotorn driva hydraulmotorn.  

 

Detta borde i teorin leda till att om man enkelt bara kan byta ut den gamla motorn mot en 

standard elmotor och koppla den till batterier. Då borde maskinen fungera som vanligt, utan 

den föregående eldrivna prototypens problem med prestanda samt pris.  

 

Problem som skulle kunna finnas med detta koncept är vilken storlek på elmotor man i så fall 

behöver för att motsvara den nuvarande dieselmotorn som driver hydraul pumpen, samt att 

man fortfarande behöver batterier med dess tillbehör för att den ska fungera. Detta behöver 

man undersöka om konceptet går vidare.         

4.2.3 El - dieselhybrid 
Detta koncept med el- dieselhybrid bygger på en lite mer traditionell teknik inom 

fordonsindustrin. Genom att ha en liten elmotor som hjälper den huvudsakliga 

förbränningsmotorn vid tyngre laster eller större acceleration som kräver hårdare arbete, 

hjälper man till att få ner bränsleförbrukningen genom att minska på tiden som motorn 

behöver jobba extra hårt. Ett exempel på det är Kia Optima T-Hybrid, se figur 4.5. 
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Figur 4.5: Kia Optima T-Hybrid (Hämtad från http://teknikensvarld.se/, 2017)  

 

Problemet med detta koncept är dock att det kan vara mycket komplext att få dessa två 

motorer att arbeta tillsammans, något som kan kräva många specialsystem för att få 

drivsystemet att fungera. Samt att man behöver plats till en sekundär motor samt dess batteri 

med tillhörande system. Vilket är något man kan behöva undersöka om det går vidare.     

4.2.4 Vätgasdrift 
Vätgasdrift är inte ett drivsystem i sig men det bygger på samma framdrivnings principer som 

beskrevs för de el - hydraulisk och eldrivna systemen. Skillnaden är att istället för batterier så 

drivs elmotorerna av en vätgas generator, som genererar elektriciteten som krävs för 

framdrivning. Figur 4.6 visar ett exempel på en bil som använder vätgas som energi källa till 

elmotor.  
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Figur 4.6: Hyundai ix35 Fuel Cell (Hämtad från http://www.hyundai.se, 2017) 

 

Fördelen med detta system skulle kunna vara att man istället för att ladda bilen med sladd, 

som kan ta lång tid, så tankar man med vätgas istället vilket troligen går lika snabbt som att 

tanka vanlig diesel. Samt att avgaserna som bildas är vattenånga istället för de vanliga 

avgaserna från diesel förbränning.  

 

Problemen med detta koncept skulle kunna vara att vätgasgeneratorn inte är lika 

energieffektiv som de andra alternativen, samt att vätgas är en explosiv gas. Vätgas används 

inte speciellt mycket inom fordonsindustrin vilket skulle kunna tyda på att det finns större 

problem med konceptet.  
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4.3 Grundläggandekonceptval 
För att utföra ett bra konceptval, som i detta fall är till för att utvärdera samt minska ner 

antalet koncept att fokusera på, har vi valt att använda oss av verktygen House of Quality och 

koncept undersöknings matris för denna uppgift då vi har använt verktygen i tidigare projekt.  

 

Johannesson m.fl. (2013) beskriver att när man ska utvärdera koncepten som genererats så ska 

man analysera dem för att bestämma deras värde utifrån de krav och behov som fastställts i 

behov och kravspecifikationen. Genomförandet av detta är enligt Johannesson m.fl. (2013) 

förknippat med vissa svårigheter enligt några av de exempel som listats nedan. 

 

 Värdet hos en lösning kan påverkas av många olika egenskaper.  
 Olika egenskaper kan ha olika relativa betydelser till varandra. 
 Olika personer värderar egenskaper olika. 
 Fullständig information om de olika lösningarna saknas när man måste ta beslut.     

4.3.1 House of Quality 
Christian N. Madu (2006) beskriver House of Quality som ett bra verktyg för att identifiera 

och klassificera kundernas önskemål, samt identifiera vikten av dessa önskemål. Identifiera 

konstruktions krav som är relevanta för dessa önskemål och sedan relatera dessa två.  

Detta tillåter verifikation av sambanden för att möjliggöra tilldelning av prioriteringar för 

systemets behov.  

 

House of Quality hjälper oss med att göra det enklare att åskådliggöra vilka krav och 

önskemål som är mest eftersökta. De krav och behov vi använt i vår House of Quality 

härstammar från den kvalitativa dataanalysen, vilket går att läsa om i 4.1.2.       

     

Θ Strong 9 

Ο Medium 3 

Δ Weak 1 
 

Figur 4.7: Legend av vikter för House of Quality matrisen. 
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Figur 4.8: House of Quality matris med våra värden. 

 

Som tidigare nämnt är kraven utsatta för att försöka genera och bestämma vilket koncept av 

drivsystem som är bäst lämpat för denna maskin och samtidigt försöka tillfreds ställa kundens 

behov så bra som möjligt. På samma sätt utfördes viktsättandet av kundens behov, det vill 

säga, ju högre poäng ju viktigare är behovet för kunden och den till tänkta användningen. 

 

De tre högst värderade behoven har vi valt att kommentera. Det första behovet är ett 

miljövänligt drivsystem vilket uppfyller de generella kraven samt är billigt och enkelt att 

implementera. Miljövänligt drivsystem är såklart viktigt då hela problemet bygger på att finna 

ett miljövänligt koncept till deras nuvarande dieseldrivna tandemvält. Dock är det också 

viktigt med ett miljövänligt system på grund av att det kan leda till att välten kan få flera 

användningsområden, förbättra arbetsmiljön och öka intresset bland kunderna. Det andra är 

att det är väldigt viktigt att behovet uppfyller de generella kraven då kunderna är väldigt 

noggranna med att maskinen klarar att utföra sitt arbete och hålla den standard på resultat som 

förväntas. Det tredje högst värderade behovet är att maskinen inte skall bli för dyr att 

producera viket är billigt och enkelt att implementera. Detta behov är högt värderat då 

Dynapac inte vill att maskinen skall bli för dyr att producera då kunderna troligen inte längre 

kommer att vara intresserade av produkten om den är mycket dyrare än det dieseldrivna 
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originalet. Samt att detta behov knyter an till kravet om att helst använda produkter som finns 

på marknaden då man vill slippa komplicerade och dyra specialbeställningar med allt vad det 

innebär.   

 

Produktens design och utformning samt krav och funktioner i vår House of Quality matris har 

vi valt med informationen från Dynapac samt resultatet av dataanalysen som grund, vilket kan 

ses som någorlunda bra krav och utformning. Anledningen till de breda och något otydliga 

kraven på just utformningen för att ge oss större utrymme för valmöjligheter, samt för att man 

just nu inte kan veta storlek och vikt på de största och viktigaste komponenterna. Det är något 

man troligen kommer att kunna ta reda på senare vid undersökning av möjliga större 

komponenter. Dock bör man hålla sig inom de utsatta värdena. 

 

Från resultaten i matrisen kan man se vilka krav och önskemål som är viktigast för den 

slutliga lösningen. Man kan även tydligt se att de med högre poäng är de som är mest 

relaterade till projektets grundproblem. Det är förvisso värt att nämna att inget av önskemålen 

eller kraven är oviktiga men att vissa är mer viktiga än andra.   

4.3.2 Konceptundersökningsmatris 
Enligt Ulrich & Eppinger (2003) kan vi medhjälp av koncept undersöknings matris välja ut de 

bättre koncepten som vi sedan ska utveckla vidare. Ulrich & Eppinger (2003) menar att det är 

ett bra verktyg då vi snabbt kan sortera och minimera antalet koncept för att välja vilka vi ska 

gå vidare med och förbättra.  

 

Något som vi anser är bra med detta verktyg är att man är mycket friare att välja kriterierna då 

man inte enbart måste välja de kriterier man fått fram från behov och kravspecifikation. Detta 

är då tänkt att generera en bättre lösning. Problemet kan dock vara om man väljer fel eller 

missvisande kriterier, för då kan resultatet bli negativt påverkat vilket kan leda till att fel 

koncept väljs. Därför är det extra viktigt hur man delar ut poäng. På grund av att vi vill vara 

säkra på att få så bra resultat som möjligt har vi valt att använda samma kriterier som i vår 

House of Quality matris men även för att vara konsekventa. Dessa kriterier kan läsas mer om i 

4.1.2. 

 

Vi valde att använda detta verktyg på grund av att vi anser det fylla sin funktion mycket bra 

för vad vi behöver det till. Det vill säga hjälpa oss att välja ut de grundkoncept vi bör arbeta 

vidare med. Vidare valde vi även detta verktyg på grund av att Dynapac också använder en 

mycket liknande version av detta verktyg vid sin egen produktutvecklingsavdelning och 

finner det vara ett bra verktyg.  

 

Poängsättningen sker i form av plus som representerar bättre, minus som representerar sämre 

och 0 som representerar lika bra eller ingen direkt skillnad. Den resulterande summan av de 

olika markeringarna i matrisen läggs senare ihop för att ge en ranking på de olika koncepten 

som man kan utgå i från i sitt val.  
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  Koncepts 

Urvalskriterier 

Helt 
elektris
k 

El- 
hydraulis
k 

El- 
dieselhybri
d 

Vätgasdri
ft 

Diesel- 
hydraulis
k 

Miljövänligt drivsystem. + + 0 + 0 
Helst inte ändra 
utseende och dimension. 0 0 0 0 0 
Inte ändra vikten för 
mycket. 0 0 0 0 0 
Billigt och enkelt att 
implementera. - - - - 0 
Uppfyller generella 
kraven för arbetet. 0 0 0 0 0 
Ska vara tystare. + + 0 + 0 
Fler användnings 
områden. + + 0 0 0 
Bättre arbetsmiljö. + + 0 + 0 
Summa +'s 4 4 0 3 0 
Summa 0's 3 3 7 4 8 
Summa -'s 1 1 1 1 0 
Netto rank 3 3 -1 2 0 
Rank 1 1 4 2 3 
Fortsätta? Ja Ja Nej Nej Nej 

Figur 4.9: Konceptundersökningsmatris med nuvarande drivsystem som referens. 

 

Från konceptundersökningsmatrisen i figur 4.9 får vi fram resultatet att eldrivet och el- 

hydrauliskt är vinnarna, de har båda en delad första plats i rankingen och har klart högre 

poäng än referensen som är original systemet i form av diesel- hydrauliskt. De andra 

lösningarna fick inte heller lika bra poäng, även om vätgasdrift kom nära, så nådde det inte 

hela vägen på grund av att det inte uppfyllde lika många kriterier. Lösningarna som valdes ut 

för vidare undersökning var delvis väntade då de redan från början kändes som de mest 

logiska valen.    

 

4.4 Utveckling av grundkoncept 
Här gör vi en vidare utveckling av de grundkoncept som gick vidare från det första koncept 

valet med hjälp av konceptundersökningsmatrisen. För att kunna vidare utveckla dessa 

koncept har vi samlat in ny information. Detta har varit en iterativ process som började med 

att vi samlade in ny information via relevant litteratur samt från företag inom området. Sedan 

har den nya insamlade data diskuterats och analyserats inom gruppen för att framföra den 

mest relevanta informationen för detta arbete. För att sedan ha möjlighet att kunna ta ett bra 

beslut om vilket koncept som är bäst lämpat och mest tillfredställande.  
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4.4.1 Elektrisk motor 
Enligt Jernkontorets energihandbok (2017) så är en elmotor en maskin som roterar och 

omvandlar elektrisk energi till kinetisk energi. Den består huvudsakligen av två delar, en fast 

del som kallas statorn och den roterande delen som kallas rotorn. Dessa kan ses i figur 4.10. 

Hur rotorn och statorn är uppbyggda beror på vilken typ av elmotor som är tänkt att användas, 

exempelvis asynkron, synkron eller en likströmsmotor.  

      

Jernkontorets energihandbok (2017) beskriver att när ström tillförs startorn bildas ett 

magnetfält. Detta magnetfält påverkar lindningarna av koppar som sitter runt rotorn samt dess 

järnkärna, även statorn har en järnkärna vilket gör att det även där bildas ett magnetfält. 

Kraftfälten samverkar på ett sådant sätt att rotorn med dess tillhörande axel börjar snurra. 

Vilket kan ses i figur 4.11. Jernkontorets energihandbok (2017) nämner att elmotorer är 

närmast omöjliga att slita ut om man sköter dem på ett korrekt sätt. 

 

 
Figur 4.10: Genomsnittad asynkronmotor för synlig stator samt rotor. (Hämtad från 

electrobrahim.com, 2014) 

 

 

http://www.electrobrahim.com/
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Figur 4.11: Vad en elmotor innehåller generellt samt det magnetiska flödet. (Hämtad 

från http://www.energihandbok.se/, 2017) 

 

Som nämnts tidigare finns det några olika typer av elmotorer, likströmsmotor, synkronmotor 

samt asynkronmotor. Dessa beskrivs enligt Jernkontorets energihandbok (2017), Blomhäll 

Tibor, (2016) nedan.  

4.4.1.1 Likströmsmotor 
Jernkontorets energihandbok (2017), Blomhäll Tibor, (2016) beskriver att likströmsmotorn 

består likt de andra motorerna av en rotor och stator. De har en plus och minuspol precis som 

batterier. Vilket gör de mycket lätta att använda genom att bara koppla batteriet direkt till 

motorn så startar den. Dock är det svårt att reglera varvtalet på dem samt att göra det på ett 

energieffektivt sätt. Därför brukar inte elbilar använda sig av likströmsmotorer.       

4.4.1.2 Växelströmsmotor 
Enligt Jernkontorets energihandbok (2017), Blomhäll Tibor, (2016) är detta den vanligaste 

motorn inom industrin. Den består precis som alla andra elmotorer av en stator och rotor. 

Denna motor är driven av växelström vilket betyder att man inte kan koppla den direkt till 

batteriet för att få den att starta. För att få den att starta måste strömmen först omvandlas från 

batteriets likström till växelström, detta gör man genom växelriktare. Fördelen med 

växelströmsmotorn är att motorn kommer rotera med samma varvtal som växelströmmen 

vilket betyder att om man ökar frekvensen ökar hastigheten på motorn. 

Det finns enligt Jernkontorets energihandbok (2017), Blomhäll Tibor, (2016)  två olika 

varianter av växelströms motorer, asynkron och synkronmotor 

4.4.1.3 Synkronmotor  
Med detta menas att en synkronmotor snurrar i exakt samma frekvens som växelströmmen 

man ger den. Detta uppnås genom att använda sig av väldigt starka permanent magneter i 

rotorn som gör att rotorn reagerar mycket starkare på magnetfältet i motorn. Detta betyder att 

http://www.energihandbok.se/
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ju högre frekvens av växelström man ger den ju snabbare snurrar den, samt att man kan styra 

den väldigt exakt. Denna förmåga att styras väldigt exakt är anledningen till att, enligt 

Jernkontorets energihandbok (2017), Blomhäll Tibor, (2016) många elbilar idag använder 

denna typ av synkrona elmotor.  

4.4.1.4 Asynkronmotor 
Jernkontorets energihandbok (2017), Blomhäll Tibor, (2016) beskriver dock ett problem med 

synkrona elmotorer, det är att de kräver så extremt starka magneter för att fungera. Dessa 

magneter är skapade från väldigt speciella legeringar med sällsynta jordartsmetaller. 

Därför finns asynkronmotorn vilken fungerar på samma sätt som de andra motorerna med 

stator och rotor. Dock fungerar den på ett annat sätt enligt Jernkontorets energihandbok 

(2017), Blomhäll Tibor, (2016). När strömmen leds in i spolarna i statorn skapas ett roterande 

magnetfält, detta roterande magnetfält inducerar ström i rotorn som bildar ett nytt magnetfält 

inuti rotorn. Detta betyder då att man inte behöver några dyra jordartsmetaller eller spolar i 

rotorn, vilket gör motorn billigare och enklare. Anledningen till att motorn kallas asynkron är 

på grund av att den inte snurrar lika snabbt som magnet fältet runt om utan lite långsammare. 

Men det påverkar inte motor styrningen så mycket även om den inte är lika exakt som den 

synkrona. På grund av sin enklare, billigare och robustare konstruktion  använder sig enligt 

Jernkontorets energihandbok (2017), Blomhäll Tibor, (2016) den väl kända elbilstillverkaren 

Tesla  av asynkronmotorer i sina bilar.  

Något som Jernkontorets energihandbok (2017), Blomhäll Tibor, (2016)  tycker är bra med 

växelströmsmotorn är att man med hjälp av växelriktaren kan bromsa. Detta gör man genom 

att reversera växelriktaren så att den jobbar baklänges. Det gör motorn till en generator som 

genererar växelström som växelriktaren tar emot och omvandlar till likström till batterierna 

som då laddas och fordonet saktas in. Detta går att göra till en viss gräns innan man behöver 

använda de vanliga bromsarna beroende på hur snabbt man behöver bromsa.  

Växelriktaren styr även enligt Blomhäll Tibor, (2016)  fordonets acceleration genom 

mjukvaran i växelriktaren, då det är den som höjer och sänker frekvensen på växelströmmen 

vid gas på eller av slag. Hastigheten och accelerationen påverkas såklart också enligt 

Blomhäll Tibor, (2016)   av vilken motor man använder. Är motorn för klen och man ökar 

frekvensen snabbare än vad motorn klarar av så kommer den att tappa kraft och ork.  

Kylning av växelriktaren är viktig enligt Blomhäll Tibor, (2016) då all effekt som ska till 

motorn passerar genom den vilket kan göra den väldigt varm. Därför rekommenderas ett bra 

kylsystem i form av antingen bra luft eller vatten kylningssystem. 

4.4.1.5 Överbelastning av elmotor 
Blomhäll Tibor, (2016) förklarar att med tillräcklig kylning kan en elmotor överbelastas flera 

gånger sin nominella effekt i kortare tid. På grund av detta har elbilar normalt sätt vattenkylda 

elmotorer. Blomhäll Tibor, (2016) gav ett exempel där de överbelastade Tesla Modell Ss 

elmotorer till runt fyra gånger den nominella effekten. De klarade det med motorernas 

kraftiga vattenkylning men efter några minuters hårdkörning blev motorn för varm. 

Överbelastning sliter inte på elmotorn så länge den kyls ner. 
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Blomhäll Tibor, (2016) säger att alla elbilar överbelastar sina elmotorer mer eller mindre för 

att klara tillfälligt kraftfulla accelerationer. Det är mjukvaran som begränsar strömmen som 

går till motorn. För att trimma en elbil kan man gå in och ändra i mjukvaran så att den tillåter 

mer ström till motorerna samt öka frekvensen på växelströmmen och samtidig lägga till en 

bättre kylning till motorerna. 

     

4.4.2 Batterier och laddning  
Elfordon har ofta två separata batterisystem, det ena är ett vanligt 12v system för belysning 

eller liknande som alla andra bilar har. Det får sin ström vanligen via en generator kopplad på 

huvud motorn eller via transformering från huvudbatteripaketet på ett elfordon. Det andra 

systemet är det vi ska prata om här vilket är det batterisystem som förser fordonet med ström 

till motorn. 

 

Batteriet i en elbil brukar enligt Blomhäll Tibor, (2016) nu förtiden vara någon form av typen 

litium-ion. Dessa består inte av ett enda stort batteri utan av massor av battericeller som kan 

vara mellan flera hundra eller tusental per batteripaket. Battericellerna brukar vanligen enligt 

Blomhäll Tibor, (2016)  först seriekopplas för att få upp spänningen. Sedan parallellkopplar 

man dessa grupper av seriekopplade celler för att få upp max strömmen som man kan få ut 

från batteripaketet.  

 

Den höga spänningen krävs enligt Blomhäll Tibor, (2016)  för att hålla kabeltjockleken nere 

samt för att nå spänningen som den utvalda motorn kräver. Medan den höga strömmen krävs 

för att driva motorn med en större effekt.  

 

En nackdel med batterier är att de slits varje gång man laddar eller laddar ur dem enligt 

Blomhäll Tibor, (2016). Förändringarna per gång är extremt små men de kan bli märkbara 

med upp emot flera procent efter flera års laddningar och urladdningar. Vilket kan ses i figur 

4.12, hämtad från www.mestmotor.se (2017) för att illustrera hur ett elfordons batteri 

degraderas över användnings tid, som i detta fall är procent över antal körda mil. 
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Figur 4.12 Batteridegradering över antal mil av teslas batterier. Hämtad från 

www.mestmotor.se (2017)    

 

För att inte slita mer på batterierna är det dessutom viktigt enligt Blomhäll Tibor, (2016) att 

batterierna inte är helt 100 procent fulladdade eller helt urladdade. Därför brukar batteriernas 

battery management system förkortat (BMS), genom att de inte använder all tillgänglig 

kapacitet utan säger att batteriet är 100 procent när de i själva verket är runt 95 procent. 

Samma sak gäller när fordonet säger att det är på 0 procent är det i själva verket runt 5 

procent kvar för att som sagt inte skada batterierna.  

 

Blomhäll Tibor, (2016) beskriver att batterierna trivs bäst i rumstemperatur. Blir de för varma 

degraderas de snabbare och är de för kalla så kan de inte leverera höga strömstyrkor samt att 

de blir långsammare att ladda. Det är därför som batterierna i moderna elbilar normalt sätt är 

välisolerade så att deras temperatur lättare kan regleras. 

 

4.4.2.1 Vattenkylning  
Ett vanligt sätt att reglera temperaturen på batterierna är enligt Blomhäll Tibor, (2016) med 

hjälp av vattenkylning. Detta är ett bra sätt på grund av vatten slingor mellan battericellerna. 

När batterierna blir varma leds värmen bort av vattnet och när de är kalla värms vattnet upp 

för att hålla batterierna varma. Vattenkylda batterier tål även snabbladdning då den högre 

laddningsströmmen gör batterierna varmare men överskottsvärmen leds bort av vattnet. Om 

man har batterierna inkopplade när det är kallt så, enligt Blomhäll Tibor, (2016) ,hjälper det 

att hålla batteriet varmt när det inte används, vilket kan förlänga räckvidden när det är kallt 

ute med upp till en tredjedel.  
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4.4.2.2 Luftkylning  
Vissa elbilar har enligt Blomhäll Tibor, (2016) luftkylning. De är enklare i sin konstruktion 

samt mindre effektiva på att avleda värme. Detta gör dem billigare men även att de inte kan 

hantera lika stora strömstyrkor vid exempelvis acceleration eller snabbladdning. Luftkylda 

batterier brukar enligt Blomhäll Tibor, (2016) ha en liten värmeslinga mellan cellerna för att 

hålla dem varma när det är kallt. Att hålla dem varma använder dock energi från batterierna, 

vilket det inte gör om de är inkopplade för laddning. 

 

4.4.2.3 Batterityper  
Både Samsung SDI, (2017), Hitach Vehicle Energy, Ltd. (2017) är stora tillverkare av litium-

ion battericeller och deras celler används av många tillverkare av olika elektrifierade fordon. 

Därför har de utvecklat ett antal olika typer av batterier för olika ändamål. Batterityperna de 

har utvecklat batterier till är Hybrid-electric vehicle (HEV), Plug-in hybrid-electric vehicle 

(PHEV) och Electric vehicle (EV). De vi är intresserade av är de som är tänkta till electric 

vehicle då båda de typer av koncept vi utvärderar endast använder sig av batteridrift och  

därför kan räknas som elfordon. Dessa batterier är enligt Samsung SDI, (2017), Hitach 

Vehicle Energy, Ltd. (2017) optimerade för just energi densitet vilket man vill ha mycket av i 

elfordon då man vill att de ska räcka längre så man kommer så långt som möjligt. 

 

De battericeller som är designade för EV är så kallade Prismatic Lithium-ion Battery Cell. 

Dessa celler är medium stora och relativt lätta men har väldigt hög energi densitet. De är 

designade för att monteras samman efter behov till batteripaket som man sen monterar i ett 

fordon efter den form och kapacitet som önskas.   

  

 
Figur 4.13 Samsung battericell (Hämtad från www.samsungsdi.com, 2017) 

 

Denna typ av Prismatic Lithium-ion Battery Cell från Samsung SDI, (2017) som har dessa 

specifikationer som kan ses i tabell () är väldigt bra men är ganska typiska för denna typ av 

battericell.   

http://www.samsungsdi.com/
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Teknisk specifikation  

Normal Volt  3,7 V 

Dimensioner i millimeter LxBxH 173x125x45 mm 

Vikt i kilo 2kg 

Energidensitet per kilo 174 Wh/kg 

Energidensitet per liter 357 Wh/L 

Användnings temperaturer -25 till 60 grader Celsius  

Tabell 4.2 Teknisk specifikation av Samsungs 94Ah battericell Hämtad från 

pushevs.com (2017) 

 

Enligt Knupfer Stefan M, m.fl (2017) i deras senaste rapport Electrifying insights: How 

automakers can drive electrified vehicle sales and profitability ifrån januari 2017 så har priset 

på litium-ion batteripaket sjunkit stadigt de senaste åren till ungefär 227 dollar per 

kilowattimme. Prisutvecklingen som de visar i sin rapport kan ses här nedan i figur (). Den 

beskriver prisutvecklingen fram till slutet på 2016. 

   

 
Figur 4.14 Graf över prisutvecklingen de senaste 7 åren av litium-ion batteripaket. 

(Knupfer Stefan M, m.fl, 2017). 
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4.4.2.4 Laddning 
Blomhäll Tibor, (2016) förklarar att laddaren till en elbil är liknande en batteriladdare till en 

sladdlös borrmaskin men mycket större. Det finns olika typer av laddare beroende på vilka 

typer och storlekar av batterier man har. 

 

 Enfasladdning 
 

Blomhäll Tibor, (2016) säger att batteriladdare i alla elbilar klarar av en enfasladdning 

då laddaren kopplas till vanliga vägguttag för att ladda batterierna. Eftersom vanliga 

vägguttag i bostadshus inte är konstruerade för att leverera så mycket ström blir 

laddningseffekten väldig låg. Blomhäll Tibor, (2016) nämner att elbilar brukar dra max 

10 ampere ström via vanliga vägguttag vilket ger en laddningseffekt på 2,3kW. Med 

denna låga laddningseffekt kan det ta tio timmar att ladda ett elbilsbatteri som motsvarar 

23 kWh.  

Blomhäll Tibor, (2016) förklarar att med robustare kontakttyper kan elbilarna dra till sig 

mer ström. Dessa kontakter brukar sitta på laddningsstolpar och laddningseffekten 

brukar ligga på 3,6 eller 7,2kW, vilket gör att det går snabbare att ladda fullt. 

  

 Trefasladdning 
 

En trefasladdning kan man se som att tre enfasladdare är monterade bredvid varandra. 

Trefasladdningen gör att bilen kan dra ström från var och en av de tre faserna vilket gör 

att bilen under laddning drar ungefär tre gånger så mycket ström som en vanlig 

enfasladdning. Dessutom är trefaskontakter konstruerade att klara av höga strömmar, 

det gör att de kan leverera 16 ampere per fas som ger en laddningseffekt på 11kW 

istället för 2,3kW. För en bil som har ett tomt batteri tar det nu ungefär två timmar att 

ladda den fullt, Blomhäll Tibor, (2016).  

                               

4.4.3 Helt elektrisk 
Den tidigare Prototypen från Dynapac bygger på ett helt elektriskt system, där både de 

drivande motorerna samt de vibrerande motorerna är helt elektriska. Det vill säga en motor på 

varje vals som driver valsen framåt samt en motor på varje vals som sköter vibrationen. Dessa 

kan ses i figur 4.16 och 4.17. Motorerna i den tidigare prototypen är Likströmsmotorer av 

märket Alxion och vibrations motorerna av märket Perm. Dessa elmotorer var försedda med 

kraft från ett batteripaket tillverkade av litium-ferrite-phosphate. De laddas av tre stycken 

enfas laddare för att bilda en trefasladdare. Fördelen med att de är likströmsmotorer är att man 

inte behöver en växelriktare som gör om likströmmen till växelström. Men man behöver dock 

ändå en transformator som gör om den lägre likspänningen till en högre för motorerna.  

Ett ungefärligt kopplingsschema från den tidigare prototypen visas nedan i figur 4.15. 
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Figur 4.15 Ungefärligt kopplingsschema av tidigare prototypen. Hämtad från 

DynapacTErev2.ppt (2017)  
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Figur 4.16: Bild på drivande motor på nuvarande helelektriska prototyp. Tagen (2017) 
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Figur 4.17: Bild på vibrationsmotor nuvarande helelektriska prototyp. Tagen (2017).  

 

Från vår dataanalys kunde vi finna att den tidigare prototypens problem bestod av att den var 

för tung vilket kunde påverka arbetskvaliteten, hade sämre batterikapacitet än man tänkt sig, 

dyra komponenter, hade problem med för långt vridmomentet i svårare starter, exempelvis i 

uppförsbacke eller vid trottoarkanter samt klarade inte IP- klassificering 65. 

 

För att lösa dessa problem började vi med batteri paketet ,vilket vi här rekommenderar att 

byta ut det gamla litium-ferrite-phosphate batteripaketet mot ett Prismatic Lithium-ion Battery 

paket från en av de stora tillverkarna i önskad storlek i kilowattimmar samt fysiskstorlek, med 

tillhörande battery management system. Detta på grund av att det inte finns någon standard 

produkt av dessa batterier utan de tillverkas efter specialbeställning för ändamålet vilket 

kräver noggrannare tester av elmotorns nominella effektkrav vid standard samt tung last.  

Detta skulle minska platsen och vikten som varje kilowattimme tar, vilket skulle leda till att 

man har möjligheten att öka kapaciteten om så önskas. En jämförelse av batteripaketens 

intressanta variabler kan ses i tabell 4.4 nedan. 
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 litium-ferrite-phosphate 

batteripaket 

Prismatic Lithium-ion 

batteri paket 

Kilowattimmar 25 25 

Vikt i kg 260 143 

Wattimmar per 

kilogram 

95 174 

Tabell 4.4: Jämförelse av original litium-ferrite-phosphate batteripaket och föreslaget 

Prismatic Lithium-ion batteri paket. 

 

Ungefärliga grundpriset för föreslaget Prismatic Lithium-ion batteripaket presenterades 

tidigare i grafen från figur 4.14 till 227 dollar per kilowattimme vilket skulle betyda att ett 

batteripaket på motsvarande 25kw skulle kosta 5675 dollar (ca 46000 sek). 

 

Till detta paket rekommenderar vi en enfas laddare för att den tar upp mindre plats än tre 

enfas laddare som bildar en trefasladdare. Samt för att vi anser att maskinen kan laddas 

utanför de normala arbetstimmarna. Då behövs inte den snabbare laddningstiden från en 

trefasladdare. 

 

När vi kommer till motorerna för det helt elektriska konceptet blir det mer komplicerat på 

grund av att de behöver vara små nog för att passa inuti valsen på båda sidor och fortfarande 

inte väga för mycket. Så vi börjar med att presentera de motorerna som sitter på den 

nuvarande prototypen i tabell 4.5. 

 

 Framdrivningselmotor Vibrationselmotor  

Normalt vridmoment i Nm 800 36 

Topp vridmoment i Nm 1400 80 

Vikt i kg 2*58=116 2*31=62 

Max hastighet i rpm 120 4080 

Tabell 4.5: Specifikationer av nuvarande prototyps elmotorer. Värdena (hämtade från 

DynapacTErev2.ppt, 2017) 

 

För att undersöka möjligheten till förbättring av detta kontaktade vi Ahlsell och Storel som är 

stora återförsäljare av el- materiel och tillbehör. De visste inte om den här typen av motorer 

fanns att få tag på. Men Ahlsell hänvisade oss ändå till Bevi som är deras motor leverantör så 

att vi kunde fråga dem själva. Bevis personal på försäljningsavdelningen för motorer kunde 

inte hitta någon standard motor som motsvarade dessa krav som den tidigare prototypens 

specialbeställda versioner uppfyllde eller de krav som fanns i vår kravspecifikation. Så om vi 

skulle ersätta de motorerna som fanns på plats i den gamla prototypen skulle vi behöva 

special beställa, vilket kunde ta månader att få svar på. Samt var vi inte garanterade att de 

kunde uppfylla kraven ändå utan det fick deras ingenjörer i så fall svara på. ABB hade inte 

heller några motsvarande i sina standardproduktlistor. Det fanns inte heller någon standard 

motsvarande trefasmodell hos varken Bevi eller ABB. 
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Så om vi skulle förbättra deras nuvarande prototyp med nuvarande elmotorer kvar så hade vi i 

så fall rekommenderat att byta till det föreslagna Prismatic Lithium-ion batteripaket för att få 

ner vikten på maskinen samt byta till en enfasladdare för att ytterligare få ner vikten samt 

priset. Och i så fall, enligt vår undersökning om överbelastning av elmotor i avsnitt 4.4.1, kan 

man med hjälp av att batteripaketet är vattenkylt med stor sannolikhet leverera en större 

mängd ström till drivmotorerna vid behov, som även de med stor sannolikhet hade klarat av 

en ökning av effekten en kort period vid behov. Vilket hade kunnat lösa problemet med den 

trögare starten vid problematiska placeringar som exempelvis i uppförsbackar eller 

trottoarkanter. För att klara IP-klass 65 hade man behövt förbättra kapslingen runt batterierna 

samt dess tillbehörssystem alternativt hela motorrummet.    

 

 

Fördelar Nackdelar 

 Tystare än dieselmotor   Tyngre än el- hydrauliska 
 Miljövänlig   Behöver 4 stycken motorer  
 Redan delvis implementerat  Alla motorerna behöver special beställas 
 Har plats för större batterikapacitet än 

el- hydraulisk koncept 
 Special beställa batterier mad tillhörande 

system 
  Dyrare än el- hydrauliska 

 Tabell 4.6: För och nackdelar med helelektriskt drivsystem. 

 

4.4.4 El- hydraulisk 
Den nuvarande tandemvälten från Dynapac cc900 som arbetet fokuserar på drivs utav en 

dieselmotor, specifikationerna för denna kan ses i appendix A. Dock är det inte denna motor 

som driver själva tandemvälten framåt samt dess vibration. Utan det är en hydraulmotor som 

utför detta arbete. Enligt Näslund (2012) fungerar hydraulmotorn genom att man med hjälp av 

dieselmotorn driver en hydraulpump som cirkulerar hydrauloljan genom att tvinga den 

igenom två kugghjul enligt figur 4.18. Detta skapar ett tryck genom rören som kan användas 

för att sätta exempelvis cylindrar likt i en vanlig motor i rörelse eller för att skapa rotation. 

Detta tryck går vidare att lagra i en ackumulatortank för att ta ut ett större tryck vid senare 

behov om så önskas.  Ett hydraulsystem kan exempelvis vara uppbyggt enligt figur 4.19, från 

den figuren kan vi se hur den externa motorn driver själva hydraulmotorn.  
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Figur 4.18: Hydraulpumpens grundläggande funktion och flöde. (Hämtad från 

http://www.mynewspapers.net, 2017).   

 

 
Figur 4.19: Figuren beskriver hur ett grundläggande hydraulmotor system kan vara 

uppbyggt. (Hämtad från www.maskinisten.net, 2017).  

 

Från figur 4.19 kan vi då se att för att göra denna metod miljövänlig samt klara av de tunga 

arbetskraven föreslår vi att byta ut originalets dieselmotor som driver pumpen och ersätta den 

med en elektrisk motor som är batteridriven. 

 

För att undersöka möjligheten till detta kontaktade vi Ahlsell och Storel som är stora 

återförsäljare av el- materiel och tillbehör, de trodde att detta skulle vara möjligt och 

hänvisade oss till deras motor leverantörer för frågor. Så vi började med att kontakta Ahlsells 

återförsäljare Bevi. Bevis personal på försäljningsavdelningen för motorer vid namn 

Danielsson Mite rekommenderade oss en trefas asynkronmotor de har i lager, det vill säga en 

standard produkt som i princip har exakt samma specifikation som det dieseldrivna originalet. 

Modellen kan ses i appendix B men kort beskrivs i tabell 4.7. Storels modell var identisk med 

Bevis förutom att det var ABB som levererade deras motor. Det ska även tilläggas att 

elmotorn från Bevi endast kostar 38000kr ex moms och det är utan någon form av rabatt, 

vilket företag vanligtvis får, samt att man får rabatt om man beställer via Ahlsell. 

http://www.mynewspapers.net/
http://www.maskinisten.net/
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 Diesel Elmotor 

Kilowatt 18,5 18,5 

Rpm Ca 3000 Ca 3000 

Hästkrafter 24 24 

LxBxH i mm 498x396x609  655x365x365 

Vikt i Kg 93 torr vikt 120 

Tabell 4.7: Jämförande tabell av nuvarande dieselmotor och föreslagen elmotor från 

Bevi 

 

Som vi kan se i tabellen ovan så är det enda som skiljer dem åt att elmotorn är marginellt 

tyngre och längre vilket inte ska vara något problem eftersom vi har tillräckligt utrymme i 

maskinen. Samt att den är mycket mindre på höjden vilket ger mer plats åt batterier utöver 

den slopade diesel tanken som är på 24 liter.  

 

För att driva denna motor skulle vi åter igen rekommendera ett Prismatic Lithium-ion Battery 

paket från en av de stora tillverkarna efter önskad storlek i kilowattimmar och fysisk storlek 

samt deras tillhörande battery management system. Detta på grund av att det inte finns någon 

standard produkt av dessa batterier utan de tillverkas efter specialbeställning för ändamålet 

vilket kräver noggrannare tester av elmotorns nominella effektkrav vid standard samt tung 

last. Nästan detsamma gäller för växelriktare då även de behöver veta mer exakt vilka 

normala effekter som den är tänkt att användas till, allt detta kräver fysiska tester, vilket ligger 

utanför ramen för detta arbete.  

 

I och med att vi använder samma batteripaket förslag här blir även här det ungefärliga 

grundpriset för batteripaket som presenterades tidigare i grafen från figur 4.14 till 227 dollar 

per kilowattimme vilket skulle betyda att ett batteripaket på motsvarande 25kw skulle kosta 

5675 dollar (ca 46000 sek) samt väga ungefär 143 kg. Till detta rekommenderas även här en 

enfas laddare då den tar upp mindre plats. Samt att man inte behöver den snabba 

laddningstiden från trefas om den laddas under de timmar som inte är arbetstid.  

För att uppnå IP-klass 65 på komponenter bör antingen motorrummets kapsling konverteras 

till ip65 eller komponenterna köpas eller beställas med kapslingsklass IP65.  
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Fördelar Nackdelar 

 Väldigt robust motor  På grund av motorns placering kanske 
lägre batterikapacitet än helelektrisk då 
motorerna på det helelektriska konceptet är 
monterade på valsarna. 

 Klarar med storsannolikhet samma krav 
som originalmotorn då hydraulmotorn 
står för vridmomentet och drivkraften. 
Medan elmotorn står för grundtrycket i 
systemet. 

 Special beställa batterier med tillhörande 
system 

 Behöver inte special beställa elmotorn  

 Billigare alternativ  

 Lättare än helelektriska konceptet  

 Tystare än dieselmotor  

 Miljövänlig   

Tabell 4.8: Fördelar och nackdelar med el- hydrauliskt drivsystem. 

 

4.5 Slutligt konceptval  
Efter djupare undersökning av de två grundkoncepten använder vi nu oss av Ulrich & 

Eppinger (2003)s konceptundersökningsmatris tillsammans med våra vikter från House of 

Qualityn, vilket kan läsas mer om i avsnitt 4.3.1. För att avgöra vårt slutliga koncept av 

drivsystem att rekommendera till Dynapac.  

  

 

Figur 4.20: Betydelse av ranking systemet i konceptundersökningsmatris. 

 

  

Relativ prestanda Grad 

Mycket sämre än referens 1 

Sämre än referens 2 

Samma som referens 3 

Bättre än referens 4 

Mycket bättre än referens 5 
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    Koncept 

    Helt Elektrisk El- hydraulisk 

Diesel- 
hydraulisk 
(Referens) 

Urvalskriterier Vikt [%] 
Gra

d 
Viktade 
poäng 

Gra
d 

Viktade 
poäng 

Gra
d 

Viktade 
poäng 

Miljövänligt drivsystem. 16 5 0,8 5 0,8 3 0,48 

Hälst inte ändra utseende och 
dimension. 11 3 0,33 3 0,33 3 0,33 

Inte ändra viken för mycket. 9,5 2 0,19 3 0,285 3 0,285 

Biligt och enkelt att 
implementera. 14 1 0,14 2 0,28 3 0,42 

Uppfyller generella kraven för 
arbetet. 16 3 0,48 3 0,48 3 0,48 

Ska vara tystare. 11 5 0,55 5 0,55 3 0,33 

Fler användnings områden. 11 5 0,55 5 0,55 3 0,33 

Bättre arbetsmiljö. 11 5 0,55 5 0,55 3 0,33 

  
Total 

poäng 3,59 3,825 2,985 

  Rank 2 1 3 

  Forsätt? nej ja nej 

 

Figur 4.21: Konceptundersökningsmatris för slutligt koncept med nuvarande diesel- 

hydraulisk system som referens.  

 

Resultatet från konceptundersökningsmatrisen ger oss att el- hydraulisk är vinnaren trots att 

helt elektrisk är ganska nära i poäng. Detta beror på att det el- hydrauliska konceptet 

rekommenderar färre specialbeställda komponenter vilket naturligt sänker priset. Samt på 

grund av att man endast använder en motor så är det färre saker som kan gå sönder. Det 

resulterar även i lägre vikt på systemet med bara en motor som driver ett i sammanhanget 

väldigt lätt hydraulsystem. Dessa faktorer gjorde att det el- hydrauliska systemet vann över 

det helelektriska i vår undersökning.  

 

Det el- hydrauliska systemet bygger förkortat på att man kopplar en vanlig trefas 

asynkronmotor direkt till tandemvältens nuvarande hydrauliska framdrivnings och vibrations 

system istället för den nuvarande dieselmotorn, mer information om detta finns i avsnitt 4.4.4.  

 

Som grundkomponenter till detta system rekommenderar vi motorn från BEVI som finns i 

appendix B, ett Prismatic Lithium-ion batteripaket från någon av de stora tillverkarna 

exempelvis Samsung och en enfasladdare eftersom man vanligtvis laddar över natten samt att 

den tar mindre plats. 
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Komponent Pris 

Elmotor 38000 kr 

Batteripaket 46000 kr 

Totalt 84000 kr 

Tabell 4.9: Tabell över ungefärliga priser på komponenter. 

 

Priserna vi fått fram under arbetet som visas i tabell 4.9 har varit väldigt ungefärliga därför 

skulle vi säga att lösningen skulle hamna någonstans runt 100 000kr plus minus 30 000kr 

kanske mer för motor, batteripaket samt övriga komponenter. För noggrannare siffror behöver 

man göra faktiska beställningar för att få de värkliga priserna på exempelvis batteripaketet 

som behöver designas och tillverkas samt importeras.   
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5 DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras resultatet från arbetet, hur resultatet har uppnåtts samt vad för 

information som använts. Vi diskuterar om arbetet skulle kunnat utföras på något annat sätt.  

 

Det stora arbetet med att utveckla miljövänligare tunga konstruktions maskiner samt vidare 

utveckling av arbetets slutliga koncept är ännu inte slutfört. I detta projekt har vi tagit fram ett 

koncept som Dynapac kan utveckla vidare till en fullständig produkt. I och med att det för 

närvarande inte existerar en marknad för elektriskt drivna tandemvältar ännu så skulle detta 

arbete kunna vara grunden till ett stort skifte av marknaden mot elektriskt drivna vältar som 

Dynapac skulle kunna vara först med, vilket skulle kunna ge dem ett stort försprång på 

marknaden. Dessa elektriska vältar skulle kunna ha flera användningsområden än bara 

utomhus vid vägar, vilket skulle vara bra för både miljö och arbetsmiljö. Informationen som 

samlades in för vårt slutliga koncept gjorde vi via relevanta företag och hemsidor inom 

branschen, vilken gav oss ett pålitligt resultat.   

 

Den teoretiska bakgrunden till problemet bekräftades under våra intervjuer och observationer. 

Genom våra observationer upptäckte vi att modell cc900 låter väldig mycket och att den 

släpper ut mycket avgaser som bidrar till en dålig miljö samt en obekväm arbetsmiljö. Från 

våra intervjuer fick vi reda på att både den inhemska och internationella marknaden saknar en 

lösning på det givna problemet.  

 

Något som skulle ha gjort att vi hade fått ett ännu bättre slut koncept vore om vi undersökt 

fler motor och batteri tillverkare för att ger oss fler alternativ att välja mellan. Dock räckte 

inte tidsramarna för projektet till detta. Det hade även varit fördelaktigt att ha möjlighet till att 

testa lösningarna i värkligheten vilket inte heller var möjligt.   

 

Resultatet av vårt arbete blev i princip som vi hade förväntat oss. Batteri tekniken har gått 

snabbt framåt då energidensiteten i batterierna har blivit mycket bättre än tidigare. Det gör att 

man kan få fler kilowattimmar per kilogram batteri än tidigare. Vilket gör att det blir enklare 

att implementera samma eller större mängd batteri kapacitet på mindre yta. Detta är en fördel 

för det begränsade utrymme vi hade i maskinen. Vi förväntade oss även att det skulle finnas 

en standard elmotor som skulle uppfylla samma funktion som dieselmotorn i cc900 maskinen.  

 

Om man bortser från priset blev vi förvånade över hur bra det helt elektriska konceptet skulle 

teoretisk kunna prestera. Om man överbelastar motorn en kort stund så skulle även det 

konceptet kunna uppfylla kraven, förutom priset och kraven på att innehålla så lite 

specialbeställningar som möjligt samt dess höga vikt. Det ser man på vårt slutliga koncept 

undersökningen i figur 4.21, där den helt elektriska och det el- hydrauliska koncepten har fått 

väldig lika poäng. Detta visar på hur viktigt det är att skaffa sig kunskaper om idéer som man 

tidigare inte trodde var möjliga.  

 



55 

 

Ur kundens perspektiv kan en elektrisk tandemvält betala tillbaka sig ganska snabbt med 

tanke på besparade skatte, underhålls och bränslekostnader. Dessutom får både Dynapac och 

den potentiella kunden en bättre image av att profilera sig miljövänligt genom att investera i 

elektriska tandemvältar.  

 

Produktutvecklingsprocessen och metoderna som användes i arbetet för att samla in och 

bearbeta information anser vi fungerade bra då de var välkända metoder som vi använt 

tidigare kändes de naturliga att använda och gav oss enkla steg att följa som gav bra och 

trovärdiga svar på våra frågor samt hjälpte oss samlade in värdefull information. 

Några osäkerheter i våra metoder skulle kunna vara exempelvis vid våra intervjuer användes 

mestadels vår handledare Fredrik Åkesson som gav enligt oss trovärdig information och 

andrahandsinformation men utan att ha hört eller frågat de internationella kunderna själva kan 

vi inte garantera att svaren stämmer helt överens om vad de skulle svara på frågorna vid det 

tillfället. 

 

Valen av viktningsvärdena i House of Qualityn och Konceptundersökningsmatriserna valdes 

utifrån vår insamlade data samt behov/krav- specifikationen. Då vi exempelvis från 

intervjuerna och observationerna vägde det som ansågs viktigast av oss och kunderna med 

störst siffra och lägre ju mindre viktigt det ansågs vara. Felkällor för dessa vikter skulle kunna 

vara om de data som de baseras på inte skulle stämma eller om vi har misstolkat någots värde 

och gett det högre eller lägre värde än vad det förtjänar, då det är vi själva som kan teoretiskt 

sätta vilka värden vi vill även om vi försökte så noga som möjligt modelera de värkliga 

efterfrågade vikterna av de olika behoven och kraven. En annan felkälla skulle kunna vara om 

vår insamlade data visade fel pågrund av mängden insamlad data var för liten eller 

felfokuserad. Vi anser dock att data som samlats in är tillräcklig för ändamålet med denna 

rapport och gett oss bra resultat. 
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6 Slutsatser 
I detta kapitel presenterar vi slutsatserna av projektet samtidigt med en diskussion om de i 

arbetet besvarade frågorna i problemställningen. 

 

Frågan kring vilket av de miljövänliga drivsystemen som är bäst lämpat för maskinen cc900 

som vi fick ställd till oss i början av arbetet har visat sig vara legitim. Detta då vi under 

arbetets gång flera gånger bekräftat via både potentiella köpare, de som kör vältarna samt 

Dynapac själva att ett nytt miljövänligt drivsystem behöver utvecklas. Då detta är en lösning 

som saknas hos Dynapac samt dess konkurrenter på marknaden. Samt att detta är något man 

är beredda att betala för att lösa. Dessa insikter har framförallt framkommit under intervjuerna 

samt observationerna som varit väldigt givande för vårt resultat. 

 

6.1 Sammanfattning om hur arbetet lyckats besvara frågorna i 
problemställningen 
Fråga 1: Vilket helelektriskt eller hybrida drivsystem är bäst lämpat enligt funktionella och 

ekonomiska aspekter för den angivna modellen av tandemvält CC900? 

 

Det el- hydrauliska konceptet, som blev projektets slutliga konceptval av drivsystem för 

tandemvälten cc900, är teoretiskt en lösning som kan prestera lika bra som det gamla 

dieseldrivsystemet fast vara betydligt tystare, miljövänligare samt arbetsmiljö vänligare. 

Visserligen kommer konceptet till en början att vara dyrare än dieselmodellen samt något 

tyngre. Tanken är dock att battericellerna troligen kommer att förbättras ännu mer i framtiden 

och bli billigare, energitätare och lättare. 

 

Fråga 2: Hur skulle man kunna med enklare medel implementera resultatet av konceptstudien 

på den angivna tandemvälten? 

Genom att ersätta den gamla dieselmotorn med en vanlig asynkron trefaselmotor som vi gett 

förslag på modell. Samt montera batterierna, som vi gett förslag på, med tillhörande system 

under och runt om den nya elmotorn samt på samma plats som den gamla dieseltanken var 

placerad på tidigare. Tanken bakom dessa lösningar var att utnyttja platsen, som var 

tillgänglig, så bra som möjligt för att få plats med så stor batterikapacitet som möjligt. 

Samtidigt en motor som motsvarar den gamla dieselmotorn utan att behöva ändra 

dimensionerna på välten något.       

 

6.2 Vad har arbetet bidragit med 
Detta arbete har bidragit med ett koncept och en rapport som kan vara till god grund för 

framtida utveckling. Den insamlade data bekräftar problemen i frågeställningen och vi anser 

att en rimlig lösning på problemet har presenterats. Lösningen anser vi vara ett koncept till en 

produkt som kan vara mycket konkurrenskraftig på marknaden för miljövänliga små 

tandemvältar åt Dynapac då ingen liknande lösning existerar på öppna marknaden i 
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skrivandets stund. På grund av konceptets miljövänliga natur som el- hydrauliskt drivsystem 

finns stora möjligheter för utökade arbetsområden. Vilket är något Dynapac tillverkare av 

tandemvältar kan tjäna mycket på. 
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7 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA 
ARBETE 
I detta kapitel presenteras förslag på framtida arbete som skulle kunna förbättra och vidare 

utveckla konceptet. Förslag diskuteras även som skulle kunna vara intressanta i framtiden. 

För att lösnings konceptet ska bli implementerbart på en cc900 vält i verkligheten behöver 

vidare utveckling genomföras. Först och främst måste Dynapacs produktutvecklings team 

fortsätta utvecklingsprocessen. Detta bör göras genom att designa en tidig prototyp från 

lösnings konceptet. Enklaste sättet att genomföra detta är förslagsvis genom att beställa hem 

de komponenter vi föreslagit för att ha möjlighet att utföra nödvändiga praktiska tester med 

separata komponenter, för att få reda på med detaljerad data så som exempelvis 

energiförbrukning från motorn samt om den driver hydraul pumpen lika bra som dieselmotorn 

i verkligheten.  

 

Med dessa mer detaljerade test data kan de besluta om komponenterna som föreslagits var 

korrekt valda och modifiera valen efter behov. För att senare möjligen skapa en mer komplett 

prototyp som de kan testa på sin egen testbana om den uppfyller alla krav lika bra som en 

dieselmodell, så som att klara att starta i kraftigare uppförsbackar samt klättra över 

trottoarkanter. Om så är fallet kan de ta prototypen vidare för att testas ute i verkligheten för 

vidare feedback. När den får godkänt där kan man gå vidare för slutproduktion.  

 

Man skulle kunna använda spillvärmen från batteripaketet till att förvärma hydrauloljan så att 

den har lagom starttemperatur direkt från laddningen på morgonen.   

 

Alternativt skulle man kunna testa den gamla prototypen med ett nytt modernt batteripaket 

samt testa att ge motorn mer effekt än rekommenderat vid tillfällen av behov förutsatt att 

kylningen tillåter. För att testa om det skulle lösa problemen med kraft vid starter och backar. 

Detta löser dock inte problemet med dyra specialbeställda motorer samt för hög vikt. 

 

Ett annat test som skulle kunna utföras är att byta ut det nuvarande konceptets motorer mot 

billigare mindre vanliga elmotorer samt inkludera kuggväxlar om man anser att det är värt att 

designa om valsens inre. Vilket vi valde bort pågrund av detta då vi utgick i från att minimera 

förändringar på nuvarande design.    

 

Ett förslag som skulle kunna vara intressant för framtiden vore enligt författarna, att man tar 

teknologin vidare från deras minsta tandemvält och implementerar det på alla Dynapacs 

maskiner som ett alternativ till diesel. Detta skulle troligen ge Dynapac en enorm 

konkurrensfördel jämfört med sina konkurrenter som det enda företag inom den branschen 

som tillhandahåller en fullständigt elektrisk flotta av vältar.  
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Appendix A 

 

Figur A1: Original motorn. (Hämtad från Dynapacs interna dokument: d1105_e4b.pdf 

2017)  
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Appendix B 

 
Figur B1: Bevis rekommenderade motor. (Hämtad från http://www.bevi.se 2017) 
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Figur B2: Bevis rekommenderade motor. (Hämtad från http://www.bevi.se 2017) 

 

Appendix C 
Dynapacs interna dokument: Dynapac TE rev2.pptx 
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