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Sammanfattning 
Infinigear AB är ett innovationsbolag som har som huvudinriktning att utveckla en steglös 
växellåda till tyngre lastbilar och förhoppningen är att minska utsläppen från dessa fordon. En 
kritisk komponent i den steglösa växellådan är en mekanisk manövrerbar koppling. Denna 
komponent har utvecklats specifikt till denna applikation och är patentsökt.  

Syftet med detta examensarbete är att analysera och utvärdera kopplingens potential som en 
enskild produkt samt vilka möjligheter Infinigear har att göra en affär av denna. Det 
övergripande målet är att studera kopplingsmarknaden, utvärdera affärspotentialen för 
kopplingen samt jämföra kopplingen med konkurrerande tekniker. Projektet har även som mål 
att peka ut vilken fortsatt utveckling som är nödvändig med avseende på teknik och marknad.  

Kopplingen är idag på prototypstadiet och bland annat finns inget färdigt system för hur 
kopplingen skall koppla in- och ur. De egenskaper som gör kopplingen unik är den korta 
låstiden, att den är steglös och att den klarar att överföra stora moment i förhållande till sin 
storlek.  

Arbetssättet har baserat sig på hypoteser för var kopplingen kan tänkas fylla en funktion och 
lösa ett problem. Det har även varit av intresse att hitta en utvecklingspartner eller tillverkare 
av kopplingen. Flera olika branscher har undersökts och däribland lastbilsindustrin, 
tillverkningsindustrin och jord- och skogsindustrin. Efter marknadsundersökningen visade det 
sig att lastbilsindustrin var den mest intressanta, och kopplingens funktion skulle där vara att 
koppla in- och ur hjälpaggregat, så som kompressorer och dylikt.  

Det har visat sig att hitta en tillverkningspartner och möjligen utvecklingspartner är mycket 
vitalt för kopplingens framtid. Industriföretag som lastbilsindustrin och liknande är inte 
intresserade av att utveckla kopplingen utan vill ha en trovärdig leverantör av densamma. 
Tekniska data och prestanda för kopplingen måste tas fram för att kunna undersöka tänkta 
applikationer mer djupgående.   
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Abstract 
Infinigear is an innovative company whose main task is to develop a continuously variable 
transmission for heavy trucks and the hope is to reduce emissions from these vehicles. A 
critical component in the constantly variable transmission is a mechanical clutch. This 
component has been developed specifically for this application and is patent pending. 

The purpose of this paper is to analyze and evaluate the potential for the clutch as an 
individual product, and what opportunities Infinigear have to make a business about this. The 
overall objective is to study the clutch market, evaluate the business potential of the clutch 
and compare the clutch with competing technologies. The project also aims to identify what 
further developments are necessary based on the technology and market. 

The clutch is currently at the prototype stage and in particular there is no complete locking 
system for the clutch. The qualities that make the clutch unique is the short lock-time, that it is 
infinite and that it is able to transmit large torque in proportion to its size. 
The approach has been based on hypotheses for where the clutch may solve a problem. It has 
also been of interest to find a development partner or manufacturer of the clutch. Several 
industries have been investigated, including the trucking industry, manufacturing industry and 
agriculture and forestry. In many industries and segments, mechanical systems have been 
replaced with electric thanks to new technologies where there have been no interest to 
continue studying them. After the market investigation the truck industry was the most 
interesting, and the clutch function would be to plug in and out auxiliaries, such as 
compressors. 

It has been shown to find a manufacturing partner and possibly development partners is very 
vital for the future of the coupling. Industrial enterprises as truck industry and the like are not 
interested in developing the link but want a reliable supplier of the same. Technical data and 
performance of the connection must be prepared to examine the intended applications in 
greater depth.
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Förord 

Under vårt arbete med examensarbetet har vi stött problem och återvändsgränder. Utan vissa 
personer skulle detta arbete aldrig kunnat slutföras på tid varför vi i detta kapitel vill tacka 
dessa personer extra mycket. 

Arbetet med att utvärdera potentialen för Inifingears kopplingskoncept har varit en stor 
utmaning. När arbetet startade hade vi ingen tidigare professionell erfarenhet av 
marknadsundersökningar av denna kaliber. Processen har givit oss ovärderlig kunskap när vi 
skall ut i arbetslivet.  

Entreprenöriellt har det framförallt varit mycket intressant och arbetet fick också en 
kvalitetsstämpel när vi blev nominerade som en av de 20 bästa av totalt 213 bidrag i Venture 
Cup Öst 2010. 

Vidare vill vi tacka våra handledare för gediget stöd genom hela processen. Flera hinder har 
övervunnits med hjälp från dem. Vi vill också tacka professor Mats Magnusson för 
ovärderligt stöd kring arbetsmetoden och kontinuerlig uppmuntran. Mentor och coach Hasse 
Johansson före detta R&D chef på Scania AB, som med stor industriell kunskap bidraget med 
otroligt viktiga insikter och sakkunskap kring industri och fordonsmarknaden framförallt.  

Därefter vill vi rikta ett tack till de respondenter och deras respektive företag, för viktig 
information kring kravställning och applikationsidentifiering. 

Till sist skulle vi vilja rikta ett lycka till, till Infinigear och hoppas att detta arbete ger 
underlag för att vidare skapa en produkt som har stor affärsmässig framgång. 

Andreas Klintberg, Wilhelm Leissner 2011 
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Nomenklatur 

Backlash                            En kraft som verkar mot låskraften, axiellt utåtriktat vid 
kopplingsanordningar 

Trade-off                            En avvägning och val mellan två funktioner, ofta pris vs prestanda. 

Ad-hoc                              För ett specifikt syfte, tillsatt för detta ändamål 

Vinstestimat                     Förväntad vinst 

Kostnadsestimat             Förväntad kostnad 

Power Take-off (PTO)       Kraftuttag som ofta återfinns på traktorer och lastbilar  

Drag-Torque                       Momentet som den drivande axeln påverkas av när kopplingen är 
urkopplad. 

CVT                                    Continous variable transmission, steglös växellåda, en 
variatorväxellåda utan fasta växellägen. Sitter ofta på scooter-
mopeder. 

Letter of intent                   Avsiktsförklaring, ett dokument som skrivs på där syftet är att ett 
avtal mellan parterna skall skrivas på i framtiden. Ses inte som 
något juridiskt bindande avtal, utan en överenskommelse om att 
försöka nå fram till ett avtal. 

Know-How                Kunskapskapital 

Flat fee                         Fast avgift som är oförändrad 

JIT        Just in time produktion, från lean management, strävan efter att 
inte ha något lager, utan att få komponenter precis när de behövs. 

 
Technology Push  En ny upptäckt eller uppfinning skapar nya förutsättningar och 

behov som marknaden inte tidigare hade. 
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 1 Introduktion 

I Introduktionen kommer bakgrunden och de övergripande målen med arbetet att beskrivas 
samt vilka avgränsningar som gjorts under projektet. I slutet av det första kapitlet presenteras 
dispositionen för rapporten. 

1.1 Bakgrund 

Behovet av transporter inom städer är ständigt växande, och med det, ökar behovet av lätta 
lastbilar för att utföra dessa transporter. Utsläppen och miljöpåverkan från dessa transporter är 
betydande(OICA 2010) och med ökade krav på minskade utsläpp för att uppfylla lagkrav 
finns det anledning att ständigt utveckla och förbättra dessa fordon.  
 
Infinigear AB är ett innovationsbolag som utvecklar en steglös växellåda för lätta lastbilar. 
Infinigear AB grundades 2005 och består idag av två huvudansvariga, för den tekniska 
utvecklingen Stefan Björklund och för affärsutvecklingen John Adolfsson. Utvecklingen av 
växellådan sker i samarbete med Volvo Powertrain, BAE och KTH. Finansieringen av den 
tidiga utvecklingen av växellådan står ProEnviro för. ProEnviro är ett forskningsprogram för 
att stimulera miljöteknisk forskning, bakom ProEnviro står MISTRA och Stiftelsen för 
strategisk forskning. Växellådan gör det möjligt för motorn att arbeta inom ett konstant 
varvtalsområde vilket minskar bränsleförbrukningen.  
 
En av de kritiska komponenterna i den steglösa växellådan är en koppling som med hög 
frekvens låser och lossar de drivande kedjehjulen. Kopplingen bedöms ha affärspotential i 
andra tillämpningar eftersom teknologin är flexibel och enkel att anpassa. Kopplingen är en 
friktionskoppling och grundteknologin är koniska rullar som vid pålagd yttre kraft kilar fast 
och låser roterande och stillastående axel.  Vinkeln för dessa koniska rullar kan konstrueras 
om och kopplingen får då olika egenskaper som kan anpassas för olika tillämpningar. En 
första prototyp har utvecklats i samarbete med SKF AB och KTH.  

1.2 Problembeskrivning 

En central frågeställning för projektet är att utvärdera om det är ekonomiskt och 
marknadsmässigt försvarbart att gå vidare ett steg till med utvecklingen av kopplingen och 
vilket nästa steg är. 

I forskningssyfte är frågeställningen huruvida en ny typ av kopplingsteknologi är intressant på 
en mogen kopplingsmarknad, samt vilka nya egenskaper som är intressanta för marknaden. 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med detta projekt är att utvärdera affärspotentialen för kopplingen och vilka 
möjligheter Infinigear har att utveckla en affärsmodell för denna. Projektet skall studera och 
utvärdera potentiella marknader och applikationer där kopplingskonceptet kan vara ett 
substitut till andra kopplingar eller lösa ett idag olöst problem. 



2 

 

Det övergripande målet är att studera kopplingsmarknaden och utvärdera affärspotentialen för 
kopplingen samt jämföra kopplingen med konkurrerande tekniker. Projektet har även som mål 
att peka ut vilken fortsatt utveckling som är nödvändig, med avseende på teknik och marknad, 
för att öka Infinigears affärsområden.  

1.4 Avgränsningar  

Kopplingskonceptet har ett par tekniska egenskaper som innebär ett antal avgränsningar. 
Kopplingskonceptet har ingen slirfunktion, vilket innebär att applikationer som kräver detta 
kan uteslutas från undersökningen. Det förutsätts också att kopplingskonceptet kan skalas upp 
till avsevärt större moment än vad prototypen är konstruerad för, dock är den nedre 
momentnivån satt till 40Nm, vilket grundar sig på att tillverkningskostnaderna skulle bli 
oförsvarligt stora för så små kopplingar. 

Manövrerbara mekaniska kopplingar finns i de flesta branscher och industrier vilket betyder 
att arbetet att hitta en specifik marknad och applikation där kopplingen skulle fylla en 
funktion beror på ett par praktiska faktorer, närheten av företag och vilka personer som 
kontaktas.  

Att göra en marknadsundersökning och analys för kopplingskonceptet begränsas av ett antal 
faktorer, som har varierande betydelse för slutresultatet. Kopplingskonceptet är patentsökt 
men tveksamheter inför hur detaljerat och utförligt konceptet får beskrivas finns ännu. Detta 
resulterar att responsen och åsikter om kopplingen generellt blir mindre innehållsrik. Vidare 
är det svårare för en utomstående att ta ställning till var kopplingskonceptet skulle kunna fylla 
en funktion när tekniska data idag saknas. Technology push innovationer innebär ofta att 
utvecklingen skett med förbiseende av marknadsefterfrågan. Varför inget bekräftat 
marknadsbehov finns för teknologin. 

Arbetet kommer också avgränsas av vissa praktiska skäl, vi har inte möjlighet att göra några 
längre resor för att träffa företag och potentiella kunder. Av detta skäl har företag i 
Stockholms närhet prioriterats när intervjuer genomförts. Detta påverkar också resultatet i viss 
utsträckning.   
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1.5 Disposition 

Rapporten är strukturerad efter den 
kronologiska ordning som arbetet har haft 
och huvudkapitlen för rapporten är: 

I Introduktion beskrivs bakgrunden till 
examensarbetets samt det övergripande 
målen och syftet med projektet. 

I Tekniska bakgrunden beskrivs vilka 
kopplingar och tekniker som idag finns på 
marknaden. 

Teorier och modeller för hur en 
marknadsanalys utförs samt vad kundvärde 
är beskrivs i kapitlet Teori för analys av 
kundvärde och marknadspotential. 

Strukturen och metoden för hur projektet 
genomförts beskrivs vidare i kapitlet Metod. 

Infinigears kopplingskoncept och vilka 
egenskaper det har samt jämförelse med 
befintliga tekniker presenteras i detta kapitel. 

Hur och vilka marknader samt vilka specifika 
applikationer som har identifierats beskrivs i 
detta kapitel. 

Innehållet i kapitel Marknadsanalys av 
identifierad marknad och applikation är 
analys av de marknader som beskrivs i 
tidigare kapitel. 

Förslag och analys av hur affärsutvecklingen 
för de identifierade marknaderna kan se ut 
beskrivs här. 

Rapporten avslutas med de reflektioner och 
slutsatser som kommit fram under arbetet.  



4 

 

2 Teknisk bakgrund 

I den tekniska bakgrunden beskrivs de viktigaste kopplingarna som idag finns på marknaden 
att beskrivas och förklaras. Manövrerbara kopplingar återfinns i de flesta industrier och 
maskiner och används till att koppla in och ur olika applikationer. Olika kopplingar har olika 
egenskaper och dessa måste vara anpassade efter den applikation där kopplingen skall 
användas.  

Kopplingsmarknaden kan idag beskrivas enligt Bild 1. Det finns framförallt två 
huvudgrupper, dels fasta kopplingar och dels manövrerbara kopplingar. De fasta kopplingarna 
används främst för att korrigera axelavvikelser när två axlar kopplas ihop. Manövrerbara 
kopplingar används när man vill ha möjlighet att styra ett moment eller en rörelse, eller ha 
möjligheten att slå av eller på en rörelse. 

 

 
Bild 1. Kopplingsöversikt  

 
De manövrerbara kopplingarna delas vidare upp efter deras tekniska funktion och typ, där 
formkopplingar och friktionskopplingar är de största deltyperna. 
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kopplingar

Formkopplingar

Tandkopplingar

Klokoppling

Bågtandkoppling

Friktionskopplingar

Lamellkoppling

Våta kopplingar

Torra kopplingar

Centrifugalkoppling

Frigångskopplingar

Frihjul

Klämkroppsfrihjul

Spärrhjul

Övriga kopplingar

Viskoelastisk

Magnetkoppling
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2.1 Formkopplingar 

Tandkoppling 

Tandkoppling är en formkoppling med kuggtänder, som kan vara utformade på en rad olika 
sätt. Skillnaden mot en klokoppling är utformningen på tänderna och antalet, det gör de 
avsevärt enklare att koppla ur under moment, se Bild 2. I vissa fall finns en 
synkroniseringsmekanism för att kuggarna enklare skall kunna gå in i varandra, men oftast är 
kuggarna enbart avfasade vilket underlättar inkopplingen.  

 

 
Bild 2. Tandkoppling, 5H30 från Nexen, med luftstyrd låsning. 

En tandkoppling kan i förhållande till sin storlekt överföra stora moment. Axlarna, på vilka 
kugghjulen är monterade, måste ha nästan exakt samma hastighet vid inkoppling för att 
kuggarna skall kunna gå in i varandra. Tandkopplingen har stor vridstyvhet vilket innebär 
minimalt glapp (Mekanex AB 2010) samt att momentet som överförs ej fluktuerar, utan är 
helt konstant oavsett varvtal (Nexen Group 2010). Tandkopplingen fungerar bra vid 
vibrerande eller varierande last, utan att större förslitningsskador förekommer. Kopplingen 
har inga som helst slirtendenser eftersom det är en kuggkoppling. De flesta 
tandkopplingstyper kan användas både i våta, oljebad, och torra, smörjda, applikationer.  

Tandkopplingar passar för applikationer som kopplas in vid låga varvtal, eftersom tänderna 
inte synkroniseras vid stora varvtalsskillnader större än 100 varv per minut.  Typiska 
applikationer som passar tandkopplingar är växellådor och maskinverktyg, tryckmaskiner, 
papperskonverteringsmaskiner, packmaskiner och allmänna maskiner inom processindustri. 
(Nexen group 2010) 

Typiska egenskaper för kopplingen visas i diagrammet nedan, Tabell 1. En standardiserad 
framställning har tagits fram för att ha möjlighet att jämföra de olika kopplingarna mot 
varandra. 
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Egenskap Prestanda Enhet 

Vinkelavvikelse Inga grader 

Moment 225 Nm 

Storlek 116x79 mm (diameter*längd) 

Vikt 3,2  kg 

Typ (axel-axel, axel 
rem) Axel-rem  n/a 

Förluster Inga  n/a 

Installation/montage Enkel  n/a 

Smörjning n/a  n/a 

Varvtal 3700 rpm 

Livslängd   

Slirmöjlighet Nej  n/a 

Låsmekanism  Pneumatisk  n/a 

Pris 490 EUR 
Tabell 1. Egenskaper tandkoppling modell 5H30 (Jens S katalog 5H30) 

Fördelarna med tandkopplingar är de stora moment de kan överföra och att de är små till det 
överförbara momentet. 

Nackdelar med tandkopplingar är att de inte kan kopplas in vid större varvtalsskillnader. 

Klokoppling 

En klokoppling består av två halvor med klor som kopplas in och ur när axlarna ej roterar, se 
Bild 3. Klokopplingen går att koppla in när axlarna har ungefär samma hastighet, men ej vid 
för stor hastighetsskillnad. 

Klokopplingen kan överföra mycket stora moment och är mycket vridstyva. De används ofta 
till backtransmissionen på gamla mindre båtmotorer. 
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Bild 3. Klokoppling, inlägg för att ta upp axelavvikelser, (Morse 2010) 

Fördelarna med klokopplingar är att de klarar av mycket stora moment samt att de är enkla 
och därför ofta har ett lågt pris. De går också att konstruera så att det inte är någon drag-
torque eller backlash.  

Nackdelarna med en klokoppling är att den inte kan koppla ur vid pålagt moment, de är 
självhämmande samt att de inte kan koppla in eller ur vid högre hastighetsskillnader. 

2.2 Friktionskopplingar 

Den typ av koppling som är vanligast i bilar, det är en koppling som kan koppla ihop två axlar 
som från början inte har samma hastighet, det vill säga en slirkoppling och 
momentstyrkoppling. 

Den fungerar så att en friktionsplatta, lamell, på ingående axel trycker mot ett svänghjul som 
är fäst på den utgående axeln. Fjädrar applicerar den axiella kraft som trycker friktionsplattan 
mot svänghjulet, se Bild 4. När kopplingen kopplas ur så trycker en hävstångsmekanism upp 
friktionsplattan från svänghjulet och utgående axeln snurrar helt fritt (HowStuffWorks 2010). 

Det används en rad olika lamelltyper beroende på vilken applikation och vilket 
momentintervall som eftersträvas. Kolbaserade, organiska material med kopparinlägg vid ytan 
för lägre moment och keramiska material med hög slitstyrka vid högre moment. Friktionstalen 
för organiska material ligger kring 0,35μ och för keramiska material på 0,25 μ, dock slits 
keramiska material mer (Wikipedia 2010). 

Lamellkopplingarna kan delas in i push- eller pulltyp. Detta är beroende på om plattan trycks 
mot lamell för inkoppling eller om den lyfts upp för urkoppling. Det vill säga vilken den 
aktiva rörelsen är, normalt öppen eller normalt stängd (Wikipedia 2010). 

För att minska vibrationerna vid inkoppling och slirning sitter fjädrar förspända i plattan som 
tar upp vissa av dessa vibrationer. För mer teknisk data för friktionskoppling M-800, se Tabell 
2 Värden på friktionskoppling M-800, Nexen group. 
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Bild 4. Friktionskoppling från Nexen group, M-800 

 

Egenskap Prestanda Enhet 

Vinkelavvikelse Ingen   

Moment 330  Nm 

Storlek 205x219  mm 

Vikt 28 Kg 

Typ (axel-axel, axel 
rem) Axel-rem/axel-axel   

Förluster n/a   

Installation/montage Medel   

Smörjning   

Varvtal 3600 rpm 

Livslängd   

Slirmöjlighet Ja   

Låsmekanism  Luftstyrd   
Tabell 2 Värden på friktionskoppling M-800, Nexen group. 

Fördelar med friktionskopplingar är dess förmåga att variera momentet och möjligheten att 
koppla in under drift. Om en axel drivs med ett visst moment och ett hjälpaggregat eller annat 
system skall kopplas in blir det otroliga chockkrafter om inte momentet stegas upp. Detta kan 
en friktionskoppling göra, bland annat är det så kopplingen i en bil fungerar när växel skall 
bytas.  

Nackdelarna med en friktionskoppling är att de blir väldigt stora vid stora moment. Detta 
medför också en mycket högre vikt jämfört med andra kopplingar. Vidare nackdelar är att det 
i slirningen är stora värmeförluster. 
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Synkroniseringsringar 

Synkroniseringsväxlar eller synkringar i dagligt tal, se bild Bild 5.sitter i moderna växellådor 
för att ge det kugghjul som skall kopplas in samma hastighet. Detta för att tänderna skall 
kunna matchas och skjutas in i varandra.  

 
Bild 5. Synkroniseringsring. 

De fungerar likt en lamell/friktionskoppling då en konisk yta möter en annan konisk yta för att 
bringa dem till samma hastighet, se Bild 6. Detta för att slippa dubbelkoppla och för att 
växellådan automatiskt skall kunna synkronisera de olika delkomponenterna i växellådan.  

 
Bild 6. Synkroniseringsring med tillhörande formkoppling, (Motorera.com). 

När de två kugghjulen sedan har nått samma hastighet så kopplas tänderna in och momentet 
överförs. 

Centrifugalkopplingar 

Centrifugalkopplingar är kopplingar som med centrifugalkraftens hjälp kopplar i och ur en 
last. Tyngder med ytmonterade lameller sitter fritt monterade i radiell riktning i ett hjul. 
Hjulet har en ingående axel där dessa tyngder sitter monterade samt en ytterring som är fäst 
på utgående axel. Dessa tyngder hålls på plats med fjädrar och när axeln roterar vid låga 
varvtal håller fjäderkraften tillbaka tyngderna men vid högre varvtal kommer tyngderna av 
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centrifugalkraften tryckas ut mot ytterhjulet och börja driva det runt så att moment överförs.  
Denna typ sitter ofta i motorsågar, när man gasar tillräckligt mycket driver kedjan, se Bild 7. 

 
Bild 7. Exempel på friktionskoppling (Centrifugalclutch.net) 

Centrifugalkopplingar används med fördel där ett aggregat vid start kräver ett högre moment 
än under arbetet. Ett exempel är där ett svänghjul finns i systemet som skall sättas igång men 
motorns startmoment inte klarar av att dra igång det, hade ingen centrifugalkoppling 
monterats hade motorn behövt dimensioneras efter att dra igång svänghjulet och därmed vara 
överdimensionerad för det arbete som sedan krävs att enbart hålla igång svänghjulet. Motorn 
varvar således upp till ett varvtal för märkmoment och har där ett större moment än 
startmomentet (Jönsson 2010). För mer information om centrifugalkopplingar, se Tabell 3. 
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Egenskap Prestanda Enhet 

Vinkelavvikelse Inga   

Moment n/a   

Storlek n/a   

Vikt n/a   

Typ (axel-axel, axel 
rem) Axel-Axel   

Förluster 1 – 3%   

Installation/montage n/a   

Smörjning n/a   

Varvtal n/a   

Livslängd n/a   

Slirmöjlighet Ja   

Låsmekanism Centrifugalkraft   
Tabell 3. Värden för centrifugalkoppling. 

Fördelar med denna typ av koppling är bland annat att motorn kan starta utan belastning och 
att det blir en mjuk inkoppling. Centrifugalkopplingen möjliggör ett bättre val av motor då 
den kan anpassas efter krävt arbetsmoment istället för krävt startmoment. 

Nackdelar är att det inte finns någon möjlighet att exakt manövrera centrifugalkopplingen det 
vill säga bestämma när den skall vara in eller urkopplad. Då det är en friktionskoppling 
kommer slitytorna att slitas ut efterhand vilket försämrar kopplingens funktion. 

2.3 Frigångskopplingar 

Frigångskopplingar är en typ av kopplingar mer känd under namnet frihjulskopplingar eller 
enbart frihjul. Dessa fungerar drivande i en riktning men är fritt roterande i andra riktningen.  

Spärrhjul 

Den enklaste typen av frihjul återfinns ofta finns på enklare båtsläp för 
uppdragningsmekanismen.  Ett hjul med sneda tänder samt en eller flera fjäderupphängda 
spärrhakar som hakar i tänderna om de dras åt det drivande hållet, Bild 8. Vid rotation i andra 
riktningen flyter de fritt över tänderna. 



12 

 

 
Bild 8. Exempel på Spärrhjul. 

Frihjul 

Frihjul fungerar på samma sätt som spärrhjul men har en annan mekanism som låser hjulet i 
avsedd rotationsriktning, det kan till exempel vara stålkulor med fjädrar, se Bild 9. 

 

 
Bild 9. Frihjul med stålkulor som är fjäderbelastade. 

Exempel på hur ett frihjul kan se ses i Bild 10. 
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Bild 10. Exempel på frihjul. 

Klämkroppsfrihjul (sprag clutch) 

I en tredje typ av frihjulskoppling sitter en klämkropp som låser genom att vicka och klämma 
fast när axeln driver åt ett håll. När axeln driver åt andra hållet lossnar dessa, se Bild 11. 
Utseendemässigt är denna typ av koppling lik ett rullningslager, med den stora skillnaden att 
rullarna är elliptiskt formade (GMNBT 2010). Funktionen liknar hur ett dörrstopp fungerar, 
därav det engelska namnet “sprag”, som betyder kloss (Maskinelement 2006). 

.  

.  
Bild 11. Principskiss för klämkroppsfrihjul. De blå klämkropparna kilar fast mellan inner- 

och ytterring vid rotation åt fel håll. 

Klämkroppsfrihjul används inom flera områden. I helikoptrar används ofta frihjulskopplingar 
av denna typ av säkerhetsskäl, vid motorhaveri skall rotorn fortsätta snurra snabbare än 
motorn, och fortsätta rotera automatisk (Wikipedia 2010) . Frihjulskopplingen används också 
i moderna motorcyklar i den elektriska startmotorn. (Wikipedia 2010). Koppling fungerar som 
en felsäkring, eftersom om nyckeln hade vridits på när motorn är igång så hade den höga 
utväxlingen fått elstartmotorn att gå sönder av de starka centripetalkrafterna (Wikipedia 
2010). Många fordon inom moderna motorsportgrenar använder en frihjulskoppling av denna 
typ för huvuddrivningen, detta för att förhindra att bakhjulen förlorar greppet när snabba 
nerväxlingar sker. Vidare används kopplingen ofta för synkroniseringsmekanismer, 
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transportband, backstopp, jordbruket samt som en överkoppling där två motorer används, en 
för kontinuerlig drift och en för start efter stopp. För värden och egenskaper för ett 
klämkroppsfrihjul, se Tabell 4. 

 

Egenskap Prestanda Enhet 

Vinkelavvikelse   

Moment 325  Nm 

Storlek 80x22   

Vikt 0,5  kg 

Typ (axel-axel, axel 
rem) Axel-axel   

Förluster   

Installation/montage Enkel   

Smörjning Olja/fett   

Varvtal 3000 Rpm 

Livslängd   

Slirmöjlighet   

Låsmekanism Mekanisk   
Tabell 4. Värden och egenskaper för ett klämkroppsfrihjul. 

Vid frinav rekommenderas oljebyte efter 1000 timmars drift i smutsig miljö (Jens S Frinav 
2006). 

Fördelarna med frigångskopplingar är framförallt deras speciella egenskap att med en enkel 
konstruktion kunna rotera fritt i ena riktningen men vara helt låst i motsatt rotationsriktning.  

Nackdelarna med frinav är att de när axeln börjar gå åt motsatt håll än det fritt roterande 
kopplas den in direkt, det finns ingen slirfunktion.  

2.4 Övriga kopplingar 

Viskokoppling 

Viskokoppling är en typ av koppling som ligger helt i vätska. Två axlar med lamellsvänghjul, 
en ingående och en utgående, finns axiellt i linje med varandra. När den ingående axeln börjar 
snurra med allt högre varvtal ändrar vätskan viskositet och låser de två axlarna mot varandra 
och moment överförs. Denna typ används ofta för att fördela kraften mellan fram och bakhjul 
på fyrhjulsdrivna bilar och kallas då viskodifferential. 

 

 



15 

 

Momentbegränsningskoppling 

Momentbegränsningskopplingar används för att saker inte skall gå sönder, en 
säkerhetskoppling. En vanligt förekommande typ är i båtmotorer där en brytpinne går av om  
till exempel propellern går på en sten eller dylikt. 

2.5 Sammanfattning teknisk bakgrund 

Manövrerbara kopplingar används inom flera industrier och applikationer. Följande 
sammanfattning beskriver först de olika kopplingarnas egenskaper, Tabell 5. samt jämför de i 
matrisform för att därefter visa några av de applikationer och industrier de används inom. 

 
Viskoelastiska 
kopplingar  Friktionskopplingar Formkopplingar  Frigångskopplingar

Slirfunktion  Ja    Ja  Nej  Nej 
Storlek och vikt 

(realtivt varandra) 
Stor    Stor  Liten  Liten 

Momentöverföring 

(realtivt varandra) 
Mindre    Mindre  Större  Större 

Tabell 5. Översikt över olika typer av kopplingar och dess identifierande egenskaper. 

Det finns en rad andra egenskaper, samt en del egenskaper som skiftar beroende på låslösning 
och andra tilläggsfunktioner. De tre listade egenskaperna är det som främst särskiljer de olika 
kopplingar som beskrivs, utöver vissa rena funktionsskillnader. 

Tabell 6. Översikt över olika typer av kopplingar och inom vilka branscher dem är vanliga att 
användas inom.. nedan visar vilka industrier och marknader som respektive koppling är mest 
vanlig inom, självklart finns det undantag till denna sammanställning. ”X” betyder att den 
kopplingen är vanligt förekommande och”–” betyder att den används i mindre utsträckning. 

 

Formkopplingar Friktionskopplingar Frigångskopplingar 
Viskoelastiska 
kopplingar

Jordbruk  ‐  X ‐ X

Skogsbruk  ‐  X ‐ X

Tunga fordon  X  X X X

Lätta fordon  ‐  X X X

Gruvindustri  ‐  X ‐ X

Tillverkningsindustri  X  X X ‐

Processindustri  X  X X ‐

Energi  X  X ‐ ‐

 

Tabell 6. Översikt över olika typer av kopplingar och inom vilka branscher dem är vanliga 
att användas inom. 

Friktionskopplingen är en vanligt förekommande manövrerbar koppling vilket beror på att 
slirfunktion många gånger är en efterfrågad egenskap.  
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3 Teori för analys av kundvärde och 
marknadspotential 

Ett omfattande teoretisk ramverk för studien presenteras där främst modeller och metoder 
kring marknadsundersökningar och marknadsanalyser ställs upp. Vidare ställs en rad 
grundläggande modeller för hur teknologi analyseras och översätts till ekonomiska termer. 

3.1 Kundvärden för en högteknologisk produkt 

En teknoekonomisk analys görs för att koppla teknologi till tekniska specifikationer och till 
värden som kan uppfylla kundernas behov. Den teknoekonomiska analysen härrör ifrån 
ämnesområdet teknologins ekonomi. Området definieras som interaktionen mellan olika typer 
av förändringar i teknologier och vetenskap samt dess motsvarande förändringar i ekonomiska 
faktorer (Granstrand 1994). Definitionen innebär den ekonomiska analysen av teknologiska 
förändringar, samt även förändringar i ekonomin, fokuserat på teknologin. En teknisk produkt 
eller komponent har ett antal tekniska egenskaper och funktioner men för att möjliggöra en 
kommersialisering krävs det att produktens fördelar listas. De tekniska egenskaperna måste 
översättas till kundvärden för att på så sätt identifiera en potentiell kund till produkten. De 
unika tekniska egenskaper eller prestanda produkten besitter måste identifieras och sedan 
matchas mot en kund som viktar dessa värden högt. Analysen utkristalliserar också vilka 
kärnkompetenser som företaget har, vilka i sin tur är viktiga för att öka konkurrenskraften. Ett 
av de huvudsakliga syftena med att göra en teknoekonomisk analys är att enklare kunna fatta 
strategiska beslut som berör den teknologiska utvecklingen inom en organisation.  

Den resursinriktade synen (RBV) innebär att företag lyckas på olika marknader eftersom de 
har unika och svårimiterade resurser som tillåter dem att utveckla konkurrensfördelar (Fitzroy 
P. Hubert J 2005). Den resursbaserade synen menar att resurser och kompetenser som 
företaget innehar är nyckelkompetenser när man utformar en strategi. Kompetenser byggs upp 
av unika kombinationer av resurser, till exempel patent, varumärken och kompetent personal 
som vid användning definieras som teknologier (Fitzroy P. Hubert J 2005). Det är av dessa 
kompetenser ett företag utgår ifrån när de bygger sin strategi och kommersialiseringsstrategi 
för enskilda produkter. Teknologier kan i dagligt tal definieras som praktisk kunskap om 
tekniska spörsmål.  

För att kunna beskriva en produkt i ekonomiska termer finns ett ramverk utvecklat, där olika 
karakteristik som uppfyller kundernas behov finns listade. Med karakteristik menas funktioner 
som produkten kan utföra samt på vilken prestandanivå dessa funktioner kan utföras. 
Funktionen för en koppling är att koppla i och ur last, och prestandanivån för dessa funktioner 
är vilken last och vilken storlek kopplingen har. 

För en teknologi och funktion finns prestanda knutna. Definitionen av en prestandadriven 
teknologi innebär att en prestandaökning medför en ökning av produktens karakteristiska 
funktioner och dess nivå. Denna typ av teknologi är intressant när produktens funktion är 
starkt knuten till dess prestanda. En annan typ av teknologi, är den kostnadsdrivande 
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teknologin, den definieras som att när den vidareutvecklas så minskar kostnaden för 
produkten, se Bild 12. (Oscarsson C. Sjöberg N. 1994). En radikal förändrad teknologi 
behöver inte alltid innebära en stor förändring i prestanda, vidare kan en mindre förändring i 
teknologin innebära en stor prestandaförändring (Granstrand 1994). Disruptiva teknologier 
brukar användas för att beskriva en teknologi som slår sig in på marknaden och konkurrerar 
på ett sätt som för kunderna är oväntat. Konkurrenskraften kan vara genom kraftigt sänkta 
priser eller fokus på en annan målgrupp.  

 
Bild 12. Kostnads- och prestandadriven modell för en teknologi. 

Dessa typer av teknologier identifierades tidigt, men det finns även typer av teknologier som 
kombinerar båda dessa, det vill säga där prestanda är starkt kopplat till kundvärde och 
minskad kostnad för produkten. Detta kräver dock att det inte finns någon trade-off mellan de 
båda, det vill säga att högre prestanda inte sker på bekostnad av högre pris (Granstrand 1994).  

En tidig modell för att visualisera och beskriva de tekniska egenskaperna och hur dessa är 
kopplade till varandra utvecklades av Metcalfe J. Saviotti P. 1983. Det finns tre typer av 
egenskaper beskrivna i deras metod, processegenskaper, tekniska egenskaper och 
serviceegenskaper. Processegenskaperna rör hur produkten tillverkas alltså 
tillverkningsprocessen. Materialen och de tillverkningsoperationer som krävs räknas till 
processegenskaperna och kan vara intressanta att koppla till produktens tekniska egenskaper 
och kundvärden. De tekniska egenskaperna är de olika egenskaper en produkt har som sedan 
kan kopplas till olika funktioner för användaren. Användaren kommer främst vara intresserad 
av serviceegenskaperna, eftersom dessa beskriver de funktioner och den service som en viss 
produkt erbjuder till en specifik ekonomisk kostnad. 

En vidareutvecklad modell (Oskarsson C. och Sjöberg N. 1994) som bygger på de olika 
egenskaperna, med möjlighet att identifiera den viktigaste serviceegenskapen för respektive 
användaregrupp. På detta sätt är det möjligt att länka de teknologiska egenskaperna till 
marknadsmässiga behov. beskriver det som att koppla ihop tekniska egenskaper med 
ekonomiska variabler, se Bild 13. 
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Bild 13. Olika teknologier kopplat till kundbehov. 

Bild 14 visar hur det tekno-ekonomiska ramverket på företagsnivå kan se ut (Granstrand 
1994). De olika områdena hör samman med teknologier på ena sidan och ekonomiska attribut 
på den andra. Ett syfte till att använda denna modell är att förenkla besluten för hur 
investeringar till utvecklingsavdelningen skall göras för att kundbehoven skall tillgodoses så 
bra som möjligt. 

 
Bild 14. Samband mellan teknologier och ekonomiska attribut. 

De olika stegen och områdena i modellen innebär olika moment som listas nedan, från höger: 

 Ekonomiska faktorer – utvärdera omfattningen av studien, marknadsandel, företag, 
marknadsprofiler, pris och kostnadsdynamik. 

 Marknadsdynamik – hur rörlig marknaden är och hur inträdesbarriärer ser ut osv. 

 Användningsområden och nyckelfunktioner – skall identifieras och matchade med 
kundbehov. Om ett mer generellt marknadsområde undersöks måste dessa brytas 
ner för olika applikationer och segment. 

 Teknisk prestanda – relatera dessa till nyckelfunktionerna och 
användningsområdena 

 Teknologier – de underliggande teknologier som möjliggör den tekniska prestanda 
skall identifieras. Utvecklas dessa skall prestanda som är viktig för kunderna 
förbättras.  

 Investeringar i teknologier – vilka är intressanta för att öka prestanda och nytta. 
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Analysen i detta arbete är av generell karaktär varför det är intressant att identifiera vilka 
nyckelfunktioner som efterfrågas av denna typ av produkt och därefter utvärdera hur den står 
sig mot dessa. En koppling mellan tekniska egenskaper och funktioner till teknologi ger också 
möjligheter att enklare göra strategiska beslut kring investeringar i utveckling (Granstrand 
1994). 

Vidare skall de identifierade nyckelfunktionerna relateras och matchas med olika 
industrisegment och applikationer vilket kommer att länka de teknologiska egenskaperna till 
mätbara ekonomiska variabler. 

KANO-modellen 

KANO-modellen togs fram av professor Noriaki Kano och används för bedömning av hur en 
produkts egenskaper relaterar till kundvärden, men på ett behovsplan. Med modellen kan 
analysen genomföras på en produkt för att identifiera vilka egenskaper som uppfyller krav, 
vilka som ger ett mervärde samt vilka som inte är viktiga för kunden. 

I modellen delas egenskapernas efterfrågan in i fem olika motivationsfaktorer: 

 

 Attraktiva, önskvärda faktorer – faktorer som kunden önskar men som inte är ett 
krav, finns dessa faktorer/egenskaper hos produkten så innebär det att produkten 
uppfattas som mer attraktiv. Finns de inte med leder det dock inte till att kunden 
blir missnöjd. 

 En-dimensionella faktorer – är faktorer/egenskaper hos produkten som om de är 
uppfyllda innebär att kunden blir nöjd, men om de inte uppfylls leder det till ett 
missnöje hos kunden. Detta är faktorer som ofta marknadsförs av företag. 

 Must-Be – krav/faktorer/egenskaper som tas för givet av kunden, dvs. en lägsta 
nivå i kvalitet och prestandauppfyllnad som kunden tar för givet. Uppfylls inte 
kraven leder det oundvikligen till stort missnöje. 

 Indifferent – faktorer/egenskaper som inte har någon betydelse för kunden, kan 
vara extra funktioner egenskaper som kunden inte använder varför det inte spelar 
någon roll vilken kvalitet de håller.  

 Reverse – ger uttryck för de faktorer som kan uppfattas som olika för olika kunder, 
dvs. egenskaper/faktorer som för en kund uppfattas som positiva, uppfattas av en 
annan som negativa. 

Modellen har en tydlig relation till Herzbergs två motivationsfaktorer, hygienfaktorer och 
motivatorer. 

Bild 15 visar hur KANO-modellen ofta uppställs visuellt för de olika typerna av faktorer . 
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Bild 15. KANO-modell som visar önske- och måstekrav för en produkt. 

Syftet med KANO-modellen är möjligheten att bedöma kundvärden och styra 
produktutvecklingen åt ett specifikt håll och inte stirra sig blind på kundkrav. 

KANO-modellens grundläggande princip används i arbetet när de olika särskiljande 
egenskaperna för kopplingskonceptet bedöms. I den tekniska analysen av kopplingen och 
kundvärdesanalysen ansågs inte KANO-modellen utgöra ett tillräckligt heltäckande ramverk 
för analys, utan används till den slutgiltiga analysen ett sätt att positionera kopplingen på 
kopplingsmarknaden efter dess särskiljande egenskaperna (Sauerwein E. et al. 1996). 

NABC 

Ytterligare en metod som används för att bedöma affärsmöjligheter och undersöka 
kundvärden för en specifik produkt eller teknologi är NABC, Need Approach Benefit 
Competition (Curtis R. et al. 2006). Detta är en förenklad metod deriverad från den tekno-
ekonomiska analysen. Värdet av teknologin eller produkten kan genom modellen bestämmas 
efter att ett antal frågor besvarats under respektive kategori.  

 Need – vilket olöst problem löser produkten eller teknologin? Vilka är kunderna? 
Gråter kunderna sig till sömns över det olösta problemet? 

 Approach – vilken affärsmodell används för att fylla behoven/lösa problemet? 

 Benefits – Vad tjänar kunden på att använda den specifika produkten/lösningen? 
Hur förhåller sig värdet till kostnaden av lösningen? 

 Competition – hur ser konkurrensen och konkurrerande produkter ut? Finns det 
alternativa lösningar, som är bättre/billigare?  
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NABC analysen används inte strikt i arbetet, dock finns en övergripande tankegång som följer 
dessa frågeställningar (KTH innovation, 2010) 

FAB 

FAB-analys (feature, advantages, benefits) kompletterar detta, för att definiera vad kärnvärdet 
och de kärnegenskaper i kopplingen som är viktiga och som bör jämföras i marknadsanalysen 
(Silverstein 2008). Det är viktigt för analysen skull att kundvärdesanalysen är välgjord för att 
rätt marknad skall hittas. FAB är också en metod som tar tillvara på den tekno-ekonomiska 
analysen men förenklar den avsevärt. FAB-analysen används inte i arbetet eftersom den för 
detta arbete anses vara för  ytlig i utgångsläget vilket gör den svårare att följa.  

3.2 Identifiera och utvärdera marknadspotentialen 

Vid en marknadsundersökning är det viktigt att beskriva och definiera gränser, samt definiera 
syftet innan undersökningen startar. Undersökningar brukar klassificeras i två grupper, 
tillfälliga (Ad-hoc) och kontinuerlig undersökningar. Ad-hoc undersökningar fokuserar på ett 
specifikt marknadsproblem och data samlas in vid ett tillfälle för att analysera marknaden. 
Kontinuerliga undersökningar pågår under längre perioder (Jobber Fahy 2009). 

En forskningsplan utgör en grundläggande plan för hur informationen samlas och analyseras i 
projektet. Vanligtvis används tre typer av undersökningar (Kinnear Taylor, 1991), explorativ, 
slutgiltig och prestandaundersökning. Bild 16 visar hur dem tre metoderna kopplar samman 
och kompletterar varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 16. Forskningsplan för undersökningar. 

Explorativ undersökning 

Slutgiltig undersökning 

Definiera och identifiera 
beslutsproblem 

Identifiera tillvägagångssätt 

Utvärdering av tillvägagångssätt 

Val av tillvägagångssätt 

Implementering Mätbar prestanda undersökning 

Feedback 
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I den explorativa undersökningsfasen handlar det om att skaffa tillräckligt med data för att 
kunna identifiera problemet och hitta alternativ att lösa uppgiften på. I denna fas skall 
tillräckligt med information inhämtas för att kunna ta ett beslut som väl underbyggt. Den 
slutgiltiga undersökningsfasen, innebär att en tillräckligt stor mängd information om 
marknaden analyseras för att samtliga tillvägagångssätt skall kunna analyseras. Informationen 
sorteras och struktureras för att slutligen välja det mest tillämpbara tillvägagångssättet. Att 
följa planen som tagits fram utifrån all information från marknadsundersökningen är av 
största vikt. Implementeringen av planen och att sedan följa upp arbetet är viktigt för att 
effektivt kunna genomföra förändringar (Kinnear Taylor, 1991).  

3.2.1 Datainsamling 

Att samla in data för att göra en marknadsundersökning brukar ofta delas in i fyra olika 
metoder, intervjuer, analoga situationer, experiment och sekundär data. Intervjuer är en av de 
mest använda metoderna för att samla in data till marknadsundersökningar. Inom 
intervjuområdet brukar det skiljas på intervjuer och observationer, där observationer innebär 
att en person studeras passivt när denna utför vissa moment som anses intressanta för 
undersökningen. Att intervjua för att samla data kan klassificeras i explorativ- eller slutgiltig 
undersökning. Innehåller intervjuserien ett antal personer och syftet är att få fram 
informationen om tidigare och framtida beteenden för att skapa en hypotes och varför en viss 
typ av beteende finns idag klassas intervjuserien som explorativ. I motsats till detta kan 
intervjuserien vara slutgiltig vilket då innebär att större mängd intervjuas och syftet är i detta 
fall att försöka förklara vad det är som händer och frekvensen för detta. 

Ett logiskt sätt att skapa data för en marknadsundersökning är att studera tidigare fall som 
liknar det aktuella. Att studera dessa ger värdefull information om vad som lyckats och vad 
som misslyckats. Vid denna typ av arbete gäller det att identifiera relevanta variabler och hur 
dessa hör samman samt att hitta grunden till problemet.  

Experiment är en modern metod för att samla in data för marknadsundersökningar. Data från 
experiment kan ge viktiga svar på olika frågor rörande orsak-verkan relationer. Ett experiment 
brukar kännetecknas med att en eller flera oberoende variabler konstant påverkas och deras 
effekt på beroende variabler mäts. Svårigheterna med denna typ av test kan vara att hålla isär 
variablerna och veta vilka oberoende variabler det är som påverkar (Kinnear, Taylor 1991).  

Det skiljs ofta på två typer av data inom marknadsundersökningsområdet, primär och 
sekundär data. De primära data är information som inhämtas just för den specifika 
undersökningen medan sekundär data är information som skapats vid något annat tillfälle för 
en annan undersökning men kan vara av stor vikt för den aktuella marknadsundersökningen. 
Den sekundära informationen brukar ibland klassificeras som intern eller extern beroende på 
om den kommer från organisationen som undersökningen görs på eller om den kommer från 
annat håll (Kinnear, Taylor 1991).  
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3.3 Marknadsanalys 

Att göra en marknadsanalys är av stor vikt för att kunna bedöma marknadspotentialen för en 
viss produkt. Denna analys ser sällan likadan ut från fall till fall då det är många faktorer som 
påverkar utformningen av marknadsanalysen. Ett sätt att göra den på är att dela upp analysen i 
fyra områden, marknadens attraktivitet, definiera målgrupp, branschens attraktivitet och de 
långsiktiga konkurrensfördelarna (KTH innovation, 2010).  

 Första området är att bedöma marknadens attraktivitet för produkten eller tjänsten. Det är av 
stor vikt att tidigt försöka definiera och se vilka marknadsmöjligheter som finns.  Att sedan 
försöka uppskatta marknadens storlek kan göras genom att till exempel sammanställa antalet 
sålda produkter, total försäljning i kronor i området som är aktuellt, vinster för konkurrerande 
alternativa produkter. Det kan även vara av stort intresse att studera eventuella historiska 
framgångsfaktorer för branschen för att försöka analysera hur framtidens tillväxt kan se ut.  

3.3.1 Marknadssegmentering 

Det andra området handlar om den vem den specifika kunden tros vara och att försöka 
definiera denna så tydligt som möjligt.  Marknadssegmentering är en metod som ofta används 
för att kunna definiera och dela upp kundmassan i hanterbara delar. Marknadssegmentering 
kan definieras som ”identifieringen av individer eller organisationer med liknande 
karakteristik som har signifikant påverkans på valet av marknadsstrategi” (Jobber D. 2009). 

Målet med segmentering är att dela upp marknader i segment med liknande krav och behov, 
som är tillräckligt stor, för att kunna erbjuda dem ett anpassat marknadserbjudande. 

Detta arbete kommer enbart röra segmentering av företags- och organisationsmarknader och 
helt lämna konsumtionsmarknader därhän. 

En rad kriterier används för segmentering av organisationsmarknader: 

 

 Organisationsstorlek – Storleken på köporganisationen är ett kriterium att dela 
marknaden efter. En stor organisation kan ha mer formella inköpsprocedurer än 
små och dessutom mycket mer specialiserade funktioner. Detta leder till att dessa 
kan behöva en specifik marknadsmix för att nå dessa funktioner och personer inom 
dessa. 

 Industri – ett vanligt segmenteringskriterium, vilken bransch kunden befinner sig i. 
Branscherna kan sedan segmenteras i olika nivåer och typer. 

 Geografisk position – Kriteriet att segmentera efter geografisk plats beror främst 
på olika typer av kulturella skillnader i inköpsbeteendet över stora avstånd.  
Beslutskriterier – innebär att markanden segmenteras efter de specifika 
köpkriterierna och kundvärden som kunderna viktar högst i de erbjudanden som 
säljarna erbjuder. 

 Köporganisation – sammankopplat med organisationsstorlek, men innebär 
segmentering utifrån vilken typ av köporganisation erbjudandet riktar sig till, 
centraliserad eller decentraliserad, specialiserad eller generell. 
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Det finns mått på hur bra en segmentering är, den skall vara effektiv, det utvalda 
marknadssegmentet skall bestå av kunder som har homogena krav och behov och är skilda 
från andra segment. Segmenteringen skall vara mätbar, det måste vara möjligt att identifiera 
kunden i det föreslagna segmentet. Man måste ha resurser att nå segmentet med effektiva 
marknadsåtgärder.  Vidare måste segmentet vara vinstgivande, det måste finnas en kritisk 
massa för att marknadsåtgärderna skall ge någon vinst i det specifika segmentet (Jobber D. 
2009). 

Ett specifikt problem produkten eller tjänsten löser hos kunden i det specifika segmentet skall 
tas fram, för att differentieringen skall bli tydlig relativt konkurrerande produkter. Priset för 
produkten bör också avvägas för att på så sätt bestämma sin plats på marknaden.  

3.3.2 Branschens attraktivitet 

Det tredje området hanterar branschens attraktivitet och målet är att reda ut vad som 
karaktäriserar branschen och om det är möjligt att ta sig in. En kvalitativ metod för att 
analysera branschen är modellen industrimiljön (Fitzroy, Hulbert 2005).  

Industrimiljön kan delas upp i makro- och mikromiljön där båda miljöerna påverkar företaget 
och dess strategiska beslut. En modell som beskriver sambandet och dem påverkande 
faktorerna på ett företag eller en produkt är modellen som brukar kallas den industriella 
miljön, se bild 2. Analysen har sin styrka i att ge en överskådlig bild över industrimiljön och 
vad som påverkar produkten eller företaget. En av nackdelarna med denna analysmetod är att 
det inte är möjligt att analysera en större företagsorganisation med en bred produktflora. I 
detta fall gäller det att välja ut en del av företagets produkter och analysera företaget del för 
del (Fitzroy, Hulbert 2005).   

 
Bild 17. Industrimiljön med Porters (1980) fem krafter och sex externa faktorer som påverkar 

företaget och dess miljö (PESTLE). 
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Dem fem faktorerna som påverkar företaget och som analyseras för att se hur attraktiv en 
marknad är kallas för Porters fem krafter (Fitzroy, Hulbert 2005), se Bild 17.  

 

 Inträdesbarriärer – Vid nyetablering på en marknad finns det alltid en risk för att 
konkurrenter tar sig på marknaden. Att studera vilka inträdesbarriärerna är för en 
specifik marknad kan hjälpa att stärka sin egen situation. Det kan finnas fördelar i 
att undersöka om det finns fördelar med till exempel masstillverkning, 
patenträttigheter eller mönsterskydd. Detta kan öka svårigheterna för en 
konkurrent att ta sig in på samma marknad. Är inträdesbarriärerna låga är ofta 
vinsten på marknaden låg.  

 Leverantörsmakt – Leverantörens tryck på företaget varierar beroende på 
produkten eller tjänsten som dem levererar. Hur viktig en leverantör är kan bland 
annat mätas i hur stor del av företagets totala kostnad dem utgör, men det finns 
många sätt att mäta hur viktig en leverantör är. Om leverantören är nästintill 
oersättlig är trycket från leverantören på företag stort. 

 Kundernas makt – Beroende på hur kundgruppen till företaget ser ut, har företaget 
olika stora förhandlingsroller. Med få men stora kunder minskar 
förhandlingsförmågan till skillnad från att ha flera men mindre kunder. 
Priskänsligheten för en marknad är en faktor som spelar in och avgör hur 
förhandlingarna med kunderna kan ske.  

 Substitutprodukter – Indirekta konkurrenter eller substitut är produkter som löser 
kundernas problem, men med en annan teknik. Många gånger är det ny teknik som 
utgör största trycket från denna faktor. Sannolikheten för att indirekta konkurrenter 
eller substitut skall lyckas konkurrera med en produkt anses ofta vara mycket lägre 
än från direkta konkurrenter. Effekterna om en indirekt konkurrent slår sig in på 
marknaden är däremot ofta förödande för etablerade företag på marknaden 
(Fitzroy, Hulbert 2005).  

 Konkurrenterna – Påverkan från konkurrenter på företaget avgörs ofta hur 
konkurrensen ser ut. Är intensiteten hög på marknaden är vinsten ofta låg.   

Det fjärde och sista området handlar om de långsiktiga konkurrensfördelarna, med delmålet 
att försöka besvara hur företaget ska klara sig och tjäna pengar i det långa loppet. 

Det finns ett antal brister i modellen som bör beaktas vid användning. Som tidigare nämnt är 
den endast applicerbar på en marknad. I modellen delas alla parter på marknaden upp under 
tydliga faktorer, men i verkligheten finns det nätverk av företag eller större sammanslutningar 
av företag vilket gör det svårare att entydigt sortera dem.  

Världen förändras snabbt och tekniker och marknader flyter samman. Det är svårt säga vem 
som är konkurrent och vilka som kan vara potentiella substitut i framtiden. Modellen tar ingen 
hänsyn till vilken typ av bransch som undersöks. Vissa branscher har mycket hög 
förändringstakt vilket gör det svårt att förutsäga hur framtiden kommer att se ut. Andra 
branscher har lägre förändringstakt vilket innebär att olika branscher har olika förutsättningar, 
vilket inte beaktas i modellen.  
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3.3.3 SWOT‐analys 

När strategier analyseras angrips ofta problemet med att dela upp faktorer i två huvudgrupper, 
externa och interna faktorer. Från denna första uppdelning delar SWOT-metoden upp dessa 
två faktorer i ytterligare två områden, styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Interna styrkor 
och svagheter relaterar till externa möjligheter och hot, vilket ger en bild av företaget idag och 
vilka strategiska beslut som bör fattas för att utnyttja eventuella möjligheter, se Bild 18.  

Att göra en SWOT-analys är enkel att förstå och göra, men för att den ska vara användbar och 
vara till hjälp för ett eventuellt nytt strategiskt beslut måste analysen göras grundligt och 
genomtänkt. En av de viktigaste detaljerna att ha i åtanke när analysen utförs är att skilja på 
absoluta och relativa styrkor och svagheter. Relativa styrkor och svagheter innebär att dessa 
jämförs med konkurrenterna. Objektiviteten är viktig när en analys görs och det är inte sällan 
att något som anses vara en styrka egentligen är en svaghet. Relativa svagheter är en viktig 
punkt att analysera då detta område snabbt kan ändras och bli en relativ styrka (Jobber D. 
2009) 

Att använda sig av denna metod kan i många fall vara användbart men metoden har brister då 
det inte alltid är självklart hur uppdelningen inom externa respektive interna faktorer skall 
göras. Det finns risker i att försöka definiera vad som skall klassas som hot och vad som skall 
klassas som möjligheter. Det är alltså av större vikt att göra det första steget, det vill säga dela 
upp i externa och interna faktorer än att dela in dessa grupper i ytterligare två områden (Grant 
2010). 

 

 
Bild 18. Modell för SWOT-analays. 

3.3.3 Värdekedjeanalys 

Det finns en rad begränsningar med de uppställda modellerna. Framförallt den 
industrimiljöanalys som beskrivs. Den största är svårigheten att definiera marknaden eller 
industrin som produkter/företaget verkar i. Detta leder i slutändan till olika resultat vid samma 
analys beroende på hur industriomfånget definieras. Värdekedjan avnänds ofta för att 
visualisera en process eller en organisations värdeskapande flöden. Syftet är att skapa ett 
underlag för strategsik planering och för att maximera vinsten (Fitzroy, Hulbert 2005).   
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3.3.4 Bedömning av affärspotential 

För att bedöma utsikterna att lyckas kommersialisera produkten på marknaden kan en 
matematisk modell med exogena ekonomiska variabler för att bedöma potentialen. Detta kan 
ske både generellt för samtliga marknader men används enklast för enskilda marknader. 
Allmänt talas om ett antal faktorer som är viktiga för att undersöka en uppfinnings 
kommersialiseringspotential och marknadsacceptans, se Formel 1. Marknadsacceptansen 
påverkas i stor utsträckning av kundbehoven. 

 

 

Formel 1. Ekvation som visar marknadsacceptansen beroende av olika faktorer. 

De variabler som ingår är som följer: 

Uppfinning  - i 

Nettovinst – π 

Beslutstid - t 

Pris – p 

Marginalkostnad – c 

Marknadsefterfrågan – q 

Tiden – τ 

F  - Fast kommersialisering kostnad som uppstår varje gång γ under en 
inledande period utveckling τ> γ>t 

Alternativkostnad för kapital – r 

Villkor för imitering 0<κ<1 där κ=1 innebär monopolrättigheter/ställning.  Detta bestäms av 
hur väl produkten är skyddad patent och andra skydd av intellektuella rättigheter, som också 
finns med i KTH Innovations beslutsmatris för applikations/marknadsanalys. Andra sätt som 
uppfinnare kan öka sina appropriationsmöjligheter är genom sekretess, tidig lanseringar och 
lärdomar från desamma. Appropriationsmöjligheter definieras som de externa faktorer som 
påverkar en innovatörs möjligheter att erhålla vinsterna från sin innovation. Bestäms ofta av 
hur starka immateriella skydd som finns. 

Fyra olika typer används i variabeln för marknadsefterfrågan: marknadsstorlek, tillväxttakt, 
tidsram och risk/osäkerhet. De två senare är något subjektiva och svårare att bedöma. Det 
finns anledning att utöka KTH innovations beslutsmatris även med tidsram och risk, en möjlig 
väg är att i varje variabel som är subjektiv införa en riskvariabel som kompletterar 
vägningsvariabeln 

Vidare finns det fyra generella variabler som används för att bedöma möjligheterna för en 
teknologi: 
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 Teknologisk signifikans – visar hur signifikant och viktig en uppfinning är till den 
teknologi som uppfinningen syftar att utveckla. 

 Teknologisk prestanda – hur väl en uppfinning fungerar bättre än de alternativ som 
finns tillgängliga och fyller de nödvändiga funktionerna bättre.  

 Teknisk genomförbarhet – hur färdig är uppfinningen att använda i en applikation? 

 Teknisk osäkerhet – hur mycket planerad framtida utveckling som krävs för att 
lösa saker som fortfarande är olösta angående teknologin (Åstebro, Dahlin 2003). 

Tillsammans med den matematiska modellen används en beslutsmatris KTH Innovation 
utvecklat, som med fördel kompletteras med viktningskriterier för att framhäva faktorer som 
anses vara av extra vikt. Därefter kan de olika marknaderna enkelt bedömas och jämföras. Det 
olika variablerna i diagrammen är dock tidskrävande att bestämma, det är också däri arbetet 
består, dock underlättar det senare analysen avsevärt.  Denna modell är subjektiv, eftersom 
både viktningsfaktorer och bedömningsfaktorer bestäms subjektiv. De variabler som används 
är som följer: 

 

 Applikationer/marknader - vilka marknader och typer av applikationer är 
potentiellt intressanta (identifiera marknad) 

 Marknadsstorlek – Vilken storlek har marknaden, omsättningssiffror samt aktiva 
företag (SCB) 

 Tillväxt för marknad – Marknadens tillväxt (%)  

 Huvudsakliga kunder – Vilka är de viktigaste kunderna och deras profiler, är de 
storföretag eller fler mindre spelare. 

 Konkurrerande företag och tekniker – Vilka är de största och mest betydelsefulla 
konkurrenterna  

 Anpassning av teknologi – hur väl uppfyller teknologin kraven  i applikationen, 
dvs. kundkraven. 

 Utvecklingskrav – Vilka investeringsbehov finns på utvecklingssidan innan en 
färdig produkt kan presenteras på specifik marknad. 

 Patent, varumärke (appropriability)– Hur starka skydd finns för det intellektuella 
materialet . 

 Inträdesbarriärer – Finns det stora fördelar av massproduktion eller många stora 
bolag som har utbyggda distributionsnät. 

 Existerande nätverk – Hur ser företagets befintliga sociala nätverk ut i denna 
marknad/sektor. 

Denna analys består huvudsakligen av delar av vedertagna metoder som SWOT och Porter 
och är ett snabbt och överskådligt sätt att bedöma den framtida potentialen (KTH Innovation 
2010).   
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3.3.5 Marknadsmöjligheter 

För att hitta öppningar och möjligheter på en marknad måste man alltid sträva efter att hitta en 
väg som är välanpassad efter sina styrkor, intressen och resurser (Thomas H. et al. 2005). 
Långsiktiga mål och planer är det som brukar omnämnas som strategier. Det finns en rad yttre 
faktorer som måste undersökas i dagens föränderliga industrimiljö (Stevens et al. 2007).  

Genom att undersöka olika sociala, ekonomiska och teknologiska trender kan intressanta 
möjligheter skönjas. Detta går att applicera även på en befintlig produkt för att hitta nya 
applikationsområden och marknader. Det är alltid viktigt att beakta hur mycket tid och pengar 
det kostar samt vilken risk det innebär att ge sig in på en ny marknad (Thomas H. et al. 2005). 

Nio olika typer av möjligheter för att slå sig in, eller förstärka sin position på en marknad. 

 

 Öka värdet av en produkt eller tjänst. 

 Nya användningsområden av existerande teknologi eller tjänster 

 Skapa ”mass markets” 

 Individualisera produkter/tjänster 

 Öka räckvidden 

 Förbättra logistikkedjan 

 Bredda förändringsområdet 

 Processinnovationer, tillverkningsinnovationer 

 Öka företagets storlek och räckvidd. 

Den bästa möjligheten, när dessa identifieras, väljs efter den möjlighet som ger störst chans 
att lyckas. Underlaget till detta beslut skapas av de flertal analyser av olika möjligheter och 
marknaden som finns se, 2.2 Identifiera och utvärdera marknadspotentialen. 

3.3.6 Marknadspositioneringsdiagram 

För att enklare analysera data som samlats in, är det viktigt att ta fram en metod för 
visualisering av marknader och applikationer. Denna visualisering av marknadskartan skall 
helst kunna kompletteras med diverse information på ett enkelt och intuitivt sätt.  Flera idéer 
kring visualiseringen av marknadsmiljön finns på både makro och mikronivå. Några idéer har 
hämtats litteraturen (Bennett B. 2002), där mikromiljön analyseras och beskrivs på vanliga 
kartor. Idéer och metoder som kompletterar detta system och ge en grund att bygga 
marknadsanalysen på beskrivs nedan (Fitzroy, Hulbert 2005).   

Visualiseringstekniker är viktiga när marknader i slutändan skall bedömas, eftersom det ofta 
kan vara en stor mängd insamlad data som skall analyseras. För att inte tillintetgöra den 
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insamlade data, det vill säga att beslut enbart baseras på en liten del av den mängd som finns, 
måste väl avvägda visualiseringshjälpmedel användas (Andberg, Eliasson 2008). 

Ett verktyg som används för att visualisera data från marknadsanalysen är 
marknadspositioneringsdiagrammet, se Bild 19 (Andberg, Eliasson 2008)I ett slutskede av 
analysen kan det vara intressant som komplement till analysen att se hur konkurrenternas 
produkter står sig mot kopplingskonceptet. Detta görs genom att passa in de olika produkterna 
i ett diagram med 2-axlar åt båda hållen där den ena axeln visar prisnivå och den andra 
kvalitetsnivån (Andberg, Eliasson 2008). 
 

 

 

Bild 19. Marknadspositioneringsdiagram för att visualisera konkurrenters och sin egen 
position i relation till varandra. 

 

Värdena på dessa axlar kan sedan varieras utefter karakteristiken hos kopplingskonceptet och 
de kopplingar som den jämförs med . 
 
Detta är ett sätt att hitta öppningar och marknader som är extra intressanta.  

3.3.7 Värderingsdiagram 

Värderingsdiagram är ett verktyg som används till den tekniska analysen där egenskaper listas 
och omvärderas till kundvärden (Andberg, Eliasson 2008). 
 
Ett värdediagram illustrerar hur viktiga olika egenskaper är i ett utbud för marknaden, samt 
hur bra företaget respektive konkurrenter är på samma egenskaper, Bild 20. Diagrammet är 
användbart för att underlätta företagets och konkurrenternas positionering på marknaden vad 
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gäller egenskaper och uppfyllande av marknadens krav. Det kan även användas till att 
säkerställa att säljargumenten är rätt formulerade för potentiella kunder. 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 20. Värdediagram för att visualisera viktiga egenskaper för en viss marknad eller 
produkt, och hur företaget förhåller sig till dessa egenskaper. 

Data till värderingsdiagrammet kan baseras på olika information i olika skeden av 
marknadsanalysprocessen. I första steget baseras resultaten på ytliga kundsamtal och genom 
analys av leverantörer/konkurrenters hemsidor och marknadsföringsmaterial. Senare i 
processen innehåller värderingsdiagrammet en djupare analys av kundernas verkliga behov 
och krav. Värdediagrammet åskådliggör vilka marknadsorienterade beslut som bör fattas och 
vilka strategier som är fördelaktigt att använda. Den ruta som bör eftersträvas är högst upp till 
höger, alltså egenskaper som är viktiga och som företaget är bra på. Åtgärder bör läggas för 
att hamna i den situationen (Andberg, Eliasson 2008).  

3.4 Affärsutveckling 

En affärsmodell är en teoretisk beskrivning av hur ett företag är tänkt att fungera och strategi 
definieras som den underliggande tanken bakom beslut som påverkar något under en lång tid. 

Mycket dålig         Mycket bra

Mycket viktig 

Mycket viktig 

Hur bra vi är på denna egenskap 

Hur viktig är 
respektive 
egenskap 

Mycket dålig            Mycket bra 
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Strategiska beslut är ofta kostsamma och mycket svåra att ändra på. Det tar också ofta lång tid 
innan de ger effekt (Fitzroy, Hulbert 2005). 

Kommersialiseringsstrategi kan alltså definieras som den underliggande tanke eller plan som 
ger underlag för de beslut man tar när man försöker gå in på en specifik marknad med en 
specifik produkt. 

När strategin utarbetas utgår man utifrån ett antal faktorer och det finns tre olika typer av 
strategiska faktorer att ta hänsyn till: externa, finansiella och interna. Externa faktorer 
inkluderar marknadsstorlek, konkurrenter och teknologi.  Finansiella faktorer innefattar 
vinstestimat, kostnadsestimat och avkastning på investering (ROI). Interna faktorer inkluderar 
företagets syfte eller vision och vilka resurser som finns tillgängliga i företaget. Med dessa 
faktorer kan man sedan analysera varje marknad för att hitta en lämplig 
kommersialiseringsstrategi samt även bedöma potentialen i varje marknad (Stevens et al. 
2007). 

Kommersialiseringsstrategin knyter idén eller konceptets värde till ett marknadsvärde där dess 
affärspotential realiseras och bedöms. Det finns en rad olika kommersialiseringsstrategier 
beskrivna, som alla beskriver olika processer för att ta idén eller konceptet till en specifik 
marknad (Notander 2010). 

Produkt till marknad – Den vanligaste strategin när folk i allmänhet hör begreppet 
kommersialiseringsstrategi, starta ett företag, utveckla en produkt, marknadsför och sälj den 
sedan på lämplig marknad. Produkter kan vara alltifrån paketerade tjänster till enkla gem. 
Detta innebär att värdekedjan ser helt olika ut beroende på produktens natur. 

IP/Licensiering/partnerskap – Teknologin eller konceptet utvecklas enbart till konceptstadiet 
och en funktionsprototyp tas fram om möjligt. Därefter licensieras rättigheterna till teknologin 
ut till ett företag som använder den i en produkt, nyutvecklad eller befintlig. Denna 
licensiering kan ske på många sett, antingen en engångssumma för rättigheter eller per såld 
enhet, ofta föredras det senare av båda parter. Fördelen är utbyggda distributionskanaler, 
större resurser samt stor kunskap om marknaden. 

Det finns främst två alternativa licensförfaranden, enkel licens och exklusiv licens (Bernitz 
2009). Dessa kan också innebära olika stora rättigheter till uppfinningen eller produkten. 

Icke exklusiv licens – kallas ofta enkel licens och innebär att innehavaren av licensen inte har 
någon ensamrätt, geografiskt eller tekniskt.  Licensen kan säljas vidare till flera parter som var 
och en förfogar över de enligt de avtal som skrivits med respektive part. Ingen part kan 
inskränka på någon annans avtal. 

Exklusiv licens – Innebär att en innehavare får ensamrätt till patentet, kan vara exklusivt 
globalt eller enbart på vissa geografiska marknader. Kan även begränsas genom  till exempel 
tid eller användningsområde (Domeij 2010). 

Licensavtal kan utformas på en mängd olika sätt och det är därför ofta nödvändigt att ta hjälp 
av jurist för att avtalet skall spegla de rättigheter som licensen skall bära. 



33 

 

Generella nackdelar med licens, är den administration och framförallt svårigheter att få rätt 
betalt, det är ofta förenat med stora svårigheter att insamla royalty (Domeij 2010). 

Tjänster och konsultverksamhet – Ibland är det svårt att paketera tjänster och konsulttjänster 
som produkter. Att koppla tjänster till en specifik produkt kan vara ett sätt att förenkla 
försäljningen samt öka värdet på den tjänst man säljer. 

För företag med högteknologiska teknologier finns det några generella strategier som kan vara 
intressanta att beakta. Möjligheten att inleda partnerskap på front-end, med något etablerat 
företag med utbyggt distributionsnät och resurser, samt att man outsourcar administrativa 
delar.  På detta sätt kan man fokusera på kärnteknologin, samtidigt som partners ger styrka i 
andra avseenden (Cochrane 2009).  

En annan avsevärt mer riskabel strategi är att själv bygga upp en värdekedja, uppsidan är 
avsevärt större men likaså risken. 

Vilken strategi företaget väljer beror av flera faktorer, både interna och externa, varför en god 
självkännedom krävs för att i slutändan landa i rätt strategi, för analys av företaget. Detta val 
baseras på analysen av den specifika, valda marknaden.   

Produkt till marknad används med fördel om det är en liten målmarknad, konkurrensen är låg 
och företaget har tillgång till ett stort kapital.  

IP/licensering/partnerskap används med fördel om det omvända föreligger, det vill säga stora 
konkurrenter som äger kunderna och distributionskanaler, lite kapital finns att tillgå samt 
styrelsen och ledningen är oerfarna. Detta används även med fördel om teknologin är en del i 
ett större system (Cochrane 2009). 
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4 Metod  

I metodkapitlet kommer tillvägagångssättet för denna rapport att presenteras. Här redovisas 
kort hur uppdelningen av arbetet har sett ut samt vilka metoder som använts för att utföra 
arbetet.  

4.1 Metodval 

Det finns två grundläggande angreppsmetoder när en marknadsundersökning för en ny 
produkt ska göras. Antingen finns det en efterfrågan på marknaden efter en viss en specifik 
produkt, eller så är produkten utvecklad och skall säljas in på en marknad. Dessa två 
angreppssätt brukar omnämnas som Technology push eller Technology pull. Att se marknaden 
som oexploaterad utan konkurrens och möjligheter till att skapa krav för produkt och 
verksamhet brukar kallas Blue ocean, till skillnad från en befintlig marknad där konkurrensen 
är stor och pris och kvalitet är två starka konkurrensfaktorer, så kallat Red Ocean (Chan Kim 
2005). I detta arbete har kopplingen setts som en produkt som skall säljas in på marknaden, 
Technology push. Efter halva projekttiden ändrades angreppsättet till att mer anpassa 
produkten efter marknadens efterfrågan, då det visade sig att kopplingen inte kunde definieras 
som en produkt utan som en teknologi.  

Tekno-ekonomiska modellen används för den tekniska analysen och kundvärdesanalysen, 
med anledning av dess starka ramverk som även mer moderna modeller är byggda på. Att ha 
en mer konkret grund för de tekniska egenskaperna gjorde även det påföljande arbete avsevärt 
enklare. 

Entreprenöriella teorier (Schueffel 2009) beskriver ofta hur beslut fattas under stor osäkerhet.  
Huvudtankarna inom dessa teorier har genomsyrat arbetet i stort. Den osäkerhetsfaktor som 
arbetet präglas av, har krävt ett entreprenöriellt angreppssätt som baseras mer på att agera och 
ta beslut med stor osäkerhet snarare än att bestämma vägen från start.  

4.2 Projektuppdelning 

 Arbetet med att bestämma om kopplingskonceptet har någon affärspotential är uppdelat i fyra 
faser, se Bild 21. Det första området är att bestämma de tekniska egenskaperna för 
kopplingskonceptet, samt hur dessa kan kopplas samman med ekonomiska faktorer, den 
tekno-ekonomiska analysen.  

 

 

 

 
Bild 21. Arbetes fyra huvudfaser. 

Tekno-
ekonomisk 

analys 
Marknadsanalys Kommersialiserings - 

strategi 

Identifiera 
marknader 



35 

 

 
Ny hypotes för 
kundvärden och 

marknad 

 

  
Analys av resultat och 
eventuell omvärdering 

av hypotes 

I den andra fasen skall olika marknader eller applikationer identifieras, men någon bedömning 
mellan dessa görs inte i detta steg. Det tredje stadiet är att utifrån de tekniska data och de 
identifierade marknaderna/applikationerna göra en marknadsanalys och en jämförelse mellan 
dessa. Tekniska egenskaper skrivs om till hypotetiska kundvärden för att visa på kopplingens 
konkurrensfördelar. Dessa kundvärden är endast hypoteser då kundvärdena på kopplingen är 
olika för olika marknader och segment.  

Avslutningsvis när en specifik marknad eller applikation har kunnat identifieras och 
analyserats skall en kommersialiseringsstrategi för denna marknad arbetas fram. Den 
innehåller mer specifika detaljer och konkurrensfaktorer som råder på den marknaden och 
kommer att innehålla de första stegen i en eventuell kommersialisering. 

Dessa fyra områden kommer i sin tur att brytas ner till mindre arbetsområden där var och ett 
kommer att utgöra en del för att fastställa om kopplingskonceptet har någon 
marknadspotential eller inte. 

4.3 Arbetsgång 

Den tekniska analysen av kopplingskonceptet är en linjär process, där fakta och funktioner 
definieras. Eventuella kundvärden fastställs inte här utan endast objektiva fakta. Att 
identifiera marknader kommer vara en iterativ process där en hypotes med kundvärden ställs 
upp och sedan jämförs med en marknad för att studera resultatet. Hypoteserna kommer sedan 
att omvärderas för att analysera nya marknader. Denna arbetsgång kommer att resultera i en 
process som ser ut enligt Bild 22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 22. Itererande process för marknadsanalysen. 

Från den itererande processen där marknader skall identifieras kommer tre marknader eller 
segment att väljas ut som anses ha högst potential att vara kommersiellt gångbara för 
kopplingskonceptet. För varje marknad eller specifik applikation kommer en marknadsanalys 
göras i syfte att utvärdera vilken av dessa tre som anses ha högst potential för en eventuell 
kommersialisering, se Bild 23. 

Jämförelse med 
marknad 
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Bild 23. Arbetsprocess för projektet. 

Resultatet från varje marknadsanalys kommer sedan att jämföras för att kunna besluta om 
vilken som anses ha störst potential. För den valda marknaden kommer en 
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kommersialiseringsstrategi göras i syfte att göra ett första underlag för vad som krävs för att 
slå sig in på marknaden. I arbetet är denna del den som tar störst utrymme av hela processen. 

4.4 Informationsinhämtning 

En stor del av bakgrundsteorin till denna rapport har hämtats från litteratur som behandlar och 
diskuterar marknadsanalyser och kommersialiseringsstrategi. En stor del av informationen om 
hur en marknadsanalys kan göras har även erhållits genom intervjuer. Litteraturen utgör även 
en viktig grund för att kunna dra en korrekt slutsats rörande marknadspotentialen för 
kopplingskonceptet.  

4.4.1 Intervjuer  

För att informationen skall vara så korrekt som möjligt har en stor del av arbetet och tiden 
använts till intervjuer med expertis inom branscher som tillverkar eller använder liknande 
kopplingar som kopplingskonceptet. Att få  kommentarer och åsikter från branschfolk är en 
stor del och en viktig kunskapskälla när det gäller att ta beslut om kopplingskonceptet har 
någon marknadspotential eller inte.  

Intervjuer kan vara strukturerade, semi-strukturerade eller ostrukturerade i sin utformning och 
vilken metod som är mest lämplig beror på förutsättningarna och vilket syfte intervjun skall 
fylla. Intervjuerna i detta arbete har varit en blandning av semi-strukturerade och 
ostrukturerade. Syftet med intervjuerna har varit att få reda på vad intervjupersonen tror om 
marknadspotentialen för kopplingskonceptet, samt inom vilken applikation den skulle kunna 
konkurrera bäst. Strukturen på intervjuerna har gett mer utrymme för respondenten att svara 
på frågorna utifrån sin egen uppfattning av problemet.  

Problemställningen, om kopplingskonceptet har någon potentiell applikation innebar att inga 
strukturerade intervjuer kunde ställas upp eftersom respondenternas kunskap och fantasi kring 
möjliga applikationer eftersöktes.  

Nackdelarna med dessa intervjuformer är framförallt att enbart en kvalitativ analys kan göras, 
ingen kvantitativ. Analysen färgas av subjektiva uppfattningar och går inte att säkerställas 
statistiskt. Ofta krävs det en van intervjuare för denna typ av intervju för att få ut så  mycket 
som möjligt av den. Fördelen med dessa intervjutyper är att mer information ofta blir 
tillgänglig än vid strukturerade intervjuer. (Sallnäs 2010) 

De personer som intervjuas är främst ingenjörer med teknisk kunskap kring systemens helhet. 
Arbetet stukas något av detta eftersom bilden ofta är gemensam för personer med teknisk 
bakgrund. Tyvärr är teknologin i en tidig fas, där första applikationsleads eftersöks istället för 
generella försäljningsleads.  

4.5 Validitet och reliabilitet 

För att validera de uppgifter som insamlats görs om möjligt en triangulering för att bekräfta 
och befästa uppgifterna. Flera referenser och källor har undersökts för att hitta en 
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skärningspunkt. Vidare har en rad olika intervjupersoner på olika positioner och med olika 
kunskap fått liknande frågor för att kunna se om det finns diskrepans mellan svaren. Detta har 
framförallt varit viktigt eftersom frågeställningen varit mycket vid (Yin 2003). 

Vid diskrepans har anledningen till detta undersökts för att utesluta felkällor. Vidare har 
många av intervjupersonerna svar om möjligt jämförts med teori och litteraturkällor. 

Reliabiliteten för vissa uppgifter i arbetet är lägre än andra, dessa kommenteras ofta i texten 
löpande för vilken tilltro vissa uppgifter ges. Till detta finns flera anledningar, ofta tidsbrist 
och prioriteringar i undersökningar. Vidare bedöms ofta personen i fråga utefter position och 
erfarenhet, då vissa bedöms ha större tillförlitlighet i denna undersökning. 

Merparten av de intervjuade personerna har ingenjörsbakgrund vilket inneburit att åsikter och 
kommentarer har fokuserats på de tekniska egenskaperna mer än de affärsmässiga. Att främst 
tekniskt kunniga personer valts ut har till största del berott på den angreppsmetod vi valde vid 
projektstart.  

Vissa viktiga aspekter har kommit från enbart en intervjuperson och kan därför inte anses 
spegla hela branschens åsikt, men dessa uppgifter har om de bedömts som viktiga, stärkts med 
omkringliggande samband och information som stödjer tesen. Vidare behandlats denna 
information med ett resonemang kring varför de är riktiga och viktiga uppgifter, som har 
reliabilitet. De slutsatser som dras i slutet av rapporten använder teorin som ett ramverk för att 
dra slutsatser av undersökningens resultat (Yin 2003).  
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5 Infinigears kopplingskoncept 

Kapitlet behandlar kopplingskonceptets identifierade tekniska egenskaper, 
kostnadsuppskattning samt vidare jämförelse med befintliga produkter. Vidare tillkommer 
även en patentsök med jämförelse med liknande teknologier. I kapitlet finns också en intern 
analys på Infinigear AB samt vidare vilka kundvärden som identifierade tekniska egenskaper 
kan leda till. 

Kopplingskonceptet har utvecklats i syfte att kunna uppfylla de kriterier som den nya 
växellådan kräver. Dessa krav är att kopplingen skall kunna kopplas in under belastning, vara 
steglös och klara av höga moment i förhållande till sin storlek. Kraven innebar att olika 
kopplingskoncept behövde tas fram och analyseras, för att slutligen kunna besluta om vilket 
av dessa som var mest lämpat för att uppfylla dessa. Under hösten 2009 och våren 2010 tog 
fem studenter vid KTH fram ett kopplingskoncept som ansågs vara det mest lämpliga för att 
klara av dessa krav.  

Växellådans krav på kopplingen innebär att kopplingskonceptet utformades enligt vissa 
kriterier och krav och resultatet av detta blev enligt  Bild 24. Det färdiga kopplingskonceptet 
har ett antal kännetecknade egenskaper som är: avsaknad av slirfunktion, kort in- och 
urkopplingstid vilket medför höga låsfrekvenser och möjlighet till urkopplings oavsett 
belastning och varvtal. Grundprincipen för kopplingen är att den har klämkroppar som låser 
innerringen mot ytterringen. De två konorna rör sig axiellt utefter axeln och vid utdraget läge 
är kopplingen urkopplad och vid pålagd kraft på konerna in mot centrum är kopplingen låst. 
När kraften på konorna avlägsnas kopplas således kopplingen ur, undantaget om konornas 
vinkel är för flack vilket då innebär att kopplingen blir självhämmande under belastning. 
Klämkropparna möjliggör att kopplingen är steglös och därmed ej i behov av synkronisering 
vid inkoppling. Kopplingens utformning med en genomgående axel beror huvudsakligen på 
kopplingens ursprungliga placering i den steglösa växellådan. I övriga applikationer som till 
exempel processmaskiner kan denna design vara mindre tillämpbar, då efterfrågan till största 
del är en ingående och en utgående axel (Jönsson 2010), se Bild 24. 

 

 
Bild 24. CAD-bild för kopplingskonceptet. 

Kopplingen är av typen friktionskoppling men har egenskaper som liknar både 
friktionskopplingar och tandkopplingar. Att kunna koppla ur oavsett belastning och varvtal är 
en egenskap som konceptet delar med friktionskopplingar och att konceptet saknar 
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slirfunktion är en egenskap som är jämförbar med tandkopplingar. Kopplingsprototypen som 
finns idag är har en viss storlek men möjligheter finns att både skala upp eller ner storleken, 
och därmed det överförbara momentet.  

Bild 25. illustrerar hur kopplingen och dess delar är konstruerade och placerade. Den 
genomgående axeln och det centralt placerad kugghjulet förbinds, i låst läge, av 
klämkropparna som är koniskt placerade på innerringen.  

 
Bild 25. Kopplingen i genomskärning. 

 

Det finns ett antal varianter på klämkroppar och hur dessa fungerar. I kopplingskonceptet är 
det V-formade spår med koniska klämkroppar, vilket innebär att det inte finns någon 
frihjulsfunktion utan att kopplingen låser i båda riktningarna. Varje klämkropp ligger i en 
klämkroppshållare som måste ha höga toleranser för att varje klämkropp skall ha kontakt med 
ytterringen i låst läge, se Bild 26. Höga toleranser innebär att tillverkningen av dessa är 
komplicerad och därmed kostsam.  

 
Bild 26.  Innerringen med klämkroppar och klämkroppshållare. 



41 

 

5.1 Teknisk prestanda 

Marknaden för kopplingar undersöktes genom att flera tillverkare, underleverantörer samt 
personer med anknytning till underleverantörer och kopplingsindustri intervjuades. Detta för 
att ta fram egenskaper som olika typer av kopplingar använde samt vilka som var 
efterfrågade. 

Analysen av kopplingskonceptet resulterade i att ett antal objektiva specifika egenskaper 
identifierades, se tabell 1. Egenskaperna och funktioner för kopplingen är listade i syfte att 
identifiera kundvärden och hur dessa är kopplade till kopplingens grundläggande teknologier. 
Detta för att kunna genomföra en analys. 

1. Backlash: varierar efter vald låsvinkel, från låg till hög. Låskraft måste vara 
> backlash 

2. Slirfunktion: Kopplingen saknar helt slirfunktion 
3. In/urkopplingsfrekvens: Kan vara upp till 50 Hz och hur låg som helst, 

livslängden påverkas av kopplingsfrekvensen. 
4. Steglös/friktionskoppling: Kopplingen är helt steglös och i grunden en 

friktionskoppling varför det inte behövs någon synkronisering och 
formpassning. 

5. Synkronisering: Ej nödvändig 
6. I/urkoppling under last: Klarar av att koppla ur oavsett moment och in under 

låga moment.  
7. Momentbrytarfunktion: Möjlig, efter val av låsvinkel 
8. Kraftöverföring: Parallellt med ingångsaxel (efter ombyggnad kan den också 

överföras axiellt) 
9. Låskraft: symmetrisk, men kan väljas till tryckluft, hydraulisk och 

elektromagnetisk efter applikation och behov. 
10. Överfört moment: 40Nm – 3500 Nm 
11. Storlek: Ej tillgänglig information. 
12. Vikt: Ej tillgänglig information. 
13. Förluster: Inga förluster i överföringen 
14. Glapp: Inget glapp i överföringen vilket ger möjligt till 

varierande/vibrerande last, detta ger också konstant momentöverföring 
oavsett varvtal. 

15. Livslängd: Utmattning vid olika frekvenser och moment (n/a). 
16. Driftmiljö: Fungerar i både torr och våt(olja) driftmiljö. 
17. Underhåll: Kräver smörjning för kontinuerlig drift. 
18. Frihjulsfunktion: Kan vid ombyggnad fungera som frihjul i två led. 
19. Kopplingens vridstyvhet: Mycket hög. 
20. Stor momentöverföring: I förhållande till storleken. 
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5.2 Förenklad kostnadsanalys 

Flera respondenter efterfrågade en kostnadsuppskattning av den slutliga produkten. Eftersom 
ingen färdig produkt finns, har en kostnadsuppskattning gjorts efter prototypen och konceptets 
huvudkomponenter. 

Konceptets och teknologins huvuddelar är de två frihjulen som är låsta i båda riktningar. 
Dessa utgår utifrån standard SKF koniska rullager. Kostnaden för dessa ligger inom samma 
kostnadsintervall som slutliga kopplingens frihjul, dessa ligger runt 40 SEK styck (Karlsson 
2010). 

Det som försvårar en mer preciserad uppskattning av frihjulskomponenterna är den eller de 
tillverkningsmetoder som måste bestämmas för innerringen. Tillverkningsmässigt finns det 
ingen given metod för denna del på grund av dess geometriskt komplexa form (Karlsson 
2010). 

Övriga komponenter är standardbearbetade metallkomponenter i vanligt konstruktionstål. 

Sammanfattningsvis visar kostnadsundersökningen att kopplingen kommer ha möjlighet att 
konkurrera med substitutkopplingar och traditionella kopplingar på marknaden. 

5.3 Jämförelse med andra kopplingstyper 

En del av arbetet innebar en övergripande jämförelse mellan kopplingskonceptet och de 
kopplingar som finns på marknaden idag. Detta i syfte att identifiera vilka egenskaper som 
efterfrågas samt se vilka likheter och skillnader som kopplingen har relativt befintliga 
kopplingar. Jämförelsen utgår från prototypen, för att kunna jämföra relevanta siffror.  

Tabell 7 visar utvalda kopplingar inom samma momentområde som prototypen för att enklare 
identifiera vilka egenskaper som skiljer och vilka som är lika för kopplingen, i syfte att 
identifiera var kopplingskonceptet kan konkurrera och addera mervärde. 
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Tabell 7. Olika kopplingar och deras egenskaper samt jämförelse med den befintliga 

kopplingsprototypen. 

Flest likheter finns med formkopplingar, framförallt pneumatiska tandkopplingar, trots att det 
är en friktionskoppling i fysikalisk mening, de egenskaper som är lika: 

 Koppla in under last – De chockkrafter som uppstår på systemet vid inkoppling 
(Hein, Björklund, Marklund, Höglund  2010) vid last är mycket stora och 
oundvikliga. Kopplingskonceptet har något bättre inkopplingsförmåga vid last än 
formkopplingar som ibland inte går att koppla in alls vid last. Det delsystem som 
skall driftsättas, måste ha ett tröghetsmoment eller startmomentet som inte är för 
högt.  

 Koppla ur under last – Kopplingskonceptet går om den konstrueras med samma 
konvinkel som dagens prototyp, alltid att kopplas ur oavsett pålagt moment. För 
tandkopplingar varierar denna egenskap beroende på utformning och konstruktion. 
Om låskraften skall fås ned måste konvinkeln ändras och därmed får vi en 
konstruktion som inte heller går att koppla ur under stor last. 

 Vikt – Vikten är jämförbar med formkopplingar, låslösningen är ej medräknad 
vilket betyder att den slutgiltiga vikten endast är uppskattad att bli jämförbar. 

 Längd – Det finns ingen möjlighet att konstruera kopplingen mycket kortare än 
befintliga tandkopplingar oavsett optimeringar. Dagens prototyp har vid analys, 
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utan funktionsändringar, teoretisk möjlighet att kortas ca 10 mm (axeltappar är 
negligerade i denna analys).  Jämförelsen är gjord med prototypen, men med 
låslösning kommer det trots inte vara någon avsevärd skillnad mellan pneumatiskt 
styrda tandkopplingar och kopplingskonceptet. 

 Diameter – diametern är lika för formkopplingar och tandkopplingar, optimering 
kan ge en något mindre diameter, men med tillkommande låslösning är skillnaden 
marginell. 

 Slirfunktion – Ingen slirning förekommer på  någon av formkopplingarna men på 
friktionskopplingen.  

 Tar upp vinkelavvikelser – De olika kopplingstyperna kan inte ta upp några 
vinkelavvikelser utan externa systemtillägg. 

De särskiljande egenskaper som identifierades: 

 Steglös – ingen synkronisering krävs, dvs. vi kan koppla in och ur med större 
varvtalsskillnad och med viss last. 

 Höga in- och urkopplingsfrekvenser – konstruktionen möjliggör höga in och ur 
kopplingsfrekvenser, eftersom de två låscylindrarna har en mycket kort 
glidlängd och egenvikt.  

 Mindre volym – En minskad volym är framförallt viktigt i mobila 
applikationer, främst då i lastbilar. Eftersom ingen färdig låslösning ännu finns, 
är det oklart om en mindre volym erhålls jämfört med andra tandkopplingar. 

             

Vidare jämförelse utifrån dessa har visualiserats i följande diagram för att enklare se vilka 
egenskaper som skiljer och som därför bör undersökas vidare för att hitta konkurrensfördelar, 
se Bild 27. 
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Bild 27. Tandkoppling och friktionskoppling jämförda med kopplingsprototypen rörande 
funktioner och egenskaper. Den procentuella skillnaden mellan dessa kan utläsas av 

diagrammet. 

De flesta typer av kopplingar har backlash, det vill säga en kraft som verkar mot låskraften, 
axiellt utåtriktat. Detta är ett fenomen som kan användas till momentbrytarfunktion, vilket 
innebär att det finns möjlighet att kopplingen kopplar ur vid ett visst förvalt moment, eller när 
backlashen överskrider en viss låskraft. Det finns flera olika utformningar för dessa men ofta 
är det en förspänd fjäder som fungerar som utlösare när momentet överskrids. 
Kopplingskonceptets lösning för momentbrytning skulle snarast lösas med en elektronisk 
avkänning för moment och en aktiv brytning.  

Analysen ger en bild av var kopplingskonceptet och dess teknologi placerar in sig på 
kopplingsmarknaden i stort, se Bild 28. Egenskaperna är främst lika tandkopplingar, trots att 
de rent fysikaliskt rör sig om en friktionskoppling, vidare bygger teknologin på 
frihjulslösningar varför en fast placering på kopplingskartan är otroligt svår att bestämma.  
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Bild 28. Kopplingskonceptets positionering på kopplingsmarknaden. 

Placeringen under typen formkoppling är främst av de skälen att egenskaperna är mest lika.  

5.4 Patentsök och konkurrerande teknologier 

Det finns några närliggande patent till Infinigears koppling. Framförallt har ett framkommit 
vid patentsökningen som genomfördes när ansökan till kopplingspatentet skulle skickas in. 
Patentet behandlar två koniska frihjul motriktade som låser helt när kontaktytorna rör vid 
varandra, likt ett klämkroppsfrihjul, Bild 29.  

 
Bild 29. US patent 5,109,964, som visar en koppling med dubbla motriktade 

frihjulskopplingar, publicerat 1992. 
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Nackdelen med denna koppling och skillnaden mot Infinigears kopplingskonceptet är främst 
att de inte är låsta i båda riktningar, vilket gör teknologin mindre flexibel, eftersom de 
föreslagna förändringar denna rapport ger, ej är möjliga att genomföra på sagda patent. 

Vidare refereras i patentet till tidiga tankar kring hur frihjul kan göras manövrerbara (Japanese 
patent publication No 55-51129), istället för en envägskoppling som kan kopplas in och ur för 
att antingen tillåta överföring i en riktning eller helt frikoppla axeln. I det fallet skjuts 
ytterringen axiellt för att koppla in eller ur överföringen. Manövreringen är på det sättet 
mycket likt Infinigears kopplingskoncept. En ytterligare variant på detta som fortfarande i 
grunden handlar om en enkel frihjulsmekanism behandlas i US patent 6 135 255, vilket är ett 
frihjul som manuellt kan ställas in för rotation i en riktning eller fri rotation i båda riktningar. 
Det finns en kommersialiserad produkt idag med liknande funktion, med ett frihjul som kan 
ställas i vardera riktningen. Vidare beskriver även US patent 4 034 833  ett liknande typ av 
manövrerbart frihjul som kan ställas i antingen ena eller den andra riktningen, Bild 30. 

 
Bild 30. US patent 4 034 833, som visar en frihjulskoppling som kan ställas i vardera 

riktning. 

Vidare finns grundtanken med två manövrerbara motriktade kopplingar illustrerade redan 
1927 genom US patent 1 788 301, se Bild 31. 
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Bild 31. US patent 1 788 301, som visar en koppling med dubbla motriktade 

frihjulskopplingar, publicerat 1927. 

Sammanfattningsvis är teknologin mycket likartad med andra typer av frihjulskopplingar 
främst. Dock är det värt att notera att dessa är minst cirka 20 år gamla, samt att ingen känd 
kommersialiserad lösning använder någon av dessa principer i någon större utsträckning. 
Vidare är kopplingskonceptets enkelhet och flexibilitet en stor fördel gentemot dessa äldre 
patent. 

5.5 Internanalys Infinigear AB SWOT 

Infinigear grundades 2005 och är ett innovationsbolag som utvecklar en steglös växellåda för 
lätta lastbilar. Utvecklingen av växellådan sker i samarbete med Volvo Powertrain och KTH 
och är finansierat av ProEnviro. Växellådan skall möjliggöra bättre arbetsområde för motorn 
för att på det sättet minska bränsleförbrukningen. En SWOT-analys på Infinigear är utförd för 
att vidare ta fram underlag för vidare arbete och kommersialisering av tekniken,Bild 32. 
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Bild 32. SWOT-analys för Infinigear. 

Styrkor 

Infinigears interna styrkor är främst teknologin och patentet kring kopplingens funktion. 
Genom att jobba för att maximera värdet av patentet och teknologin kan de skapa stora 
licensintäkter. Värdeökningen sker främst genom en genomtänkt och väl underbyggd 
vidareutveckling av kringsystem samt testning samt stärka teknologins möjligheter genom 
relevant marknadsinformation och kundunderlag för krav.  

I företaget idag finns både relevant teknisk kunskap och affärserfarenhet. Den tekniska 
utvecklingen är en stor del av fortsatt utveckling, men vidare bör även teamet kompletteras 
med sälj och marknadskompetens. Vidare är en stor styrka den finansiering som ProEnviro 
stått för, inte bara ur finansiell synpunkt utan även marknadsmässig och affärsmässig 
synpunkt genom att det skapar tilltro till företaget och tekniken, samt att det även ger 
möjligheter för att söka ny finansiering eller utvecklingspartner för kopplingskonceptet. 

Svagheter 
Företagets svagheter är paradoxalt nog, att det är en nyutvecklad teknik. Det finns enbart en 
prototyp i dagens läge som är långt ifrån färdig serieproduktion. Det krävs en lång utveckling 
och testning för att verifiera funktion och livslängd samt vidare konstruera låssystem. 
Konceptet är inte specificerat utan fortfarande mycket öppet. Infingear är ett litet bolag som 
utvecklar avancerade komponenter och har idag inte något stort finansiellt eller humant 
kapital. 
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Möjligheter 

De marknadsmöjligheter som identifierats, är att flera stora industriellt viktiga företag har 
visat intresse för kopplingen och dess möjligheter att spara energi och bränsle genom att 
koppla in och ur delsystem. Företagen som kontaktats har överlag också varit positiva till 
teknologins flexibilitet. Nya typer av lagkrav rörande miljön har varit en anledning till att 
applikationer där in och ur koppling av delsystem har varit intressant att studera. En viktig 
faktor för dessa applikationer är ofta storlek och vikt. Flera applikationer har kommit upp 
under undersökningen men tyvärr har många inte kunnat undersökas vidare för att verifiera 
kopplingens värde, eftersom mycket data kring kopplingskonceptet saknas. 

Hot  

De externa hot som främst finns är flera olika teknologier som är intressanta för de 
applikationer som identifierats i rapporten. Inga applikationer har kunna matchas mot de 
specifikt unika egenskaper kopplingen uppvisar utan har snarare varit en övergripande 
bedömning av kopplingens potential. Därför utgör konkurrerande tekniker ett stort hot.  

Ytterligare externa hot är de trender inom främst tillverkningsindustri som allt mer går mot 
elmotorer, de kopplingar som idag säljs är allt oftare fasta kopplingar för att ta upp 
vinkelavvikelser och axelförskjutningar.  

5.6 Potentiella kundvärden för kopplingen 

För att analysera vilka kundvärden kopplingskonceptet har måste de objektiva egenskaperna 
kunna kopplas till både teknologier och kundvärden. Syftet med att lista teknologier i 
tillsammans med egenskaper och kundvärde är att enklare kunna se vilken teknologi som 
påverkar vilket kundvärde mest, för att på så sätt enklare veta vilken teknologi som måste 
utvecklas för att höja ett specifikt kundvärde. 

Ett antal teknologier har identifierats, vissa kan dock inte anses vara teknologier i den rätta 
bemärkelsen, det vill säga om en axel eller cylinderomslutning kan anses vara teknologier 
eftersom de inte på något sett når en innovationshöjd, men vilka påverkar funktionen av 
systemet, Bild 33. Ett exempel för hur utvecklingen av axeln skulle påverka egenskaper är 
vilka materialval som görs och hur detta i sin tur påverkar styvheten och hållfastheten. Detta 
skulle i längden kunna utgöra grund för en mindre koppling med samma prestanda. Detta 
illustrerar behovet av att identifiera även dessa delkomponenter som teknologier. 
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 Teknologi/komponent                 Egenskaper/Prestanda                      Kundvärde 

 
Bild 33. Teknologi, funktion och kundvärde för kopplingskoncept. 

 

Låsvinkel Backlash/momentbrytare Livslängd 

Klämkroppar Ingen slirfunktion Tillförlitlighet 

Hölje Steglös koppling/ inget 
glapp/inga förluster 

Buller 

Axel Möjlighet till hög in och 
urkopplings frekvens 

Vibrationer 

Lager Inget  
synkroniseringsbehov 

Pris 

Yttering Koppla i och ur under last Storlek 

Innerring Vikt Effekttäthet 

 Bredd/diameter/längd Energibesparing 

 Kostnad Miljöpåverkan 

 Överförbart moment Komplett produkt 

Max i och  
urkopplingsmoment 

Max i och 
 urkopplingsvarvtal 

 

 

 Inverterad låsfunktion 
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Kopplingsmarknaden är mycket speciell och innebär att kunderna främst tittar efter en 
kravuppfyllnad. Vidare mervärden blir således pris och vidare beräknad på totalkostnad över 
hela komponentens livslängd.  

Vid en jämförelse med andra typer av kopplingar identifierades liknande egenskaper, samt 
vilka egenskaper som skiljde. De särskiljande egenskaper analyseras utifrån applikation och 
kund, för att avgöra vilka som utgör ett kundvärde samt vilka som inte gör det. Detta kan 
enbart göras om vi har specifika kunder och applikationer identifierade, varför det inte går att 
utesluta att en särskiljande egenskap som inte identifierats som ett kundvärde aldrig är ett 
kundvärde.  

Kundvärden som identifieras i matrisen är generella, flera har uppkommit vid diskussion 
kring kundvärden och kopplingsmarknaden (Magnusson 2010). Vidare har en inledande 
övergripande undersökning kring kopplingsmarknaden och alla de olika typerna av 
kopplingar gjorts främst på Internet. En analys av den tekniska bakgrunden har också 
utkristalliserat vissa egenskaper och därefter kundvärden som kunderna är mest benägna att 
betala för. Dessa kan även benämnas de egenskaper som är mest värdefulla att utveckla för att 
öka kundvärdena och därefter ta mer betalt.  

För kopplingskonceptet är de framförallt tre särskiljande egenskaper som identifierats, ingen 
tandsynkronisering krävs, höga låsfrekvenser och liten volym i förhållande till överförbart 
moment. Ingen applikation som kräver höga kopplingsfrekvenser har kunnat identifieras och 
det har därmed varit av större intresse att studera applikationer som kräver lite volym och inte 
är i behov av synkronisering. Synkronisering är något som används inom vissa specifika 
applikationer men har inte varit av intresse för studien. 

Att synkroniseringskravet bortfaller innebär att man inte längre behöver beakta skilda varvtal 
mellan de två inkopplade axlarna. Synkronisering innebär i kopplingssammanhang också att 
man vill att axlarna skall ha samma relativa vridningsvinkel/position mot varandra som de 
hade när de kopplades ur, detta kallas också synkronisering, och sköts ofta med asymmetriskt 
inlagda kulor som enbart kan kopplas i på ett sätt. Detta klarar inte kopplingskonceptet, det 
finns heller ingen anledning att implementera de eftersom det då helt plötsligt blir en typ av 
formkoppling och de unika egenskaperna går förlorade.  
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6 Identifiera marknad och applikation 

I kapitel 6 beskrivs de tidigt identifierade marknaderna och applikationerna samt hur 
arbetshypotesen ändrats under arbetets gång och vilka frågeställningar arbetet präglats av. 
Vidare presenteras vilka affärsmöjligheter som identifierats i form av bransch och möjlig 
applikation. 

6.1 Identifiera marknader och företag 

De egenskaper kopplingen har innebär att vissa applikationer och tillämpningar är mer 
passande och potentialen för kopplingskonceptet är där högre. Att undersöka samtliga 
marknader och specifika applikationer har inte varit möjligt under projektets gång, utan vägen 
fram till specifika marknader och applikationer har grundats på hypoteser som under projektet 
modifierats efter indikationer och uttalanden från företagsrepresentanter, se Bild 34.  

 
Bild 34. Visuell beskrivning av den hypotesdrivna process som arbetet har haft, samt de 

företag som kontaktats inom ramen för varje hypotes. 

6.1.1 Teknologi/produkt och Högvolym‐/lågvolymsmarknad 

Bild 34. visar på de hypoteser som varit grunden för arbetet och som lett fram till resultat som 
presenteras i detta kapitel. Grundhypotesen, den första hypotesen, var att kopplingen idag inte 
är en produkt utan en ny innovativ teknologi för hur en koppling kan fungera. En prototyp 
finns idag, men låssystem och övriga komponenter saknas för att den skall kunna säljas. Med 
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denna hypotes studerades ett antal olika typer av industrier som ansågs vara lämpliga 
mottagare av denna teknologi (Johansson, Magnusson, Jönsson, Francke 2010).  En teknologi 
går bara att licensiera/sälja till en stor tillverkare tidigt i värdekedjan eftersom en färdig 
lösning sedan måste anpassas till respektive system.  Kopplingar säljs både till tillverkare och 
till slutkonsumenter som reservdelar. Skall en koppling säljas till en industri med hög 
anpassningsgrad och ofta individualiserade produkter måste det finnas en färdig serie med ett 
antal anpassningar, samt vara en helt färdig produkt med färdigt styrsystem redo att sättas in. 
En teknologi som licensieras in har fördelen att inget specifikt kringsystem behövs färdigt 
utan kan utvecklas för att passa det större system det licenseras för. Dessa kostnader hamnar 
då också på licensföretaget vilket underlättar instegströskeln för mindre företag. 

Fyra specifika marknader undersöktes mer djupgående, tillverknings-, gruv-, jord/skogsbruks- 
och fordonsindustrin. Någon exakt definition av vilka företag som ingår i inom varje segment 
är inte gjord, utan syftet är endast att försöka dela upp företag i olika grupper.  

Med förutsättningen att kopplingen inte var en färdig produkt söktes det efter en 
marknad/applikation där försäljningen var stor, för att på det sättet motivera beslut om vidare 
utveckling av konceptet. I detta skede söktes det efter industrier där potentialen fanns att sälja 
stora volymer av samma typ av koppling, i syfte att kunna göra affär på endast en 
kopplingsvariant.  

Ett stort industrisegment i Sverige och världen är det som ofta definieras som 
tillverkningsindustri, och innefattar alla typer av industrier som omvandlar råvaror till 
produkter, bland annat innebär detta verkstads- och processindustrier. Processindustri kan 
vara bland annat järnverk, pappersbruk och kemisk industri. Tillverkningsindustrin klassas 
här som en lågvolymmarknad då försäljningen av kopplingar till dessa typer av företag ofta 
sker styckevis och många gånger specialbyggda (Francke, Jönsson 2010). En trend som 
kommer inom just detta segment är att mekaniska kopplingar och styrsystem försvinner och 
ersätts av elektrisk drivna servomotorer med avancerade styrsystem (Francke 2010). Inom 
bearbetningsindustrin används inte mekaniska kopplingar alls idag, utan är helt ersatta av 
elektriska system (Index Traub 2010). Enligt vice VD på ingenjörsavdelningen på 
NexenGroup, som är en av världens största tillverkare av kopplingar, har kopplingar med 
liknande funktion som kopplingskonceptet konstruerats och testats tidigare men inte blivit 
framgångsrika på grund av egenskapen att den ”hugger” vid inkopplingsmomentet. I de flesta 
applikationer är detta en icke önskvärd egenskap då det kan ge stort slitage på kringliggande 
system och komponenter. Är det dessutom stora moment som skall dras igång är det i princip 
regel att belastningen måste sliras igång (Mårtensson 2010). Värdekedjan för 
tillverkningsindustrier har identifierats och ser ut enligt bild 2. 
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Bild 35. Värdekedjan för tillverkningsindustrin. 

Värdekedjan består av fyra steg där den vanligaste vägen är via alla fyra steg, som dem svarta 
pilarna i Bild 35 visar. Återförsäljarna säljer kopplingar både till maskinbyggare, som den 
svarta pilen visar, och direkt till slutkund, som den röda pilen visar. Större delen av 
omsättningen, 90 procent, är försäljningen till maskinbyggare och 10 procent är till 
slutkunderna. Slutkunder inom tillverkningsindustrin kan vara pappersbruk, 
förpackningsföretag, sågverk, stålverk och dylikt, se tabell 1. Gemensamt för samtliga av 
dessa segment inom tillverkningsindustrin är att efterfrågan inte är på enskilda kopplingstyper 
eller problem. Slutkunderna efterfrågar färdiga system och maskiner, där kopplingar är en del 
av det större systemet (Jönsson 2010). För vart och ett av dessa system som tillverkas av 
maskinbyggaren är serierna relativt små varvid antalet kopplingar av samma typ och storlek är 
litet.  

För industrier som pappersbruk, stålverk och gruvindustri kan det vid vissa tillfällen vara 
nödvändigt att kunna koppla in och ur tunga maskiner. Dessa applikationer innebär ofta 
kraftöverföringar på 100 000 Newtonmeter eller mer, och när detta görs stannas rotationen 
upp helt och några problem för synkning och dylikt finns inte då (Mårtensson 2010). 

Jord- och skogsbruk ansågs ha likvärdiga maskiner och system varvid dessa två områden 
klassades som samma segment. De flesta system i traktorer och jordbruksmaskiner idag 
överför i de flesta fall stora moment och dessa måste startas upp med slirkopplingar och inte 
med häftiga in- och urkopplingar. Många system är även hydrostatisk drivna vilket innebär att 
det inte finns någon mekanisk koppling (Mårtensson 2010) vilket inte är jämförbart med 
kopplingskonceptets egenskaper. I skogsmaskiner är allt hydrostatiskt styrt vilket betyder att 
det i princip inte finns några mekaniskt styrda kopplingar i dessa maskiner. Ytterligare en 
aspekt som är värd att notera för dessa maskiner, är att samtliga system i maskinen är 
inkopplade konstant och behovet att koppla in och ur inte finns idag (Nilsson 2010).  

Gruvindustrin som segment är svårt att klassa som hög- eller lågvolym, men gensvaret från 
företag om kopplingen skulle kunna vara applicerbar i deras maskiner var bra varvid djupare 
undersökning gjordes inom detta område. Fordonsindustrin klassas här som högvolymarknad 
reaktionen från de företag som kontaktades var positiv, vilket gjorde detta segment intressant 
att studera vidare. 

6.1.2  Samarbete för utveckling 

För vidarutvecklingen av kopplingskonceptet till en färdig produkt ansågs 
högvolymmarknader vara av större intresse då det kan vara svårt att motivera en kostsam 
utveckling för en liten marknad. Företag som Volvo, Scania, BAE, Sandvik och Atlas Copco 
kontaktades för att utreda ett eventuellt intresse av utveckling av konceptet. Reaktionerna från 

Kopplingstillverkare Återförsäljare Maskinbyggare Slutkund
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dessa företag var att något samarbete i dagsläget inte var aktuellt, en tillverkare/leverantör av 
kopplingen måste finnas för att det skall vara intressant att gå vidare. För att företagen skall 
kunna ge ett tydligt svar på om kopplingen passar i någon av deras maskiner måste de ha data 
för kopplingen, så som livslängd, vikt, pris, storlek och så vidare. Dessa data finns ej i 
dagsläget varvid en djupgående analys av specifika applikationer är svår att göra. 
Undersökningen av marknaden och applikationer är explorativ och skall ses som en första 
utsortering och undersökning av vad olika företag inom ett antal olika segment tycker om 
kopplingen och vilka krav dem har på denna. Dessa krav kommer sedan användas som grund 
för den vidare utveckling av kopplingen till en färdig produkt, som kan erbjudas till 
kopplingsmarknaden.  

De större företagen ställer krav på en färdig tillverkare av produkten. Detta medförde att den 
nya hypotesen innebar försök att hitta någon som har intresse och möjlighet att göra detta. 
Under HK-projektet som tog fram prototypen 2010, samarbetade gruppen med SKF, som 
tillhandahöll komponenter och vissa tillverkningsteknisk kunskap. Uppdragsgivaren till detta 
projekt, Infinigear, har haft tidigare kontakt med SKF vilket innebär att SKF idag anses vara 
den mest lämpade tillverkaren av kopplingen. Tekniken och kunskapen som används för att 
utveckla och konstruera kopplingen är till stor del SKF:s kärnkompetens (Karlsson 2010). 
SKF anses vara lämpade att fortsätta diskutera en eventuell fortsatt utveckling med. Andra 
alternativa tillverkare har inte kontaktas eller undersökts för detta projekt på grund av tidsbrist 
och riktlinjer från Infinigear.  

6.2 Identifiera applikationer för identifierade företag 

6.2.2 Industri för tunga fordon 

Det finns en mängd intressanta applikationer att undersöka i fordonsindustrin, se kapitel 4.1. 
De undersökta applikationerna presenteras under vilka företag de faller. Samma applikation 
presenteras ibland under flera företag, eftersom kraven skiljer sig. 

6.2.1 Scania 

Lastbilsindustrin står inför stora utmaningar vad det rör miljöpåverkan och utsläppsnivåer. 
Det som direkt påverkar vilka utsläpp lastbilen har är bränsleförbrukningen vilket betyder att 
alla möjligheter att minska bränsleförbrukningen måste Scania ta vara på. Förutom kraften 
från motorn som går åt till att driva lastbilen framåt är det flera applikationer som förbrukar 
energi, som till exempel kompressor, kraftaggregat och motorfläkt.  

I lastbilen finns idag ett antal applikationer där kopplingskonceptet skulle kunna lösa ett 
problem eller utgöra en bättre funktion än vad som finns idag. 

För de olika applikationerna samlades ett antal krav in som kan jämföras med befintliga 
egenskaper för konceptet och prototypen, se Tabell 8 och Bilaga 2 för applikationskrav. 
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Kopplingskoncept Kopplingsprototyp 

Krav       

1 Storlek       

1.1 Längd (mm)  I.u  65 (Cylinderhölje) 

1.2 Diameter (mm)  I.u  67 (utan kuggkrans) 

1.3 Höjd (mm)       

1.4 Vikt       

1.5       

        

2 Funktion       

2.1 Slirfunktion  Nej  Nej 

2.2 Axel‐Axel  Nej  Nej 

2.3 Axel‐Nav  Ja  Ja 

2.4 Momentbrytning  Nej  Nej 

2.5 I‐& urkopplingsfrek. [Hz]  50  50 

2.6 I‐& urkopplingstid [ms]  10  10 

2.7 Överförb. Moment  I.u  250 

2.8 Koppla i under last  Nej  Nej 

2.9 Koppla ur under last  Ja  Ja 

        

3 Låslösning       

3.1 Pneumatisk  Ja  Möjlig 

3.2 Hydraulisk  Ja  Möjlig 

3.3 Elektrisk  Ja  Möjlig 

3.4 Inverterad låsfunktion  Nej  Nej 

        

4 smörjning       

4.1 Oljebad  Ja  Ja 

4.2 Separat smörjning  Nej  Nej 

4.3 Kemisk resistans  I.u  I.u 

        

5 Livslängd       

5.1 Utmattning  I.u  I.u 

6 Kostnad       

6.1 Pris/enhet  I.u  1200 

6.2 Pris/10 000st enheter       

Tabell 8. Kravmatris innehållande dagens kopplingsprototyp och kopplingskonceptet. 

Air Condition kompressor 

I lastbilen finns ett antal kopplingar som styr olika funktioner. Att ersätta någon av dessa såg 
Scania inte vara realistiskt då dessa kopplingar var anpassade och fyllde sin funktion på ett 
bättre sätt än kopplingskonceptet klarar av. För i- och urkoppling av luftkonditioneringen 
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finns idag en elektromagnetisk koppling vilken är mindre än vad som är ekonomiskt 
försvarbart att tillverka kopplingskonceptet. 

Startmotor 

Att placera kopplingen mellan startmotor och motor ansågs inte vara adekvat, då dagens 
befintliga koppling är väl anpassad och mycket kostnadseffektiv (Lööf 2010).  

Luftkompressor 

Mellan kompressor (se Bild 36) och motor finns idag ingen koppling som möjliggör i- och 
urkoppling, vilket anses vara potentiellt möjligt, vilket i sin tur skulle bespara bränsle. En 
koppling mellan motor och kompressor måste vara utformad så att den är konstant inkopplad 
och kopplas ur vid behov, detta är ett krav ur säkerhetssynpunkt. En placering mellan motor 
och växellåda betyder att kopplingskonceptet måste vara en färdig produkt där lås- och 
smörjsystem är färdig utvecklade.  

 
Bild 36. Exempel på luftkompressor till en Volvo FM12. 

Motorfläkt 

Fläkten som idag kyler motor går med konstant varvtal, vilket inte är nödvändigt, Bild 37. Att 
kunna variera hastigheten på fläkten skulle innebära kraft- och bränslebesparing. För att 
kopplingskonceptet skulle kunna fylla den funktionen betyder att den måste kunna ”pulsa” 
fram fläkten, det vill säga kunna omvandla ett konstant varvtal till ett önskat varvtal. Om 
kopplingskonceptet klarar av detta är okänt, men möjligheten torde finnas. Det blir således en 
sinusformad varvtalskurva, vilket skulle fungera, men måste undersökas vidare.  Någon 
vidare utredning om kopplingskonceptet har potential att mekaniskt varvtalsstyra en utgående 
axel kommer inte att göras under projekttiden.  Idag sitter en viskokoppling för styrning av 
motorfläkten. 
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Bild 37. Bild på motorfläkten till en Volvo lastbil. 

Turbo compound 

Turbo compound är en turbo som ligger efter den vanliga turbon för att ta energi av avgaserna 
som redan gått genom turbo kompressorn. Denna kraft appliceras sedan direkt på vevaxeln. 
Turbo compounden kan ha varvtal på upp till 30 000 rpm, dessa ska sedan växlas ned och 
appliceras direkt på den redan snurrande vevaxeln. Idag sitter en viskoelastisk koppling för att 
styra varvtalet, eftersom ingen överföring kan ske innan ett avgastryck byggts upp. 

Turbo compounden kommer inte att påverka avgasernas flöde eftersom det är 
höghastighetsturbin. 

Fortsatt utveckling för kravuppfyllnad. 

Det är flera funktioner i teknologin som måste utvecklas och testas för att kunna utreda om 
Scania skall införa kopplingskonceptet i lastbilarna. Ett av de huvudsakliga problemen som 
inte har någon färdig lösning är hur smörjningen av kopplingskonceptet skall utföras. Om 
Kopplingskonceptet skall arbeta med höga frekvenser är sannolikheten för värmeutveckling 
stor, vilket innebär att den troligen måste vara placerad i oljebad, vilket endast finns i motorn 
och växellådan. Ett separat oljebad kräver separat utveckling och kostnaderna för en koppling 
med denna smörjning blir relativt hög vilket sänker dess potential. En annan typ av smörjning 
möjliggör placering av kopplingskonceptet utanför motor och växellåda. Att det idag inte 
finns några testdata för utmattning, låskrafter och buller innebar svårigheter för Scania att ta 
ställning om kopplingskonceptet har potential i deras lastbilar.  Kopplingskonceptet har idag 
inte någon färdig lösning för hur låskraften skall appliceras eller hur funktionen skall drivas 
vilket Scania gärna hade sett för att enklare kunna applicera en färdig produkt i lastbilen.   

5.2.2 Volvo 

Volvo ställer krav på att det skall finnas en låslösning färdig, dvs. de undviker att inleda ett 
eget utvecklingsprojekt, dock finns de gärna med tidigt i processen för att definiera 
kravställning om de ser en intressant tillämpning. Vidare måste fullständiga livslängdsdata 
och en kostnadsanalys finnas tillgänglig. Livslängdsdata bör innefatta hur yttryckförslitningen 
ser ut, det Hertzska trycket, samt även hur förslitningen ser ut vid inkoppling under last. 
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Motorfläkt 

Att använda kopplingskonceptet till motorfläkten är inte heller intressant i Volvos lastbilar, 
pga. kravet att styra fläktvarvtalet. 

Övriga hjälpaggregat 

Friktionskopplingar används övervägande eftersom slirfunktionen efterfrågas. Dvs. man 
måste kunna styra startmomentet. 

PTO 

Volvo Lastvagnars lastbilar har på de flesta bilar ett kraftuttag, så kallad Power take-off, Bild 
38. Kraftuttaget kan vara monterat på växellådan eller direkt på motorn beroende på vilken 
applikation som skall drivas av kraftuttaget. Ett kraftuttag kan vara kopplingsberoende eller 
kopplingsoberoende, vilket innebär att kraften till uttaget kan regleras med kopplingen Ett 
kopplingsoberoende kraftuttag kan vara monterat på motorn eller mellan motor och växellåda 
och används oftast på till exempel frys- och betongbilar, där kraften önskas under hela 
körtiden. Kopplingen som överför kraften är en lamellkoppling som styrs med ett el-
pneumatiskt eller hydrauliskt system 

. 
Bild 38. Power take-off, standardgränssnitt för montering på transmissionen. 

Ett kopplingsberoende kraftuttag kan endast användas när bilen står stilla. Kopplingen som 
överför kraften regleras med ett pneumatiskt system. Varvtal och effekt styrs av växellådans 
varvtal. Vanliga användningsområden för denna lösning är tipp- och kranbilar.  

Effekten som behöver tas ut från kraftuttaget varierar beroende på lastbilens utformning och 
användningsområde. För en tippbil är effektbehovet ungefär 20-40kw, slamsugarbilar och 
cementbilar kräver 30-90kw och betongbilar kräver mellan 160 och 220kw. Kraftuttaget 
måste således dimensioneras för vilken typ av applikation som det skall driva. I Europa står 
tippapplikationen för cirka 60 % av samtliga applikationer.  

Val av kraftuttag görs vid beställning av chassiet och monteras således vid montering av 
lastbilen. Fördelarna är att ingrepp inte behöver göras i efterhand i växellådan samt att 
kostnaden blir lägre då slangar och dylikt är färdigt från fabrik. I de flesta fall driver 
kraftuttaget en hydraulpump och det är viktigt att veta hela påbyggnadssystemet slutgiltiga 
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funktion, för att motor, växellåda och kraftuttag skall vara optimalt dimensionerade för att 
minska bränsleförbrukning, buller och vikt.  

Det är många variabler som ska vägas in när val av kraftuttag skall göras. Ett exempel på 
kraftuttag som är kopplingsoberoende är PTR-DH som tillhandahålls av Volvo. Det är ett 
uttag som monteras på växellådans bakgavel och är anpassat för manuella lådor. Uttaget 
passar för applikationer som kranbilar och tippbilar. Inkoppling sker pneumatiskt med 
elektrisk magnetventil som regleras från instrumentbrädan, Bild 39.  

 
 

Bild 39. Principskiss för hur in- och urkoppling av PTO ser ut i Scanias lastbilar. 

Volvos krav 

Ur kostnadssynpunkt ligger kopplingskonceptet högre än vad en koppling i PTO kostar idag, 
varför det blir svårt att försvara affärsnyttan med kopplingskonceptet i PTO:n.  

Då kraftuttagen som idag används har olika principfunktioner, friktion- eller tandkoppling är 
inte alla kraftuttag möjliga att ersätta med kopplingskonceptet. Endast de kopplingsberoende 
kraftuttagen kan vara  möjliga områden för kopplingskonceptet att ersätta.  

6.2.4 Gruvindustri 

Atlas Copco är ett stort internationellt företag ledande på gruvindustri. De säljer en rad 
produkter både för ovan- och underjord. 

För ovanjordsarbete i gruvor, säljer Atlas Copco borriggar för spränghål, Bild 39. De drivs av 
larvband och går med en hastighet av 3,6 km/h. De drivs av en dieselmotor på runt 400 kW 
(540hk), denna motor driver en hydraulpump, för borrning, och luftkompressor för 
renblåsning av hål och dylikt (Atlas Copco 2010). 
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Bild 40. Exempel på hur en ovanjordsborrigg för spränghålsborrning kan se ut. 

Dessa hjälpaggregat är idag kontinuerligt inkopplade, borrningen görs kontinuerligt varför 
hydraulpumpen alltid bör vara igång. Luftkompressorn används bara under ca 50 % av 
driftstiden (Karlström 2010) varför en in- och urkoppling skulle minska energiförbrukningen 
för maskinen.  

Luftkompressorn använder ca 300 kW av motoreffekten och varvtalet för motorn ligger på 
1800 rpm, detta ger ett drivmoment på 2100 Nm.  

6.2.5 Jord‐ och skogsbruk 

Jord- och skogsbruket sysselsätter flera hundra tusen människor i Sverige, direkt och indirekt. 
Dagens jord- och skogsindustri är kraftigt beroende av maskiner som är lämpade och effektiva 
för att kunna underlätta och stödja operatören i sitt arbete. Maskinerna idag är komplexa med 
flertalet datorsystem som hjälper operatören till ett effektivt arbete.  

Jordbruk 

Inom jordbrukssektorn är traktorn och skördetröskan de maskiner som är mest använda och 
innehåller flest delsystem, elektroniskt och mekaniskt styrda. Kopplingskonceptet avsaknad 
av slirfunktion, är en av de största anledningarna till att det inte finns några 
applikationsområden i jord- eller skogsbruksindustrin (Mårtensson 2010). I de flesta fall 
handlar det om stora moment som skall överföras, och vid uppstartsmomentet vill man inte att 
kopplingen skall hugga, då detta sliter oerhört mycket på de ihopkopplade delsystemen. I 
samtliga fall vill man ha en mjuk start där slitaget på kringkomponenter blir så lågt som 
möjligt. Det är slirkopplingar på de flesta applikationer och man ser idag inget problem med 
högt slitage för dessa (Mårtensson 2010).  

Skogsbruk 

Idag finns det, i den nordiska skogsindustrin, två maskiner som är de mest använda, skotare 
och skördare (Nilsson 2010). Skördare är den maskin som sågar, kvistar och kapar träden ute i 
skogen medan skotaren plockar upp de kapade trädstammarna och kör ut dem till 
upplagsplatsen där sedan en lastbil kommer och hämtar. I en skotare och skördare är idag alla 
system variabelt styrda och det finns ingen mekanisk koppling motsvarande 
kopplingskonceptet i dagens maskiner. Möjligheten att koppla in och ur eventuella 
sidoaggregat såsom kompressor och dylikt finns det ingen efterfrågan på idag, då maskinen 
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måste ha hög upptid vilket innebär att samtliga system är igång konstant. 
Skogsmaskintillverkare ser ingen användning av kopplingskonceptet som det ser ut idag 
(Nilsson 2010).  

6.2.6 Övriga applikationer 

Vid samtal med personer med stor teknisk kunskap och kunskap kring kopplingsmarknaden 
har en rad applikationer kommit upp som inte undersökts lika väl av olika anledningar. Dessa 
behandlas nedan och samtliga argument listas för att dessa tagits med i undersökningen. 

Vindkraftsverk, broms  

Idén om att använda ett svänghjul som kan kopplas i och ur istället för de bromssystem som 
idag sitter i vindkraftsverken, för att kunna utnyttja den mekaniska energin bättre trots höga 
vindar. Vid högre vindar måste vindkraftverken stoppas ur hållfasthetssynpunkt på rotor och 
rotorblad (Wikipedia 2010). Idag används både bromsverkan från rotorbladsinställning och en 
elektromekanisk broms, dvs. elektriciteten leds ned i en resistorbank och omvandlas till värme 
vilket ökar rotormotståndet. I dagens konstruktioner är det inte lämpligt att använda 
kopplingen, att den dessutom inte klarar av att kopplas in vid höga belastningar begränsar 
även tillämpningen med ett svänghjul. 

Fartygsmotorer, flera motorer, enbart två propellrar  

I fartyg används ofta ett flertal motorer för att driva båten, dels för redundans men också för 
att det är effektivt ur storlekssynpunkt. Ibland behöver service utföras under drift och genom 
att enkelt koppla bort den motor som skall repareras med en enkel koppling kan stora fördelar 
uppnås. Dock har det ansetts vara en smal marknad med höga inträdesbarriärer. Vidare har det 
varit svårt att hitta information kring hur systemen fungerar samt företag som gör dessa typer 
av motorer och tillhörande produkter. 

Hybriddrifter 

Det finns två huvudtyper av hybriddrifter, parallellhybrider och seriehybrider. De är främst i 
parallellhybrider som kopplingskonceptet skulle kunna användas för in och urkoppling av 
eventuell förbrännings eller elmotor, beroende på uppbyggnad.  Toyota Prius som är en av de 
mest välkända hybridbilarna, fungerar med en planetväxellösning varför kopplingskonceptet 
ej skulle vara intressant i Prius. Dock avgör de kopplingskonceptet begränsningar att inte 
kunna koppla in under maximal last att applikationen avfärdades. Dock är det ett mycket 
intressant område där många nya lösningar undersöks. Därför är det mycket viktigt att 
fortsätta undersöka denna typ av applikationer. Utöver har inifinigear både erfarenhet och 
kontakter inom tunga fordon och lätta fordon, men tyvärr ej på bilmarknaden. 

Synkroniseringsringar 

Tekniken med klämkroppar har visat sig ha liknande funktion som synkroniseringsringarna i 
en växellåda. En skillnad är att synkroniseringsringarna slirar igång med klämkropparna 
kommer att koppla in direkt. En synkroniseringsring skall bringa de olika kugghjulen i en 
transmission till samma hastighet för att tandkopplingen skall kunna koppla in kugghjulet för 
kraftöverföring. Synkroniseringsringens friktionskoppling behöver enbart överföra momentet 
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för egenvikten av kugghjulet och tillhörande axel, varför en direkt inkoppling oavsett 
kugghjulets hastighet kan göras direkt med kopplingskonceptet. Två anledningar har föranlett 
att applikationen förkastats i undersökningen, dels hur avancerad konstruktionen är och dels 
för att funktionen är mycket osäker. Vidare är transmissionskonstruktionen mycket komplex 
varför undersökningen skulle ha blivit mycket tidskrävande samtidigt som utfallet med stor 
risk kunde ha varit av negativ art. 

  



65 

 

7 Marknadsanalys av identifierade marknader och 

applikationer 

Marknaderna som har identifierats och undersökts under projektets gång analyseras i detta 
kapitel. Analyserna grundar sig på Porters fem krafter och den omgivande externa 
industrimiljön som brukar kallas PESTLE. Kopplingen och Infinigears positioneras på 
marknaderna och potentialen för dessa analyseras. 

7.1 Analys av industrimiljön kopplingsmarknaden 

Kopplingsmarknaden är en stor och utbredd marknad, och kopplingar används inom de flesta 
industrier och branscher. I Sverige till tillverkningsindustrin säljs bågtandkopplingar för 16 
MSEK, stållamell- och membrankopplingar för 15 MSEK, till- och frånslagbara kopplingar 
för 9 MSEK och momentbegränsande kopplingar för 6 MSEK (Franke 2010). I Kina 
tillverkades det 2007 10,2 miljoner kopplingar för bilindustrin. Luk tillverkar årligen 14 
miljoner kopplingar för traktorer och bilar, och mer än 4 miljoner lock-up kopplingar till 
momentomvandlare (luk.de 2010). Övriga siffror och data rörande försäljning och tillverkning 
inom kopplingsindustrin har inte kunnats ta fram. 

Nyckelspelare 

På fordonsindustrimarknaden är nyckelspelarna och de största tillverkarna, Aisin Seiki, Exedy 
Corp, FCC, LuK(Shaeffler Group), Valeo, ZF Sachs och BorgWarner främst för bilindustri 
och lätta fordon. De finns ett flertal stora konsultbolag inom transmission och 
kopplingsindustrin, främst för fordon, AVL och Ricardo är de två största (Thefreelibrary 
2010).  

För tillverkningsindustrin är nyckelspelarna, Alltra Industrial Motion, där bolag som Warner 
Electric, Boston Gear och Saftek Friction ingår. Även Ogura Industrial Corp, Nexen Group, 
Mönninghoff, Hilliard Corp, och Eaton är stora tillverkare.   

Trender 

Kopplingsmarknaden berörs flera av trender, på fordonssidan är det framförallt övergången 
till allt fler automatväxellådor och hybridfordon som ger en nedgång i antal sålda traditionella 
kopplingar. Luk berörs av den här trenden och deras sortiment har allt mer gått från 
traditionella kopplingar till momentomvandlingsmarknad. Vidare har tidigare års utveckling i 
fordonsbranschen gått från enskilda delkomponenter till försäljning av hela system, dvs. en 
helt färdigutvecklad produkt för enkel montering (Autoserviceworld 2010).   

7.1.1 Porter‐ och PESTLE‐analys av kopplingsmarknaden 

På tillverkningsmarknaden och andra industrier där kopplingar används traditionellt har fler 
och fler övergått till användande av servomotorer för flexibilitet och kontroll (Francke 2010). 
Dessa är dock ofta mycket dyrare mekaniska lösningar varför det endast är ekonomiskt 
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försvarbart i vissa fall (Thomsonlinear 2010). Dessa kommer att bli allt billigare och fler och 
fler mekaniska lösningar kommer att ersättas med servomotorer och elektroniska lösningar. 

En fullständig analys av makromiljön och kopplingsmarknaden framställes för att utgöra en 
grund för Infinigear att ta affärsbeslut.  Analysen utgår ifrån industrimiljön, se Bild 41. 

 
Bild 41. Industrimiljön med omvärldsfaktorer. Faktorer som påverkar Infinigear och hur 

strategiska beslut skall fattas. 

Omvärldsfaktorer 

Omvärldsanalysen benämns ofta PESTLE, dessa faktorer behandlas i industrimiljömodellen. 

 Politiska – Kopplingsmarknaden påverkas inte i stort av politiska beslut. Indirekt 
kan dock juridiska bestämmelser för utsläppsnivåer påverka försäljning av till 
exempel fordon, vilket i sin tur kan påverka försäljning av kopplingar. De allt 
hårdare utsläppskraven på lastbilar och bilar medför större medvetenhet kring alla 
lösningar som kan spara energi  

 Miljömässiga – Inriktning och val av applikationer har i högsta grad påverkats av 
den miljöprofil företagen i allt större utsträckning strävar efter. Detta baseras både 
på sociologiska och juridiska faktorer, det vill säga bestämmelser kring 
utsläppskrav och dylikt (Euro 6, Euro 5). I stort innebär detta att även små 
förluster är lönsamma att konstruera bort. Det innebär att kopplingar utan förluster 
premieras i val av koppling i flera applikationer (Wiklander 2010). 

 Juridiska – Se även politiska och miljömässiga faktorer. Vissa typer av juridiska 
krav kan förändra marknaden för vissa applikationer. Ett exempel är vissa typer av 
dörrar som är elektroniskt styrda och som vid brand måste kunna öppnas manuellt, 
en säkerhetskoppling skulle möjliggör detta trots att strömmen inte längre är 
tillgänglig. 
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 Teknologiska - Bilmarknaden utgör en stor del av kopplingsmarknaden och en 
trend i framförallt Nordamerika men som också sprider sig till Europa, är att det 
säljs allt fler automatlådor (Search-autoparts 2010). En större andel el- och 
hybridbilar fortsätter och förstärker denna trend. Förbränningsmotorer kommer 
dock att finnas kvar under lång tid framöver och”Peak Oil” beräknas enligt 
International Energy agency (iea.org 2010) ha passerats redan 2006.  Denna 
utveckling kommer att påverka kopplingsmarknaden i stor utsträckning och det är 
svårt att veta hur utvecklingen av personfordon kommer att se ut i framtiden. Inom 
tillverknings- och bearbetningsindustrimaskiner går allt fler över till elektroniska 
servomotorer, för flexibilitet och enkelhet. Tidigare drevs stora maskinerna av en 
stor motor och resterande delsystem var mekaniskt uppbyggda. Idag är 
elmotorerna avsevärt billigare och mer kraftfulla vilket möjliggör denna övergång 
till helt servomotorstyrda system. Detta innebär en stor omställning för branschen 
och stora utmaningar för aktörerna på marknaden. 

 Ekonomiska – Den globala ekonomiska nedgången har påverkat 
kopplingsmarknaden och affärsklimatet i stort över hela världen. Detta medförde 
även en signifikant nedgång på kopplingsmarknaden, dock har trenden nu brutits 
och tillväxten är tillbaka på 2008 års nivåer. Detta stålbad påverkar också de 
potentiella samarbetspartners som Infinigear hoppas knyta till sig, dels genom att 
de har mycket att göra efter personalneddragningar under krisen och dels på grund 
av en mycket snabb återgång av efterfrågan. Dessutom vill företagen minimera 
risken i stor utsträckning när de väljer att gå in i nya utvecklingsprojekt eller 
undersöka nya möjligheter externt. 

 Sociala – Några direkta sociala faktorer har inte kunnats kopplats specifikt till 
kopplingsmarknaden. 

Mikromiljö och Porters krafter 

Att studera ett företags marknadspotential enligt Porters fem krafter är en metod att 
systematiskt undersöka hur marknaden ser ut och vilka möjligheter och hot som finns. 
Infinigears potential på kopplingsmarknaden med det nya kopplingskonceptet måste 
analyseras för att se på vilket sätt marknaden skall angripas och vilka företagets största 
konkurrensfördelar är. Med denna analys fås en bild av hur kopplingsmarknaden ser ut idag 
och mikromiljön för företagsmiljön. Faktorerna som analyseras är leverantörer, 
Inträdesbarriärer, kunder, indirekta konkurrenter och direkta konkurrenter. Samtliga dessa 
faktorer påverkar Infinigear, men till vilken grad varierar och måste värderas utifrån varje 
enskild faktor. Faktorerna hänger på flera sätt samman vilket medför att ändras en av dessa 
påverkar det troligen flera andra, vilket är av stor vikt då analysen ändrar sig med tiden.  

För nya företag är inträdesbarriären en viktig faktor att analysera, det vill säga vad krävs för 
att komma in på en marknad. Kopplingsmarknaden är en relativt mogen marknad vilket 
betyder att faktorer som kvalité, funktion och pris har optimerats under lång tid. För Infinigear 
innebär det att inträdesbarriärerna för dessa faktorer är höga och alternativa 
konkurrensfördelar måste analyseras. Att hitta ett ökat kundvärde som köparen är benägen att 
betala för är av största vikt för att slå sig in på en mogen marknad som kopplingsmarknaden 
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är (Jönsson 2010). Att ta marknadsandelar på en mogen marknad innebär också att Infinigear 
måste ta marknadsandelar av befintliga företag på marknaden vilket kan vara svårt då de 
flesta stora kopplingsföretag har funnits länge och har väletablerade försäljningskontakter. 
Kopplingen har idag inte några bestämda data över prestanda vilket innebär att kundvärdet 
måste identifieras bland de grundläggande egenskaperna som kopplingen idag har. Som 
tekniken ser ut idag har kopplingen sin största konkurrensfördel i att den har kort låstid vilket 
ger möjlighet till höga in- och urkopplingsfrekvenser. Kopplingens storlek i förhållande till 
överförbart moment ger den konkurrensfördelar gentemot tandkopplingar, vilket är den 
kopplingstyp som anses ha likvärdiga egenskaper som kopplingskonceptet.  

Att slå sig in på kopplingsmarknaden kräver en färdig produkt, det vill säga kopplingen skall 
vara utrustad med låssystem och en lösning för smörjning. Detta medför att det krävs 
utvecklingsarbete för att färdigställa kopplingen till en färdig produkt som kan säljas. Då 
marknaden till största del köper i mindre partier krävs det för att kunna öka omsättningen att 
kopplingen kan säljas i olika storlekar och överförbara moment. Att kunna sälja serier av 
kopplingen är av stor vikt för att höja omsättningen för företaget (Jönsson 2010).  

I världen finns ett antal stora tillverkare och återförsäljare av kopplingar och lokalt i Sverige 
finns bland annat Jens S och Drivkraft som är två exempel på återförsäljare och tillverkare. 
För Infinigear är det av största vikt att hitta en tillverkare och möjlig utvecklare av 
kopplingen. Den grundläggande principen med klämkroppar är en av SKF:s kärnkompetenser 
och anses därför vara en potentiell tillverkare. Att för Infinigear ha SKF som tillverkare höjer 
trovärdigheten och kopplingens kvalitets nivå gentemot kunder, vilket i sin tur kan öka 
försäljningstakten.  

Det finns tekniker som är indirekta konkurrenter till kopplingsmarknaden idag, vilket till 
exempel processindustrin och framförallt bearbetningsindustrin kunnat se senaste åren 
(Stenmark 2010). Idag finns det i princip inga kopplingar i bearbetningsmaskiner, alla är 
ersatta av servomotorer och avancerade styrsystem. Även momentbrytande funktioner styrs 
med elektriska funktioner. Detta kan vara ett indirekt hot mot kopplingsmarknaden inom flera 
industrier. De direkta konkurrenterna är främst tandkopplingar som har liknande egenskaper 
som kopplingskonceptet. För Infinigear är samtliga företag som säljer tandkopplingar 
potentiella konkurrenter, och det är därav stor betydelse att hitta en samarbetspartner som kan 
möjliggöra en introduktion till marknaden med ett välkänt företagsnamn. Differentieringen är 
av stor vikt för att ta marknadsandelar från en mogen marknad (Jobber 2009).   

7.2 Analys av industrin för tunga fordon 

Lastbilsindustri 

Världsmarknaden för lastbilar innefattade 2009 en produktion på ca 13 miljoner lastbilar, 
varav 10 miljoner var lätta lastbilar, under 7 ton. Av de 10 miljoner lastbilarna står Nord och 
Sydamerika för ca hälften.  Finanskrisen 2008 – 2010 har haft stor inverkan på antalet sålda 
lastbilar och nedgången från 2008 – 2009 var 20 % (OICA 2010).  
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Nyckelspelare 

Det finns några få stora tillverkare som står för huvuddelen av produktionen av lastbilar i 
världen: MAN AG, Daimler AG, Volvo, Scania och Iveco.   

Scania tillverkade 36 000 tunga lastbilar 2009, året innan 65 000 bilar (Scania 2009). Volvo 
tillverkade 2009 127 000 lastbilar, året innan 251 000, där ingår både lätta och tunga lastbilar 
(Volvo 2009). 

Trender 

Efter finanskrisens tuffa år för lastbilsindustrin där försäljningen för många tillverkare föll 
med upp till 50 % står nu dessa inför en konsolidering där marknaden börjar återhämta sig 
från låga nivåer (Scania 2009). Tekniska trender är främst försöken att klara de tuffa 
utsläppskraven för EURO 6 som införs 2014. Detta berör utsläppen av bland annat 
kolmonoxid och kväveoxider. Det finns även EU-förslag på utsläpp av koldioxid, där målet är 
135g/km 2020 (European Commission 2010). Lastbilar står ungefär för 6 % av de 
sammanlagda koldioxidutsläppen i världen (ACEA 2002). 

Marknadsmöjlighetsanalys lastbilsindustri 

I den övergripande analysen kring kopplingsindustrin berörs lastbilsindustrin, men ett antal 
faktorer påverkar enbart lastbilsindustrin på ett mycket specifikt sätt.  

Leverantörsstyrkan i lastbilsbranschen är i allmänhet mycket låg. De stora lastbilstillverkarna 
bestämmer i mångt och mycket hur komponenterna skall vara konstruerade för att de skall 
köpa dem. De ställer också stora krav på livslängd och kvalitet (Johansson 2010). 

Inträdesbarriärerna är därför mycket höga på grund av de långa samarbeten med 
underleverantörer och beprövad teknik som finns idag. För att en ny komponent skall hamna i 
en lastbil till kund måste den testas under lång tid för att kvalitetskraven skall uppfyllas. 
Samtidigt är det mycket svårt att utan tidigare erfarenheter eller renommé i branschen sälja in 
sin teknologi. 

Möjligheterna som finns i denna bransch är framförallt volymerna som säljs till en och samma 
tillverkare. 

7.3 Analys av industrin för gruvutrustning 

Industrin för gruvutrustning har de senaste åren växt med 3 – 4 % årligen och förväntas växa 
till över 60 miljoner dollar till år 2013 (Bharatbooks 2009). Stor efterfrågan på metall från 
Kina har drivit upp metallpriserna vilket också dragit med gruvutrustningsindustrin.   

Nyckelspelare 

Gruvindustriutrustningen är en mycket stor industri och huvudspelarna internationellt är Joy 
Global Inc, Bycyrus, Hitatchi Construction Machinery, Komatsu och Caterpillar Inc 
(Rothman Reserach 2010). I Sverige dominerar framförallt tre företag inom gruvindustri, 
Sandvik och Atlas Copco för borrutrustningar och Volvo CE för entreprenadmaskiner. Atlas 
Copco omsatte cirka 63 miljarder kronor 2009. 
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Trender 

Finansiella trender är framförallt en fortsatt stark efterfråga på råvaror, vilket också drar med 
sig gruvindustri. Ökade priser på metaller och gruvprodukter gör också att tidigare 
svåråtkomliga platser för gruvbrytning blir kommersiellt intressanta. Detta ställer i sin tur 
större krav på den utrustning som levereras eftersom kraven blir högre. Vidare är de tekniska 
trenderna att alltmer blir automatiserat och robotteknik utvecklas på en rad områden för 
gruvbrytning (Researchwikis 2009). 

Marknadsmöjlighetsanalys gruvindustri 

I gruvindustri finns det inte lika stora krav på kopplingens storlek i jämförelse med 
lastbilsbranschen. Vidare är det inte heller lika stora krav på kostnadseffektiviteten, 
produktens kostnad behöver inte vara lika låg, dock måste kvaliteten och tillförlitligheten vara 
mycket hög. 

Inträdesbarriärerna är inte lika höga men Infinigearhar inte lika etaberad kontakt i denna 
bransch. Leverantörsstyrkan har vi tyvärr inte haft möjlighet att undersöka på grund av 
arbetets omfattning. Dock har ökade drivmedelspriser ökat pressen på företagen att ta fram 
bränslesnålare produkter vilket öppnar för en möjlighet av in och urkoppling av hjälpaggregat.  

7.4 Sammanfattning applikationsanalys 

Det är flera faktorer som ligger till grund för den strategi Infinigear kan utarbeta för att nå 
marknaden med det nya kopplingskonceptet. Att utarbeta en strategi innebär att ta fram 
långsiktiga mål och att bestämma vägen för att nå dessa. Det finns alltså många sätt att nå 
målen och det är därför viktigt att ta hänsyn till de förutsättningar som Infinigear har idag för 
att strategin skall bli realistisk och genomförbar.  

Applikationsanalysen är ett systematiskt och visuellt sett att bestämma vilken av de 
undersökta applikationerna som anses ha högst potential att bli en framgångsrik marknad. 
Från den explorativa undersökningen av marknaden där kopplingen skulle kunna lösa ett 
problem har tre specifika applikationer ansetts ha högre potential varvid dessa tre har jämförts 
i applikationsmatrisen. I tabellen finns åtta faktorer som är jämförbara med Porters fem 
krafter och SWOT modellen, och speglar svårigheterna och möjligheterna att ta sig in på en 
viss marknad och en specifik applikation, se bilaga 1. 

Två av tre applikationer som utvärderas i applikationsmatrisen är delkomponenter på 
volymintensiva marknader, där antalet uppgår till över tjugotusen per år.  Indikationer från 
potentiella köpare är dock att priset för kopplingen i dessa två applikationer måste vara lågt, 
vilket kan vara svårt att möta med avseende på det utvecklingsarbete som kvarstår samt 
kopplingens teknikhöjd relativt konkurrerande tekniker. Tillväxten inom lastbilsbranschen ser 
ljus ut enligt tillverkarna vilket medför bra underlag fortsatt potentiell försäljning av 
kopplingar. Mervärdet för kund är minskad bränsleförbrukning som är en viktig aspekt både 
för lastbilstillverkare och slutkund. 
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Den tredje applikationen som är till borriggar är inte lika volymintensiv men har inte samma 
priskänslighet. Storleken på kopplingen måste ökas för att möta denna marknads krav vilket 
betyder högre försäljningspriser.  

Beroende på tillverkningsprocess kan det finnas svårigheter att tillverka stora volymer vid 
första marknadslanseringen varvid det kan finnas fördelar att välja marknader där volymerna 
är mindre och priskänsligheten lägre.  

Inträdesbarriärerna på samtliga marknader är idag stora, men den mest påverkande faktorn är 
att prototypen saknar vissa vitala data och delkomponenter vilket medför svårigheter att göra 
en djupare marknadsanalys på en mogen marknad som kopplingsmarknaden är. Två av 
applikationerna som undersöks i marknadsanalysen är nya marknader där det idag inte finns 
någon koppling, medan det på Volvos power take-off finns en befintlig koppling. Att 
konkurrera med befintliga kopplingar innebär att ta marknadsandelar från befintliga aktörer på 
marknaden vilket kräver tydliga konkurrensfördelar i form av pris, prestanda och dylikt. Att 
differentiera Infinigears satsning på kopplingsmarknaden är av största vikt då konkurrensen är 
stark vad gäller utbud och optimering, se Bild 42. I matrisen är det viktigt att försöka 
medvetet välja vilket område som passar det egna företaget och anpassa beslut efter det.  

 

 

 
Bild 42. Infinigears potentiella placering på kopplingsmarknaden. Alternativt finns 

möjligheten att placera Infinigear i ett specifikt segment. 

Att veta var Infinigear vill befinna sig i framtiden relativt andra företag är viktigt för att kunna 
ta strategiska beslut idag som leder fram till målet. Värdediagrammet illustrerar var vi 
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befinner oss idag och har till syfte att definiera åt vilket håll Infinigear skall gå, så att 
företaget inte ”fastnar” i mitten, se Bild 43. 

 

 
 

Bild 43. Värdediagram för vilka egenskaper som är viktiga på en marknad samt hur bra 
Infinigear är på just den egenskapen. 

För lastbilsmarknaden finns ett par faktorer som efter undersökningen visats sig vara av stor 
vikt, däribland pris, storlek och prestanda. Samtliga dessa data är för Inifinigears 
kopplingskoncept idag okända, bild 3. För att placera Infinigear i den övre högra rutan, vilket 
är mest gynnsamt, måste alltså dessa tre faktorer kunna definieras. Gruvindustrin har samma 
krav men utöver detta måste prototypen skalas upp vilket idag innebär att den slutgiltiga 
storleken blir okänd.  

 

Mycket dålig                               Mycket 

Mycket viktig 

Mycket viktig 

       Hur bra  är på denna egenskap 

Hur viktig är 
respektive 
egenskap 

Hur bra Infinigear är på denna egenskap 
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8 Affärsutveckling och identifierade utvecklingsbehov 

Utifrån den information och de indikationer som erhållits från de kontaktade företagen har 
författarna sammanställt detta till vilken teknisk och affärsmässig utveckling som krävs för att 
kommersialisera produkten. Nedan presenteras först det tekniska utvecklingsbehov och data 
som företagen efterfrågar, som följs av vilket affärsmässigt upplägg som förslås för 
Infinigear.  

8.1 Teknisk utveckling 

Från resultatet har framförallt ett behov för vidare teknisk utveckling identifierats och 
specificerats.  Flera aspekter finns med från olika kravställare men tydliga mönster kan 
skönjas.  

Låslösningen för prototypen finns ingen mobil låslösning utvecklat. Den låslösning som idag 
finns tillgänglig är monterad på den konstruerade första testriggen för grundläggande tester. 
Denna rigg har en låslösning av hävstångskaraktär och reaktionskrafterna tas upp av 
konstruktionen, se Bild 44. 

 
Bild 44. Reaktionskrafterna tas upp i balken på testutrustningen. 

En låslösning måste konstrueras för att fungera tillsammans med kopplingen i ett flertal 
applikationer. De stora fordonsföretagen efterfrågar idag en komponent som är färdig att 
monteras in i deras befintliga system vilket innebär gränssnittsanpassning.  
Konstruktionstekniska aspekter på låslösningen är var reaktionskrafterna i ett system skall tas 
upp, vilken typ av kraft som skall appliceras (hydraulisk, pneumatisk eller elektromagnetisk) 
och vidare hur detta påverkar den slutliga komponentens vikt och storlek. 
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Hydraulisk låslösning 

Hydraulsystemet arbetar med hydraulolja, vilket är en i princip inkompressibel vätska vilket 
ger hög noggrannhet i systemet. Hydraulsystemen jobbar också ofta med höga tryck vilket ger 
en hög möjlig låskraft. Dock innebär höga tryck också att de omgivande systemen måste klara 
höga tryck vilket gör konstruktionen mer komplex och tyngre. Hydraulsystem används ofta i 
entreprenadmaskiner, gruvmaskiner och andra större mobila maskiner, dock inte i lastbilar. 

Pneumatisk låslösning 
Pneumatiska system är vanligt i lastbilar och industri i allmänhet, även vid processindustri 
och automatisering. I lastbilar är bromsystemet bl. a pneumatiskt styrt. I pneumatiska system 
är inte trycket lika högt som hydrauliska system i allmänhet.  Vidare är luft en kompressibel 
vätska vilket påverkar noggrannheten i pneumatiska system. 
 
Elektromagnetisk låslösning 
Möjliggör snabb in- och urkoppling, jämför bland annat med mycket snabba solenoider. 
Dessa system kan dock i allmänhet alstra en hel del värme. Elektromagnetisk låslösning 
ställer dock krav på avståndet mellan låsbacken och kopplingens omslutning, låssträckan får 
inte vara för lång, helst inte längre än 0,5 mm. Vidare är dessa lösningar ofta lite dyrare och 
vid större låskrafter är strömmen också mycket hög. Inga slangar behövs, enbart ledningar 
varför systemet blir mindre. 
 
Vid undersökningen framkommer att en pneumatisk lösning med tryckcylindrar utan hävstång 
har minst inverkan på kopplingens storlek, vikt, omkringliggande delsystem och medför 
enklast möjliga montering. Största nackdelen med hydrauliska system är att det inte finns 
tillgängligt i många applikationer. Vidare största nackdelen med elektromagnetiska system är 
att låskraften inte räcker samt att de i vissa fall behövs mycket stora strömmar. 

Vidare har ytterligare modifieringar identifierats då 90 % av alla kopplingar som säljs till 
tillverkningsindustri är axel – axel kopplingar. Detta mönster har återkommit även i 
fordonsindustrin, dock ligger inga konkreta siffror till grund för detta. Av denna anledning bör 
man undersöka de konstruktionstekniska aspekterna och implikationerna för en sådan lösning. 
Vid översiktliga undersökningar av kopplingens konstruktion har denna förändring ansetts 
vara fullt möjlig, men alternativ bör undersökas samt en bättre bild av fysikaliska förändringar 
vid ändringen måste undersökas. 

Aspekten för hur kopplingen skall smörjas är mycket viktig av flera anledningar. En färdig 
smörjlösning måste finnas för att kunderna, fordonsindustrin i detta fall, skall kunna ta 
ställning till om den går att använda. En separat smörjning där kopplingen inte behöver ligga i 
ett inneslutet oljebad är en lösning som är att föredra. Oljebad finns ofta endast i samband 
med transmissionen vilket betyder att kopplingen måste vara inmonterad. Två viktiga aspekter 
är framförallt att kopplingen som delkomponent i Infinigears CVT, kommer att ligga i oljebad 
varför en separat smörjlösning för detta fall inte behöver utvecklas. Vidare är kopplingens 
utformning mycket beroende av olika friktionstalens storlek (Bild 45), dessa kan fluktuera 
avsevärt vid olika typer av smörjning och smörjsystemets konstruktion.  
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Bild 45. Beskrivning av vinklarnas betydelse för kopplingens funktion. 

8.2 Teknisk data 

För större industriföretag och möjliga partners är grundläggande teknisk testdata mycket 
viktig för att bedöma potential och möjliga applikationsområden. Testdata är under utredning 
genom det parallella examensarbete som pågår. Utöver detta bör tester tillkomma som utreder 
den kemiska resistansen mot smutsig olja, buller, livslängd samt övriga parametrar som 
kopplingen saknar idag.  

Av detta följer att en vidare undersökning bör göras där kontakt återigen tas med de 
industriella parter som kontaktas för att fortsätta kravställning och undersöka vidare 
affärsmöjligheter. 

Krav från industrin  Utveckling som återstår 

Testdata  Buller 

   Livslängd 

   Max moment 

   Max varvtal 

   Max axiell belastning 

   Underhåll 

Tekniska 
utvecklingskrav från 
industrin  Slutgiltig storlek 

   Axeldiameter 

  
Metod för in‐ och 
urkoppling 

   Normalt‐låst utförande 

   Gränssnitt 

   Typ av smörjning 

Tabell 9. Data och funktioner som industrin saknar för att kunna utvärdera konceptets 
fullvärdiga potential. 
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I Tabell 9. Data och funktioner som industrin saknar för att kunna utvärdera konceptets 
fullvärdiga potential. är de samlade krav och synpunkter som de kontaktade företagen har 
nämnt som viktiga för att bedöma konceptets fullvärdiga potential.  

8.3 Affärsutveckling 

Infinigear är ett litet innovationsbolag och har idag inte det finansiella eller humana kapital 
som behövs för att utveckla kopplingen själva. Det behövs en partner för att utveckla en 
produkt färdig för serieproduktion. En försvårande faktor är Infinigears huvudsakliga 
inriktning på att utveckla en CVT och kopplingen enbart är en delkomponent. Det finns 
flertalet olika alternativ för den vidare utvecklingen av kopplingen. Strategisk innebär 
huvudriktningen och företagets vision att färdigställande av CVT prioriteras, vilket innebär att 
kopplingen skall utvecklas i en annan teknisk riktning, vilket kommit fram under denna 
undersökning. Kopplingen i växellådan skall ligga i oljebad, troligen ha en hydraulisk 
låslösning och axel-nav, dvs. utformad som den tillgängliga prototypen. Detta ger anledning 
att överväga en tidig kontakt med ett partnerföretag med finansiella styrka som på licens i 
samarbete med Infinigear utvecklar kopplingen för andra applikationer. 

Förutsättningar för denna affärsmässiga utveckling har avsevärts förbättrats när underlag för 
marknads och applikationsleads finns tillgängliga, testdata samt vidareutvecklad prototyp med 
färdig låslösning. 

Det finns två alternativa licensförfaranden, enkel licens och exklusiv licens (Bernitz 2009). 
Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två typer är hur rättigheterna till produkten delats 
mellan intressenterna. Dessa kan innebära olika stora rättigheter till uppfinningen eller 
produkten. Från industriföretagens sida är ofta exklusiv licens för tillverkning och distribution 
det vanligaste alternativet för att det skall vara intressant (Karlsson 2010). Framförallt baseras 
detta på den globala marknad de huserar på samt vidare för att intensifiera samarbetet med ett 
företag och för att samarbetet kommer att ta resurser även från Inifinigear. Vidare bör ett väl 
underbyggt licensavtal innehålla en klausul som detaljerat behandlar undantaget från licensen 
för kopplingskonstruktionen i växellådan eftersom framtida tillverkning av denna kan komma 
att tillfalla ett annat företag. Bild 46. visar ett möjligt affärsupplägg för licensförfarandet och 
samarbete med olika företag skulle kunna se ut.  
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Bild 46. Möjligt upplägg på affärsmodell vid serietillverkning av kopplingen. 

För Infinigear är det framförallt viktigt att definiera sin affärsmässiga strategi för kopplingen 
som fristående komponent. Ett tydligt internt definierat mål för varje möte med externa 
intressenter ökar möjligheterna till ett eventuellt licenssamarbete. Finns inget tydligt internt 
mål blir det svårt att föra förhandlingar och överföra eventuell målbild till kontrahenten. Vid 
de initiala mötena bör ett sekretessavtal skrivas på för att säkerställa att inget som sägs kring 
produkten och eventuella hemliga affärsstrategier för båda företagen sprids vidare till tredje 
part.  

De interna målen för vad mötet och licensavtalet skall leda fram till är tydliga, trots att 
förhandlingar förs som kan ändra förutsättningarna. Dessa intentioner och mål bör sedan 
författas i en avsiktsförklaring (Letter of intent). Det avtal som avsiktsförklaringen syftar på, 
kan innefatta både licens och samarbete.  Om ett licensavtal inte är intressant i detta skede, 
skulle ett samarbetsavtal för utvärdering vara ett alternativ. Där regleras vad som gäller från 
båda sidor i frågor som utveckling och kostnader för olika delar samt allmän utvärdering i 
både teknisk och marknadsmässiga frågor. Det kommer att innefatta överföring av ”know-
how” i båda riktningar och en modell för hur samarbetet vid produktlansering kan se ut 
utarbetas parallellt (Ihrsén 2010). 

Ett led i detta arbete är att göra ett ställningstagande från Inifinigears sida hur mycket av 
utvecklingen de skall göra och vad som en eventuell utvecklingspartner skall göra (Ihrsén 
2010). 

En vanlig intäktsmodell som förordas, och som passar mycket bra i detta fall är en ”flat fee” 
per tillverkad produkt som kan kombineras med en procentandel på varje såld produkt.  Detta 
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i syfte att undvika att priset sätts för lågt, och att Infinigear blir kompenserade med den satta 
flat fee:n vid ett sådant fall (Ihrsén 2010). 

Det är viktigt att ta med en exit-klausul som behandlar de fall där 
kontrahenten/industripartnern inte skulle ta utvecklingen av kopplingen vidare, eller inte 
uppfylla de ställda målen på försäljning eller tillverkade exemplar. För att då ha möjlighet att 
omförhandla avtalet eller söka efter annan partner (Ihrsén 2010). 

Ett annat alternativ för hur utvecklingen av  kopplingen skulle kunna fortsätta, är genom att 
anlita en industripartner för viss utveckling och tillverkning för att sedan sköta försäljningen 
genom eget bolag till kunder. Det finns dock ett antal nackdelar med detta upplägg som bör 
undersökas, dels att risken för förseningar i produktionen helt ligger på Infinigear vilket kan 
medföra stora viten. Fördelarna är om kopplingen blir en försäljningssuccé och Infinigear har 
ensamrätt till hela produkten vilket kan innebära stora ekonomiska vinster (Ihrsén 2010). 

8.4 Riskanalys för kopplingen och Infinigear AB 

Alla företag och projekt är förenade med risker och det gäller att försöka veta riskerna och 
förebygga dessa innan de leder till något förödande. För entreprenörer och utvecklingsföretag 
är riskerna än mer viktiga att studera då det finansiella kapitalet ofta är begränsat. En 
riskanalys är inte statisk utan förändringar inom företaget och externt i världen påverkar 
analysen varvid den ständigt måste revideras för att fylla sin funktion. Till riskanalysen bör en 
åtgärdsplan adderas för att dels kunna värdera hur stora riskerna är samt förbereda för dessa. 
För Infinigear då marknadsplan och mål gällande fortsatta utveckling inte är klara är det svårt 
att specificera risker, men det finns ett par generella risker som bör beaktas vid 
affärsplanering: 

 

 Den tekniska lösningen fungerar inte som planerat. Tester innan fortsatt 
tillverkning är av stor vikt för att säkerställa dem tekniska prestanda som 
marknaderna förväntar sig.  

 Den färdiga kopplingslösningen blir specifikt konstruerad och passar endast till 
enstaka applikationer vilket innebär begränsad försäljning. Att tidigt studera vad 
som krävs från vilka marknader och vilka kompromisser som kan göras på 
konceptet för att täcka så stor marknad som möjligt.  

 Om kopplingen inte har någon försäljningspotential på någon marknad vilket 
innebär att det inte finns någon ekonomi att fortsätta satsningen. Det betyder att 
det finns stora fördelar med att sälja kopplingen på licens för att minska riskerna 
för det egna företaget. 

 Försäljningen på licens till tillverkade företag som i sin tur lägger ner den fortsatta 
tillverkningen vilket betyder att Infinigear inte får någon royalty samtidigt som 
licensen är såld och inte kan flyttas vidare. Detta betyder att vid en eventuell 
förhandling rörande licensavtal med tillverkande företag bör detta beaktas så att 
licensen återgår till Infinigear eller en specifik summa utbetalas vid ett sådant fall.  
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 Försäljningen av produkten blir inte som beräknat. För att undvika denna risk är 
licensförfarandet en lösning.  

 Produkten blir en stor framgång men produkten är såld på licens till fast pris. Vid 
förhandlingarna är det fördelaktigt att förebygga detta genom att till exempel sälja 
licensen för en viss tidsperiod.  

Riskerna förändras över tiden och Infinigears roll vid ett eventuellt samarbete med en 
tillverkare är viktig att specificera. Beroende på hur stora risker Infinigear är benäget att ta, 
kan olika typer av licensförfarande vara aktuellt.  
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9 Slutsatser och vidare arbete 

 Med utgångspunkt från de diskussioner som förts med olika företag har ett antal 
tekniska utvecklingsbehov identifierats: 
 

o Axel till axelkoppling efterfrågas i de flesta applikationer och med denna 
konstruktion skulle antalet potentiella kunder öka.  

o För låslösning rekommenderas pneumatik, vilket är den vanligaste metoden 
och det mest efterfrågade sättet att reglera kopplingen på. 

o Inverterad låslösning är, ur bland annat säkerhetssynpunkt, en 
konstruktionsmässig utformning som efterfrågas av lastbilstillverkare. 
Utöver dessa rekommendationer har följande konstruktionsmöjligheter ansetts 
vara intressanta:  

Konstruera kopplingen med delad axel och kraft in via cylindern och kraft 
ut på de två axeltapparna. Detta skulle ge möjligheter att med en kraftkälla 
välja om på axeltapparna skall rotera eller endast en.  
Urkopplingsbart frihjul i två riktningar. Efterfrågan finns, dock osäkert hur 
stor den är men tekniken finns ej idag vilket skulle vara en 
konkurrenskraftig funktion.  

 

 För att göra en djupare marknadsanalys och inte bara explorativ måste hela 
kopplingskonceptet och dess teknik kunna diskuteras med potentiella användare. 
Större företag kräver att patent finns för att diskutera en produkt.  

 För att identifiera en kund krävs en färdig produkt med produktdata. Med den här 
typen av produkt som bygger på avancerad teknik, efterfrågas teknisk data vilket inte 
har kunnat presenteras idag. För att identifiera vidare utveckling och vilka 
applikationer som är intressanta måste testning av prototypen ske. 

 En möjlighet som bör undersökas är möjligheten att styra varvtal med kopplingen 
genom att pulsera kopplingens låsning med hög frekvens. Då kan ett lägre varvtal utan 
förlust nås, vilket skulle kunna ersätta visko-kopplingar eller lamellkopplingar. 

 En inverterad låsfunktion har stor efterfrågan och därmed många  
applikationsmöjligheter. 

 Tillverkningsindustrin övergår i princip uteslutande till servomotorer och elektronisk 
styrning, mekaniska kopplingar minskar i användning vilket betyder att efterfrågan på 
manövrerbara kopplingar minskar inom många industriområden. Detta kan påverka 
den framtida marknaden negativt (Drivkraft, Nexen 2010). 

 Inträdesbarriärer – konkurrensfördelar. Kopplingsföretag har mångårig tradition och 
marknadsförtroende, det krävs därför samarbete med etablerade större parter för att 
erhålla detta. Potentiella kunder värderar att det är en trovärdig tillverkare bakom 
kopplingen.  

 Att sälja kopplingen på licens anses vara det mest fördelaktiga med bakgrunden att 
Infinigear är ett litet företag med begränsat finansiellt och humant kapital. Fortsatt 
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samarbete med en industripartner rekommenderas, med fördel SKF då tekniken bakom 
kopplingen ligger nära SKF:s kärnkompetenser.  

 Att tidigt definiera vilka mål som finns med kopplingen och dess framtid är viktigt för 
att nå ekonomisk framgång. Att inför möten med potentiell tillverkare veta vilken 
förhandlingsförmåga Infinigear har och vad som är acceptabel nivå på anbud krävs för 
effektivt nå ett samarbete.   

 Vidare arbete måste fokuseras dels på att verifiera tekniska prestanda för kopplingen 
för att vid samtal med potentiella kunder kunna presentera data, och dels på att 
definiera en struktur för Infinigear och bolagets fortsatta utformning för att vid samtal 
med potentiella tillverkare ha ett tydligt mål. Ett par olika varianter på företagsupplägg 
finns och beroende av Infinigears intresse i kopplingen bör lämplig företagsstruktur 
väljas därefter. Att låta den fortsatta utvecklingen ligga på tillverkare innebär fördelar 
för Infinigear i minskad arbetsmängd men leder till en reducerad eventuell vinst. 
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10 Reflektioner 

Arbetet har kantats av en rad diskussioner och reflektioner på arbetssätt, resultat och hur 
produkten skall tas vidare. Potentialen har även i författarnas ögon skiftat mycket sen början 
till vid arbetets slut.  

Syfte och mål 

Det initiala målet som ställdes upp i början av arbetet har inte kunnat uppfyllas helt. Detta 
berodde på bristande erfarenhet om kopplingsmarknaden och det utvecklingstadie produkten 
var i vid arbetets start. Arbetet har efterhand utvecklats till att bli kravinsamlade och en 
förstudie av kopplingsmarknaden. En stor del av arbetet har fokuserats på tekniska aspekter 
då dessa har ansetts vara av stor vikt, med hänsyn till den utvecklingsfas kopplingskonceptet 
befinner sig i. 

Metod 

I uppstartsfasen skapades en arbetsmodell som var relativt linjär, med vetskapen om att vissa 
moment var lämpade att vara itererande. Modellen visade sig stämma till stor del för hur 
arbetet utvecklade sig men det visade sig mycket svårare än det till en början verkade, att hitta 
applikationer där kopplingen skulle passa. Att få kontakt med personer ute i industrin var inte 
någon större svårighet men att däremot hitta en lagom nivå på samtalen rörande kopplingen 
var svårare. De personer som kontaktades hade i samtliga fall teknisk bakgrund vilket i 
diskussion rörande kopplingen ansågs vara fördelaktigt, men det hade varit intressant att 
diskutera marknadspotentialen med marknadskunniga personer för att få en mer nyanserad 
bild. Flertalet gånger övergick mötena till att bli ”säljmöten” vilket inte var vår intention. Att 
få ingenjörer eller tekniskt kunniga att se potentialen och inte brister i kopplingskonceptet var 
svårare än beräknat. Detta ledde till att flera möten inte gav exempel på applikationer utan 
mer vilka brister som konceptet har idag. 

Detta ledde till att en stor del av arbetet och fokus har legat på vilka brister som finns idag och 
vilka önskemål och krav som industrin har på en koppling av denna typ. Vidare utveckling av 
kopplingen var något som vi i början av arbetet inte trodde att vi skulle behöva lägga så 
mycket fokus på, men som tenderat bli en stor del av arbetet.  

Från början arbetade vi med att försöka hitta potentiella applikationer genom att intervjua och 
fråga var personerna trodde att kopplingen skulle kunna passa i deras system. Metoden visade 
sig inte fungera optimalt, varvid arbetet mer inriktades mot att försöka samla in vilka krav 
företagen har på en koppling och utifrån dessa ta beslut om kopplingen har någon potential i 
varje specifik applikation. 

Den tekno-ekonomiska metoden användes i början av arbetet med den var abstrakt och 
akademiskt, varför den i slutändan inte gav särskilt mycket hjälp i arbetet. Flera metoder av de 
som beskrivs i Teori kapitlet kunde inte används så dessa är mer användbara i ett senare skede 
av en marknadsanalys. Vidare inhämtades senare ett par mer konkreta metodersom gav 
avsevärt mer hjälp i arbetet.  

Den matematiskt uppställda formel för bedömning av affärspotential berörs inte annat än i 
teorikapitlet av flera skäl. Dels fanns tyvärr inte möjligheter att samla in data för att konkret 
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använda alla variabler varför ekvationen inte var intressant att använda utan fullständig data. 
Vidare valde vi att ha den kvar i teorin eftersom den tydligt visar viktiga faktorer som vi berör 
men på ett mer abstrakt plan genom rapporten. 

Arbetet gick i stor utsträckning ut på att prata med rätt personer som gav oss vidare ledtrådar 
och en helhetsbild över potentialen samt vilka applikationer som kunde vara intressanta.  

Teknisk bakgrund 

Den tekniska bakgrunden berörde de viktigaste aspekterna kring den tekniska biten av 
marknaden. Det var förhållandevis enkel bit av arbetet eftersom mycket information kring de 
olika kopplingstyperna fanns att tillgå, svårigheten här var framförallt att avgränsa och 
kategorisera för att enbart beröra de manövrerbara kopplingarna, vidare ställde de olika 
typerna av låslösningarna till problem eftersom de ofta förändrade de särskiljande 
egenskaperna som berördes. 

Nivån på den tekniska bakgrunden syftar till att ge läsaren oavsett bakgrund möjlighet att 
följa arbetet, varför vissa delar inte kan anses ha någon avsevärd teknisk höjd. 

Infinigears kopplingskoncept 

Analysen av kopplingskonceptet och dess egenskaper var till en början ganska enkel, men 
efter flera veckor av arbete kom de olika egenskaperna och betydelsen av dessa att ändras. 
Varför analysen inte var fullständig förrän i den senare delen av arbetet. 

Marknadsidentifikation 

Den största delen av arbete är förlagd i denna del, dvs. arbetet att identifiera potentiella 
applikationer. Svårigheterna var framförallt utgångspunkten, ett par särskiljande egenskaper 
och en grundläggande teknologi. Personer som har fullständig överblick över tekniska 
systemen, är ofta ingenjörer, dessa har en tendens att fokusera på de tekniska aspekterna och 
tekniska data som finns att tillgå. Denna missriktade fokus försvårade arbetet och flera av de 
synpunkter och kommentarer var kring den tekniska delen och utvecklingen därav. 
Paradoxalt, hade vi dels inga exempelapplikationer att utgå ifrån, det var dessa vi var på jakt 
efter, utöver detta hade vi behov av ganska detaljerade krav från de applikationer som kom 
upp. Detta medförde att vi vid första mötena dels gav våra respondenter makten att bedöma 
kopplingens potential och om den uppfyllde kraven. Detta var författarna mer lämpade att 
göra, men tyvärr gav denna approach inte oss möjligheten till detta. Detta utgångsläge 
medförde också ett avsevärt merarbete för att sammanställa kraven från de tidigare 
respondenterna över epost och telefon vilket visade sig vara mycket svårt. 

Teknisk och affärsmässig utveckling 

Arbetets fokus har, efter vad marknadsundersökningen visat, legat på hur rekommendationer 
för vidare arbete skall utformas istället för utformning av en fullständig 
kommersialiseringsstrategi. Inriktningen på detta arbete har också fokuserat på licensiering av 
skäl som inte heller fullständigt framkommer för läsaren i rapporten, dels av Infinigears 
inriktning, men framförallt av ett möte som ägt rum med en större industriell aktör som visat 
intresse för teknologin 
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Bilaga 1 

 

Lista på alla 
applikationer 
(e.g. using 

brainstorming, 
prior 

knowledge 
etc) 

Kvantifiering av 
marknad 

utefter någon 
parameter ($, 
units or similar) 

1 
(lågt)
‐ 10 
(högt
) 

Grov 
uppskattnin

g av 
tillväxten 

på 
marknaden 

(%) or 
trends 

1 
(lågt)
‐ 10 
(högt
) 

Mest 
troliga 
och 

önskade 
kundern

a 

Direkta och indirekta 
konkurrenter(technolog

ies and/or major 
players) 

1 
(lågt)
‐ 10 
(högt
) 

Hur väl 
kommer 
tekniken 
att vara 
anpassad 
till att lösa 
problem, 
framtidstr

o 

1 
(lågt)
‐ 10 
(högt
) 

Applikationer 

Marknadsstorl

ek 

(uppskattad) 

Poän

g (1‐

10) 
Tillväxttren

d  

Poän

g (1‐

10)

Topp 5 

Kunder  Konkurrens  

Poän

g (1‐

10) 

Teknologis

k 

anpassnin

g 

Poän

g (1‐

10)

Power‐take off 

25000st*1000k

r= 
5 5% /year 5 Volvo 

 Scania, Mercedes, 

MAN, DAF  
 5 

Möjlighet 

till 

modofierin

g och  

anpassning

, saknar 

idag 

specifik 

anpassning

5 

Luftkompresso
r 

37000st*1000k
r= 

6 5 % /year 5  Scania 
Volvo, Mercedes, MAN, 

DAF  
 5  

Möjlighet 
till 

modifierin
g och 

 
anpassning
, saknar 
idag 

specifik 
anpassning

5 

Luftkompresso

r,   

800st*20000kr 3 2‐3% 3 
 Atlas 

Copco, 

Sandvik 

   8  

Möjlighet 

till 

modofierin

g och 

 

anpassning

, saknar 

idag 

specifik 

anpassning

5 
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Vilken teknisk 
utveckling krävs 
(kr. eller år) 

1 
(lång)‐
10 

(kort) 

Beskriv 
patent"landskapet"

och vilka 
begränsningar som 

finns 

1 
(lågt)‐
10 

(högt)

Viktiga aspekter 
inträdesbarriärer, 
lagar, politik, 
ekonomi… 

1 
(svårt)‐
10 
(lätt)

Vilka 
kontakter 

har 
Infinigear 
idag med 
bolaget och 

övriga 
intressanta 
företag 

1 
(Ingen)‐ 

10 
(Mycket 

tät 
kontakt)Summa

Utvecklingsbehov 

av tekniken 
Poäng 

(1‐10) 
Intellektuella 

egendomar 
Score 

(1‐10) Inträdesbarriärer 

Poäng 

(1‐10)

Existerande

nätverk 
Poäng 

(1‐10) 
Total 

poäng

Låsning, 

smörjning, serie 

av kopplingen, 

 gränssnitt 

4 Sälja på licens 7 

Livslängd, 

leverantörssäkerhet,

mogen marknad, 

lågt pris på 

befintliga produkter 4 

Tidigare 

samarbete 

med Volvo. 

Kontakt 

med SKF 7 

42  

Låsning, 
smörjning,  
gränssnitt 

6 Sälja på licens 7 

Regler för 
utformning 
låslösning, 

leverantörssäkerhet,
motivering till att 
koppling behövs i 
denna applikation 
(ny applikation) 

3 
Kontakt 

med Scania 
4 41  

Låsning, 

smörjning, 

uppskalning 

gränssnitt 

5 Sälja på licens 7 

leverantörssäkerhet,

 motivering till att 

koppling behövs i 

denna applikation 

(ny applikation) 3 

Enklare 

diskussion  

med Atlas 

copco och 

Sandvik 2 36  
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