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Sammanfattning

LV Filter är en produkt utvecklad för att erbjuda drickbart kranvatten till hushåll runt om i
världen. Med en strömkälla sköter systemet sig själv med automatisk rengöring. En säker och
enkel källa till partikelfritt vatten. Produkten är tilltänkt som ett komplement till
uppdragsgivarens produktportfölj för att kunna erbjuda en komplett lösning för vattenrening.
LV Filter är utvecklad på ett sådant sätt att den ska kunna tillverkas i det land den ska säljas i.
Detta bidrar till att produkten inte bara kan ge hushåll drickbart kranvatten utan också bidrar
till den ekonomiska tillväxten samt att den skapar arbetstillfällen. På så sätt kan man bidra till
en långsiktig förändring för både användare och de som tillverkar produkten. Tillverkningen
är anpassad på ett sådant sätt att det inte ska krävas dyra och komplicerade metoder, för att
underlätta tillverkningen på mindre utvecklade platser.
Behovet som produkten tillfredsställer är överhängande för en stor del människor. De fattiga
länderna i världen växer snabbt, därför kan LV Filter på sikt öka levnadsstandarden för dessa
människor eftersom de kräver det absolut billigaste lösningarna och inte har råd med system
från västvärlden.
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Abstract

LV Filter is a product designed to provide drinkable tap water to households around the
world. With a power source, the system manages itself with automatic cleaning. A safe and
easy source of particle-free water. The product is intended as a complement to the client's
product portfolio in order to offer a complete solution for water purification.
LV Filter is developed in such a way that it can be manufactured in the country in which it is
to be sold. This helps the product not only provide drinking water for households but also
contributes to economic growth and job creation. In this way, one can contribute to a
long-term change for both users and those who manufacture the product. Manufacturing is
adapted in such a way that expensive and complicated methods will not be required to
facilitate manufacturing in less developed places.
The need that the product satisfies is imminent to a large number of people. The poor
countries in the world are growing rapidly, so LV Filter can eventually increase the living
standards of these people because they demand the absolute cheapest solutions and can not
afford systems from the western world.
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Förord

Detta projekt är gjort inom kursen Examensarbete inom Produktutveckling och
Innovationsledning på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Projektet
har utförts av Felix Ingheden och Jonathan Gabrielsson, på uppdrag av Spiron Innovation
AB. Projektet har varit mycket lärorikt och mycket av den kunskapen som lärs ut under
programmets gång har satt på prov. Detta är med stor stolthet gruppen visar upp projekt LV
Filter.
Projektgruppen vill rikta ett särskilt tack till följande personer som har hjälpt till med kunskap
och vägledning: Ingemar Josefsson, Alexander Ingvarsson, Jonas Sundmark och handledare
Jeanette Gullbrand.
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Inledning

5.1

Bakgrund

Spiron Innovation AB grundades 2016 av Alexander Ingvarsson och Jonas Sundmark. De
siktar på att lansera deras produkt Sunwell i länder utsatta för vattenföroreningar på grund av
att de statliga vattenreningsmetoder inte håller måttet. Som det ser ut idag, är det en stor del
av Jordens befolkning som inte har tillgång till rent dricksvatten. I många av u-länderna runt
om i världen har man stora problem med bakterie- och virusföroreningar. Delar av dessa
u-länder tampas även med problemet att vattnet är grumligt från jord- eller sandpartiklar eller
att det innehåller andra föroreningar, såsom arsenik, bly och andra tungmetaller. (För mer
info om Spiron Innovation AB se bilaga H)
Under projektets gång gjordes undersökningar av olika vattenföroreningar runt om i världen.
Det upptäcktes då att skillnaden på de olika föroreningar som kunde finnas i vattnet kunde
skilja sig från by till by. Ett problem som kunde upptäckas var att ofta hade folket problem
med att vattnet var grumligt från jord- eller sandpartiklar.
Företaget Spiron Innovation AB, som är uppdragsgivare, har under sitt examensarbete på
Utvecklingsingenjörsprogrammet uppdagat detta problem och lyckats komma på en lösning
som de kallar för Sunwell, som tar hand om problemet med de bakteriella föroreningarna,
samt virusföroreningarna. De har dock ej hittat en lösning på att avlägsna jord- eller
sandpartiklar. Sunwell behöver klart vatten för att fungera på ett tillfredsställande sätt, då den
använder solens uv-strålar för att ta bort föroreningar. Därför ville projektgruppen skapa en
lösning som faller in under samma produktkrav som Sunwell gör.
(För mer om Sunwell se bilaga I)

5.2

Problem

De människor som i dessa länder har tillgång till kranvatten i sitt hem, kan ofta inte dricka det
utan att på något sätt behandla det. Då väljer dessa människor hellre att köpa hem buteljerat
vatten eller att använda sig av dyra vattenreningslösningar.
Att köpa hem buteljerat vatten är dyrt, det tär på miljön då det allt som oftast köps i
plastförpackningar men det medför även onödigt slit för att ta det från affären till hemmet. De
reningsmetoder som används kräver ofta mycket underhåll, som tillsammans med
inköpskostnaden för systemet är en onödigt hög kostnad.

5.3

Mål med projektet

Målet med projektet är att ta fram ett partikelfilter som inte bara renar vattnet för kunden,
utan också ser till att partiklar inte sliter på vattenreningssystemet, låta solens UV-strålning

penetrera vattenmassan och därmed effektiviserar reningsprocessen samt slutligen minimera
beläggningar på insidan av rören. Även i Sverige rekommenderas ägare till egna
vattenreningssystem att använda sig av partikelfilter för att skydda sina system.
Uppdragsgivaren vill kunna tillhandahålla en komplett lösning, en lösning som både
eliminerar bakterie- och virusföroreningar samt kan eliminera jord- och sandpartiklar på ett
liknande vis.
Vid projektets slut ska det finnas en prototyp som uppfyller dessa krav som kan lämnas över
till uppdragsgivaren som de sen ska kunna arbeta vidare med.

5.4

Avgränsningar

Eftersom den ursprungliga produkten Sunwell renar vatten från bakterieföroreningar och
virusföroreningar bör projektets produkt inte filtrera bakterier. Under projektets gång har det
även framkommit svårigheter att kunna avgöra vilka typer av andra föroreningar som finns i
dricksvatten i utvalda länder. Efter diskussion med uppdragsgivaren kommer projektet inte att
fokusera på att filtrera bort dessa utan endast rikta in sig på partiklar.
Eftersom uppdragsgivarens produkt är beroende av UV-strålning, riktades projektet främst
mot länder med hög UV-index. Länder med flest soltimmar kommer vara extra intressanta då
de är en lovande miljö för ett UV-system. Därmed valde gruppen att anpassa sin lösning för
att också lämpa sig för dessa länder.
(Se bilaga E - bilaga F)
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Metoder

6.1

DPD

Fördelen med DPD jämfört med andra metoder, såsom till exempel Stage gate-metoden. är
att man inte binder sig vid en specifik kravspecifikation vilket gör att man är mer flexibel
under arbetets gång och kan anpassa sig utifrån förutsättningarna som finns. (Ottosson 2004).
Eftersom gruppen i detta projekt inte arbetar efter en klar och tydlig kravspecifikation och
målet för projektet kan komma att förändras med att ny information samlas in under
projektets gång har gruppen valt att arbeta efter Dynamic Product Development.
Delegeringen av arbetsuppgifter inom projektet kommer att delas upp mellan
gruppmedlemmarna allt eftersom problemen uppstår eller att projektet går in i en ny fas.
Samtliga delar av projektorganisationen kommer att hållas uppdaterade om projektets helhet
och kontinuerligt ta del av den information som kommer till organisationens kännedom.

6.2

Brainstorming

Brainstorming är en metod för generera idéer på problem som har upptäckts i ett projekt. Det
går ut på att, i grupp, sitta och söka ett flertal lösningar. Man vill undvika att kritisera några
förslag och istället fokusera på att få fram så många lösningar som möjligt. Alla deltagare ska
veta vad problemet handlar om och ska få en chans att säga sina förslag. Först efter
brainstormingen är över kan man börja utvärdera förslagen. För att inte hämma kreativiteten
på förslagen kan det vara bra att komma med galna idéer. Även om den galna lösningen inte
är verkligt genomförbar kan detta skapa nya lösningar av andra deltagare, som leder till nya
genomförbara idéer. Det uppmuntras också att vidareutveckla andras ideér under sessionens
gång. Två enskilda lösningar som eventuellt inte verkar vara så lovande individuellt, kan
bilda en riktigt bra lösning om man slår ihop dem. (Ullman  2010)

6.3

FMEA

FMEA är en feleffektsanalys, som är en systematisk metod som används för att förutsäga
möjliga fel, utvärdera felens konsekvenser och genom poängsättning föreslå vilka åtgärder
som bör genomföras. Fördelen med FMEA är att den utförs i ett tidigt skede vilket leder till
att de problem som upptäcks i FMEA - analysen kan åtgärdas innan de kommer ut till kund.
På så sätt kan man förebygga problem innan de förekommer. Genom att sätta ett värde på
sannolikhet för att felet ska uppstå, allvarligheten om felet skulle uppstå samt hur stor chans
det är att felet upptäcks, ger FMEA-analysen ett risktal på varje enskilt fel. På detta viset kan
det fel med högst riskvärde prioriteras. (Tonnquist 2014)

6.4

BAD-PAD-MAD

6.4.1 Brain Aided Design (BAD)

Brain Aided Design, BAD, går ut på att skapa mentala modeller. Alltså man använder
huvudet för att tänka ut tänkbara modeller. Det används för att komma ifrån den översta
abstrakta nivån av en idé. Man utformar en mental bild om hur ens koncept skall utforma sig.
(Holmdahl 2010)
6.4.2 Pencil Aided Design (PAD)

Nästa steg i processen är att skissa ner de koncept som tänkts fram under BAD-steget. PAD
börjas förslagsvis genom att enkelt skissa ner idéerna med papper och penna. Detta kan sedan
leda till mer komplexa skisser. PAD underlättar kommunikationen av idéer mellan projektets
medlemmar. Att skissa ner idéer med papper och penna skapar ofta fler diskussioner om
konceptet i jämförelse med mer detaljerade skisser i CAD. (Holmdahl 2010)
När man har kommit till en viss nivå, går man vidare från att använda penna och papper till
att arbeta i Computer Aided Design, CAD. Detta gör man huvudsakligen för att kunna
visualisera hur en färdig prototyp kan se ut. I CAD kan man även utföra olika simuleringar
och tester för att se hur och om produkten kan komma att fungera. (Holmdahl 2010)
6.4.3 Model Aided Design (MAD)

Det kan vara fördelaktigt att bygga en enkel modell av t.ex. LEGO, trä eller modellera. Att
bygga enklare modeller kan vara ett fördelaktigt sätt att enkelt testa ett koncepts funktioner.
Att arbeta fysiskt med konceptet i tre dimensioner kan mer förståelse för konceptets
funktioner och förbättringsmöjligheter erhållas. (Holmdahl 2010)

6.5

SWOT

SWOT-analyser genomförs för att klarlägga de interna styrkor och svagheter projektgruppen
samt se vilka externa möjligheter och hot som råder. Analysen gör det enkelt att se vilka
styrkor som kan användas, svagheter som borde elimineras, möjligheter som kan utnyttjas
och hot som det behöver försvaras mot. (Tonnquist 2014)

6.6

Gantt-schema

Genom att göra ett Gantt-schema kan projektgruppen visuellt planera de aktiviteter som
kommer genomföras. Tidsaspekten är viktig i ett projekt och med Gantt-schemat framgår det
tydligt vilka delar i projektet som är försenade. (Holmdahl 2010)

6.7

Intervjuer

Intervjuer ger möjlighet till en mer kvalitativ metod för informationssamling. Till skillnad
från kvantitativa metoder såsom enkätundersökning, fås informationen här direkt från den
sociala verklighet som analyseras. Vid enkätundersökning finns ofta förutbestämda
svarsalternativ och vid intervjuer bildar respondenten sina egna svar.
Gruppen har konsulterat personer som har erfarenheter av att leva i utvecklingsländer med
begränsad tillgång till rent dricksvatten. Detta är till stor nytta för gruppen då projektet
befinner sig långt ifrån den tänkta målgruppen, vilket gör det svårt att använda sig av
traditionella undersökningsmetoder, såsom marknadsundersökningar eller enkäter. Genom
intervjuer kan projektgruppen få mer insikt inom teknikområdet och  den föroreningssituation
som råder i aktuella länder. Även annan information, som kan vara viktigt att undersöka för
projektet, kan genereras. (Nationalencyklopedin 2017)

6.8

Riskanalys

En miniriskanalys identifierar risker som kan inträffa och bedömer också sannolikheten och
effekten av inträffad risk på en skala från 1-5. Dessa två faktorer multipliceras sedan och
risken får då ett riskvärde. Projektledaren bestämmer en gräns som anses accepterbar. En plan
kan sedan arbetas fram för alla risker som uppnår och överstiger sagda gräns ifall de skulle
inträffa (NE 2017). Projektgruppen genomför en miniriskanalys för att identifiera och hantera
de risker som kan uppstå i projektet.

6.9

Business Model Canvas

Business Model Canvas är ett verktyg som används för att förstå företagets affärsmodell på
ett mer strukturerat sätt. Användandet av canvasen leder till insikter om vilka kunder man
har, vad man erbjuder, genom vilka kanaler och hur ens företag tjänar pengar. Canvasen kan
användas på både ditt eget företag men också på en konkurrent för att förstå deras
affärsmodell. (Osterwald, Pigneur 2009)
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Teori och modeller

7.1

Vattenreningsmetoder

Nedan följer information om hur diverse olika vattenreningsmetoder fungerar, samt deras
styrkor och svagheter.
7.1.1 Omvänd osmos

Omvänd osmos-system använder en process som vänder flödet av vatten i en naturlig
osmos-process så att vatten passerar från en mer koncentrerad lösning till en mer utspädd
lösning genom ett semipermeabelt membran. Detta system kräver ett extremt högt tryck för
att fungera korrekt och mycket energi krävs för att skapa detta höga tryck. Omvänd osmos är
därför en dyr metod för att framställa säkert dricksvatten. Det dyra priset kommer dock med
flera fördelar då omvänd osmos renar vatten från allt från bakteriella- till metaller. (Centers
of Disease Control and Prevention 2017) (PureTec 2017)
7.1.2 Jonbytare
Med en jonbytare kan man avhärda hårt vatten, alltså minska förekomsten av kalcium- och
magnesiumjoner i vatten. Denna filtreringsmetod går också modifiera så att de renar vatten
från tungmetaller, kväveoxider och arsenik. Genom att låta råvattnet komma i kontakt med
jonbytarharts som har hög förmåga att genomgå jonbyte med antingen katjoner eller anjoner.
(Nationalencyklopedin 2017)
7.1.3 Filtrering
Filtrering renar vattnet genom att låta det flöda genom ett filtermedia. Vad som filtreras bort
från vattnet beror på storleken på de porer som vattnet flödar genom. Man brukar tala om
micro-,ultra- och nanofiltrering beroende på storleken på de föroreningar vill avskilja. De
föroreningar vars storlek är större än porerna i filtermedian kan ej passera filtret och fastnar
därför i filtermedian. Filtrering används oftast för att filtrera bort bakteriella- och
partikelföroreningar. I vilken grad man använder filtrering beror helt på resurser, det finns
enklare filter som man kontinuerligt får byta ut och helautomatiska filter som håller i flertalet
år utan något manuellt underhåll. (CDC 2017)
Under en backspolningsprocess spolas vatten genom filtermedian i en omvänd flödesriktning.
Detta gör att de partiklar som tidigare fastnat i filtermedian frigörs och förs vidare i
vattenflödet ut genom en avloppsventil. Under backspolnings-processen luckras sanden upp,
vilket medför konsekvenser gällande filtrering. Hade filtreringsprocessen startat direkt efter
backspolningen hade filtermedians egenskaper minskat, då de porer som vanligtvis endast
låter vatten passera nu varit betydligt större. Vid detta tillfälle kan därför föroreningspartiklar
passera den filtermedia som annars hade fångat upp den. Därför brukar backspolning-

processen avslutas med en sandsköljning där vattnet flödar i samma riktning som vid
filtrering. Filtermedian återgår då till sin ursprungliga position samt täthet och först därefter
återupptas själva filtreringen. (Jädra rent vatten 2017)
7.1.4 Sedimentering
Sedimentering är en standardiserad reningsmetod i svenska reningsverk. Genom att tillsätta
ett flockningsmedel i råvattnet bildas flockar av föroreningsämnen som sedan sjunker till
botten med hjälp av jordens gravitationskraft. Genom att kraftigt sänka flödet på vattnet kan
dessa flockar sedimentera och vattnet på ytan är således renat. Vattenlösliga ämnen går ej att
sedimentera om de binder sig i flockningsmedlet. (Nationalencyklopedin 2017)
7.1.5 Destillation
Genom att värma vattnet till dess kokpunkt övergår vattnet till vattenånga. Ångan fångas upp
och leds genom ett rör under kylning till ett nytt kärl. Den låga temperaturen på röret får
vattnet att kondensera och flöda ner som i flytande form återigen. De allra flesta föroreningar
elimineras eller lämnas kvar i det första kärlet. Denna metod kräver mycket energi då vattnet
har en hög specifik värmekapacitet. (CDC 2017)

7.2

Material

Polybutylentereftalat
Polybutylentereftalat, PBT, är en polymer med goda egenskaper för armering och tillsatser.
Genom armering kan armering kan plastens hållfasta egenskaper förstärkas och olika
tillsatser kan ge andra önskade egenskaper. PBT har bra kemisk beständighet då den tål svaga
syror och baser samt hydrolys. Plasten har också en god beständighet mot UV-strålning.
Beständigheten mot höga temperaturer är god men plasten bryts ned av vatten varmare än
60℃. (Bruder 2013,  CES Edupack 2016)
Stål
Stål är en legering till stor del av järn. Kol används alltid som legeringsämne men andelen
varierar beroende på önskade egenskaper. Vissa mängder Krom kan också finnas i stål
eftersom det ger stålet rostbeständighet. I stålet EN. 14436 består till 2.5 procent av
molybden vilket ytterligare ökar rostbestädigheten. Stålet används framför allt i vattenmiljöer
där korrosionsbeständighet är viktigt. (CES EduPack 2016)
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Genomförande

8.1

Kompatibilitet med Sunwell

Syftet med det filter som gruppen skulle tillverka var att komplettera Sunwell. Alltså skulle
det inte vara en egen fristående produkt och kommer alltid användas i slutna rörsystem i
samarbete med Sunwell. Det är därför viktigt att filtret ej är för bra. Filtret skall vara effektivt
mot partiklar och gärna andra föroreningar, men bör inte rena vatten från bakterier eller virus.
Filtret bör också anpassas efter det förhållandevis låga vattenflöde som Sunwell har och
kapacitet att rena 40 liter om dagen är stor nog.
Se bilaga I

8.2

Konceptbeskrivning och konceptval

Efter att projektets bredd smalnade av kunde gruppen fokusera på att endast rena vattnet från
partiklar. Detta medförde att processen med att utvärdera vattenreningsmetod blev betydligt
enklare. Alltså gruppen behövde inte ta i akt och rena alla de tänkbara föroreningar som kan
finnas i det vatten som nästan en tredjedel av världsbefolkningen dricker. Något som med
största sannolikhet hade resulterat i ett flertal kombinerade vattenreningsmetoder. Detta
gjorde att  gruppen fokuserade på att rena vatten från partiklar och därmed kunde
vattenreningsmetoderna utvärderas för det syftet. Det som gruppen prioriterade mest vid
konceptval var att det skulle vara ekonomiskt hållbart samt i hög grad automatiskt. Störst
fokus låg på att ta fram en bra produkt - att effektivisera priset fick komma i efterhand.
Destillation och omvänd osmos valdes bort på grund av deras extremt höga energiåtgång.
Dessa processer hade också varit en överdrift eftersom de också renar vattnet från bakterier.
Jonutbyte eliminerades också eftersom det ej filtrerar partiklar särskilt väl. Projektgruppen
valde att fokusera på Sedimentering samt filtrering. Följande koncept växte fram under
många diskussioner i projektrummet.
8.2.1 Koncept Sedimenteringstank 1.0

I detta koncept ville man utnyttja det låga flöde som Sunwell har i kombination med jordens
gravitationskraft. En större tank är kopplad till rörsystemet innan Sunwell-systemet. Här
sänks flödet kraftigt under  en längre sträcka som tillåter partiklar att falla till botten av
tanken (sedimentera). Utloppet från tanken är placerad utmed den högsta vattennivån så att
endast ytskiktet av vattnet lämnar tanken. Tanken kan vid behov tömmas manuellt eller
automatiskt via ett avlopp på tankens undersida.
Anledningen till att vi inte gick vidare med detta konceptet var att partikelstorleken på
partiklar kan variera kraftigt beroende på geografisk placering. Mindre partiklar sedimenterar
betydligt långsammare än större och kräver också en mer stillastående vattenmiljö. Det skulle

bli för svårt att veta när vattnet är tillräckligt sedimenterat. Variabler som vattnets temperatur
påverkade också sedimenteringshastigheten.
8.2.2 Koncept Sedimenteringstank 2.0

Detta koncept var en påbyggnad av det första konceptet. Skillnaden här var att man delade
upp tanken i två lika stora halvor. Där vattnet stod helt still i den ena halvan och den andra
halvan försedde Sunwell med vatten. Fördelarna med detta konceptet var att man kunde låta
vattnet stå helt still i den ena halvan och därmed får partiklarna gott om tid att sedimentera
ordentligt. Igenom den andra halvan flödar vatten till Sunwell under denna tiden. Om den ena
halvan sedimenteras ena dagen kommer det tas vatten från den nästkommande dag. Alltså
byter halvorna “roll” varje dag.
Även detta koncept valdes bort. Även om vattnet fick ligga stilla i 24 timmar var det svårt att
tappa vatten från den nyligen sedimenterande halvan då sedimentet fortfarande finns kvar. En
tömning hade rört runt vattnet igen och då hade det varit ovisst ifall ytvattnet var helt rent
igen. Det hade alltså varit svårt att garantera partikelfritt vatten med detta koncept.
8.2.3 Filtrering med backspolning

Detta koncept var att leda vattnet in i en filtertank där gravitationen sedan “drar” vattnet
genom ett filtermedia till botten. Från botten kan vattnet stiga genom ett rör, på grund av det
naturliga vattentrycket, till toppen av filtret där det kommer ut rent och vidare till systemet.
Filtret kan också backspolas genom att leda vattnet ner genom stigröret och låta det passera
medien i omvänd riktning än tidigare. Detta frigör de partiklar som fastnat i den filtermedia
som tanken rymmer och spolar sedan ut dem genom en avloppsventil.
Detta koncept är en redan erkänd metod inom filtering men genomförs idag i betydligt större
skala. Det var det koncept som gruppen till slut valde att gå vidare med eftersom det
eliminerade de osäkerheter som fanns i sedimenterings-koncepten (Se bilaga N). Med hjälp
av riskanalysen, som gruppen tidigare utfört, styrktes gruppens val av koncept (Se bilaga M).
Konceptet framfördes till uppdragsgivaren, som var enig med projektgruppens beslut.

8.3

Prototyp

Arbetet med prototyperna skedde över flera stadier. Alla prototyper eller delar till någon av
prototyperna är ritade i 3D i programmet Catia V5 2015 och därefter utskrivna i 3D-printer.
8.3.1 Prototyp 1

Första prototypen som skapades var en simplifierad modell som var kubformad. Denna
prototyp var först och främst till för att testa det vattenflöde som slutprototypen var tänkt att
ha. Detta för att under ett tidigt skede kom gruppen över information som tydligt gav
indikationer på att en cylinderform var det bättre alternativet.
8.3.2 Prototyp 2

Med ny information övergav gruppen den nuvarande kubformade prototypen, och tog istället
fram en cylinderformad prototyp. Denna prototyp hade samma funktioner som den
ursprungliga prototypen, den stora skillnaden var formen samt att locket nu gick att skruva av
och på med hjälp av gängor som skapades. Gängorna skapades främst för att gruppen enkelt
skulle kunna öppna och kunna göra invändiga ändringar på ett snabbt och enkelt sätt.
8.3.3 Prototyp 3

I nästa fas av prototypframtagandet jobbade gruppen vidare med det de hade lärt sig från
prototyp 2. Formen på behållaren ändrades något men framför allt ändrades sättet man kunde
ta in och ut vatten. Gruppen designade ett ventilsystem som hade tre funktioner; filtrering,
backspolning och sköljning. Kopplingarna för in- och utflöde flyttades från toppen till
sidorna. Locket designades om, det har fortfarande kvar sina gängor, men istället fungerar det
mer som ett hölje. In- och utloppen flyttades från toppen till sidorna på höljet, och ett tredje
utlopp lades till för att kunna ta ut vattnet vid backspolning för att kunna passa med
ventilsystemet. Det tidigare stigrör som var integrerat i locket gjordes till en separat del. Detta
för att underlätta vid påfyllning och tömning av filtermedia.
Det var detta prototypkoncept gruppen valde att arbeta vidare med för att, med hjälp av den
kunskap de hade samlat på sig på vägen, göra en slutprototyp av. Inför arbetet med
slutprototypen gjorde gruppen en FMEA-analys för identifiera samt eliminera tänkbar1a fel.
(Se Bilaga B)

8.4

Slutprototyp

Slutprototypen består av åtta olika delar, varje del har olika funktion. Nedan beskrivs de olika
delarnas funktion under de olika lägen prototypen har.
Vatten kopplas till filtrets IN-ventil, En avloppsslang kopplas på A-ventilen och UT-ventilen
kopplas till vidare till hushållets vattenkran alternativt andra vattenreningssystem.
Genom den strategiska placeringen på dessa ventiler kan ventilsystemet leda vattnet genom
filtret de olika flödesvägar som filtret behöver. Ventilsystemet har tre ventiler som tillåter
vattnet att flöda genom filtret önskade vägar, utan att ta sig ut på fel ställe. Vilken väg vattnet
flödar styrs av styrsystemet som har tre olika lägen:
Filtrering:
Här leds vattnet in i ventilsystemet och sprids jämt över filterbädden via en sil. Vattnet
tränger sig igenom filtermedian som fångar upp oönskade partiklar och fortsätter upp genom
stigröret och vidare till hushållet.
Backspolning:
Ventilsystemet roteras 90 grader medsols och vattnet leds i detta läge ned i stigröret och
passerar filtermedian med omvänt flöde, därmed frigörs majoriteten av de partiklar som
fastnat i filtermedian. Vattnet leds sedan ut genom avloppsventilen.
Sand Reset:
Ventilsystemet roterar 180 grader motsols och leder vattnet genom vattnet på samma sätt som
filtrering med den enda skillnaden att vattnet leds ut genom avloppsventilen. Då återfår
filtermedian sin ursprungliga position samt täthet och filtreringsprocessen är redo att tas vid.
Rotationen drivs av en servomotor som är fäst ovanför locket. En axel kopplad från
servomotorn till ventilhuset driver rotationen. Stigröret består av ett rör samt en bottensil.
Detta för att undvika att sandpartiklar från bärlagret ska förorena det rena vattnet. Bottensilen
fördelar också vattnet jämnt i hela filtermedian vid backspolning effektiviserar hela den
processen.

8.5

Materialval

Materialet som valts till ventilhuset är PBT. Plasten är hydrolysbeständig, alltså bryts den ej
ned vid kontakt med vatten. Det är en ekonomiskt lönsam plast som har god UV-beständighet
och armeras med glasfiber. Glasfibret stärker materialet som ger det en önskad styvhet och en
önskad god hållfasthet. Det är också tåligt mot både svaga syror och baser vilket är positivt i
de fallen då hushållets kranvatten ej har det önskade pH-värde 7. Även fast plasten har god
UV-beständighet så rekommenderar gruppen att filtret ej placeras i direkt solljus.
UV-strålning kommer på lång sikt att kunna bryta ned materialet ifall det placeras i direkt
solljus och för att försäkra användaren om maximal kvalitet bör denne vidta denna åtgärd.
Sandtanken kommer produceras av stål i kvalitet SIS 2343 (motsvarande EN.14436) då även
denna är kemiskt beständig. Annan stålplåt kan trots rosttröghet, rosta på sikt och medföra
läckage i gängor och fogar.

9

Affärssystem

9.1

Marknadsplan

Produkten gruppen vill lansera har ett användningsområde som sträcker sig längre än det
tänkta vattenreningssystem som den är utvecklad för. Till skillnad från Sunwell är gruppens
produkt inte beroende av solljus på grund av dess reningsteknik. Marknadsplanen har
utformats dels med åtanke för Sunwell, och dels för att agera som ensamt reningssystem. Då
produkten faller under uppdragsgivarens ägo vill gruppen försöka upprätthålla de värderingar
företaget har, samt stämma överens med företagets egen marknadsplan.
Kravet att produkten ej skulle använda sig av avancerade tillverkningsprocesser är just för att
möjliggöra produktion i de länder där den är tänkt att säljas. Därför lämpar det sig också att
produkten även planeras att tillverkas i samma länder som Sunwell. Detta möjliggör
gemensam produktion av de båda produkterna och en möjlighet att reducera särkostnader.
Det medför också också billigare arbetskraft och lägre transportkostnader.
9.1.1 Erbjudande
Produkten erbjuder en möjlighet till vatten renat från partiklar ner till 3-5 mikrometer. Den
drivs endast av den 12 volts solpanel som Sunwell alstrar sin energi ifrån. Systemet verkar
endast då Sunwell är aktiv och är utvecklad så att filtret underhåller sig själv, utan behov av
manuellt arbete. Utöver rent vatten skyddar produkten andra vattensystem från onödigt
slitage vilket i sin tur ger kunden mer lönsamma investeringar. De egenskaper som skiljer
produkten från konkurrenternas filter är dess helautomatiska självunderhåll. Halvautomatiska
filter med backspolning är vanligare men kräver då att användaren själv aktiverar de olika

underhållsprocesserna. Produkten är också speciellt utformad för att dagligen hantera små
mängder vatten och är därför ej överdimensionerad. Detta tillåter ett lägre försäljningspris.
9.1.2 Marknad & målgrupp

Produkten vänder sig återigen i första hand till de länder där Sunwell kommer att säljas.
Länder som i nuläget ser ut att vara Honduras och Nigeria men även andra länder kring
ekvatorlinjen är på sikt tänkbara marknader. I dessa länder riktar sig produkten till hushåll där
de alternativa vattenkällor ej håller tillräcklig standard för dricksvatten. Där hushållet vill
investera i en, på sikt, ekonomiskt och hälsosam lösning. Här är det mest troligt att produkten
kommer säljas i samband med, eller som ett komplement till, Sunwell.
Sunwells marknad i Honduras uppskattas till 800 000 personer och motsvarar de personer i
den övre medelklass som har tillräckliga resurser för att investera i ett vattenreningssystem,
men som också högt värderar den besparing investeringen ger på sikt. En genomsnittlig
familj i överklass (topp tio procent) tjänar i Honduras samt Nigeria ca 75 000 SEK. Eftersom
dricksvattnet i Nigeria ofta har högre turbiditet jämfört med koliforma bakterier, är detta en
marknad där LV Filter kan säljas separat. (Ince et. al. 2010) (World bank 2017)(Se bilaga D)
9.1.3 Strategi
Den tekniska lösning som gör LV Filter unik, i form av styrsystem, kommer tillverkas av
Spiron Innovation AB i Sverige. Detta eftersom koden för LV Filter i framtiden kommer
implementeras i Sunwells kod på samma kretskort. På så sätt kan Spiron Innovation bevara
dessa vitala delar som företagshemligheter. Denna strategi underlättar även för
vidareutveckling av produkten.
Gruppen kommer att anamma uppdragsgivarens strategi för tillverkning och försäljning av
produkten. Det vill säga att använda sig av de företag som redan har Sunwell i sin
produktportfölj för att ta hand om slutmontering, marknadsföring, samt försäljning.
9.1.4 Konkurrenter
I dagsläget finns det många hushåll med potentiella kunder som använder sig av andra typer
av vattenreningssystem. Dock är dessa system ofta fokuserade på att eliminera bakterier och
virus och är sällan gjorda för att ta bort grumligheten på dricksvattnet. Detta gör att man
måste övertyga potentiella kunder att en komplett lösning är en bättre lösning. En av
fördelarna med kombinationen mellan LV Filter och Sunwell är att det inte ger någon bismak
på vatten, vilket klor gör.
En annan konkurrent är vatten på flaska. Eftersom vatten på flaska håller hög kvalitet kan det
vara svårt att övertyga de potentiella kunder som har råd att köpa vatten på flaska att köpa

gruppens produkt. Dessa hushåll har redan en lösning på de problem vattnet i kranen har.
Nackdelen med vatten på flaska är att det inte finns tillgängligt i hemmet och att man måste
slänga flaskorna när de är tomma.
Andra konkurrenter som också använder sig av UV-teknologi börjar att dyka upp på
marknaden. Det kan då vara svårt att övertyga de potentiella kunderna då andra har skapat
produkter som har bättre kapacitet än kombinationen LV Filter och Sunwell. Fördelarna som
finns med gruppens kombinerade lösning är exempelvis att den är lokalt producerad, vilket
främjar jobb lokalt och att den är utvecklad för enkel montering och låga kostnader.
Ett annat problem som kan uppstå är att man lyckas komma på en så pass heltäckande lösning
för att förbättra vattenkvalitén i kranen att man inte längre behöver använda sig av gruppens
kombinerade lösning för att få drickbart kranvatten. När man tar hänsyn till hur stor den
totala marknaden sett till hela världen, blir detta ett problem man inte kommer att stå inför
inom snar framtid.
9.1.5 Vision och mål

Gruppen vill att i framtiden ska hushåll kunna få tag på en lokalt producerad LV
Filter-produkt. Strategin med att skapa lokala tillverkningsplatser för att göra produkten
kommer att främja regionen på ett sådant sätt att fler hushåll kan få tillgång till rent
dricksvatten men även skapa jobb och möjligheter till en bättre framtid för de som tillverkar
produkten.
Projektgruppen hoppas att uppdragsgivaren kan jobba vidare med utvecklingsarbetet av
gruppens produkt. För att sedan sedan kunna lansera produkten tillsammans med
uppdragsgivarens produkt för att kunden ska kunna få ett komplett paket för rent vatten.

9.1.6 Tillverkning och försäljning

För att hålla kostnaderna nere är det ett mål att kunna tillverka produkten så nära kunden som
möjligt. För att uppnå detta kommer man att använda sig av de kontakter uppdragsgivaren har
i de aktuella länderna. Då finns det en möjlighet att starta upp småskalig tillverkning för att
sedan kunna sälja produkten lokalt.
Länder med optimala UV-förhållande (Se bilaga F) kommer att fokuseras på först eftersom
produkten dels ska säljas som ett paket tillsammans med uppdragsgivarens produkt, men
också för att dessa länder ofta har sämre vattenkvalitet.

9.2

Business Model Canvas

9.2.1 Kompetensanalys
För att projektgruppens marknadsplan ska kunna fungera krävs tre olika typer av
kompetenser. Första kompetensen som behövs handlar om att tillverka komponenterna till
produkten. Den andra kompetensen handlar om det som krävs för att kunna montera ihop
komponenterna till en slutprodukt. Den sista kompetensen som krävs handlar om att kunna
installera och sälja produkten.
Först och främst handlar det om att se till att gruppen kan använda sig av de
samarbetspartners som uppdragsgivaren redan har. Eftersom uppdragsgivaren anser att de har
de kompetenser som krävs för att tillverka deras produkt, kan projektgruppen förutsätta att de
kan tillverka gruppens produkt också. Här är det viktigt att komponenterna som levereras
håller vad som lovas, både vad gäller specifikationer och hållbarhet men även att
leveranserna ska komma i tid.
Kompetens i det aktuella landet för att kunna driva projektet är minst lika viktig. Här krävs
det kompetens inom hur man bäst gör affärer i det aktuella landet, då det kan finnas stora
kulturella skillnader är detta kompetens som inte projektgruppen själv har. Det krävs även
kompetens inom produktionsprocesser för att produkten ska kunna tillverkas på ett smart och
effektivt sätt med bra kvalité. Eftersom produkten ska säljas är det även viktigt med
kompetens inom säljteknik, marknadsföring och PR. Alla dessa kompetenser kommer att
krävas i alla länder man väljer att starta upp projektet i.
Ett tredje kompetensområde som är viktigt är inom finansiella partners. Här vill man hitta en
tredje part som kan hjälpa till att erbjuda kunder att köpa produkten på avbetalning. Detta kan
skapa en möjlighet för en kund att köpa produkten utan att pengarna de spenderar på att köpa
rent vatten i dagsläget ökar, utan man kan ligga kvar på samma kostnad tills produkten är
avbetald. Detta skulle hjälpa till mycket när det kommer till att sälja produkten. Detta
eftersom kunderna oftast inte tjänar mycker pengar och sällan har mycket sparade pengar
hemma. Efter avbetalningen är klar skulle deras kostnader sjunka då de inte längre behöver
lägga pengar på att köpa rent vatten.
9.2.2 Nyckelaktiviteter
Eftersom lokal kompetens är det som gruppens modell i huvudsak bygger på, blir det viktigt
för projektet och produkten att man hittar just rätt lokal kompetens. Delvis behöver man
knyta kontakter med lokala leverantörer så att man kan få så mycket material och information
från närliggande källor. Här kommer gruppen att dra nytta av de kontakter uppdragsgivaren
redan har knutit. Nästa steg blir att testa och utvärdera produkten. Detta kan ge gruppen

nyttig information om hur man ska gå vidare i utvecklingsprocessen av produkten. På många
ställen i världen är det ofta viktigt för befolkning att en ny produkt kommer från lokala källor,
detta gör att det är extra viktigt att man utnyttjar redan befintliga kontakter.
9.2.3 Nyckelresurser
Tre stycken nyckelresurser har identifierats av gruppen för att lyckas med ett framtida
projekt. Som tidigare nämnt är kompetensen en väldigt viktigt faktor för att kunna lyckas.
Även att hitta rätt samarbetspartners och att kunna utnyttja dem på rätt sätt är kritiskt för
projektets framgång.
Eftersom målet är att kunna producera så mycket som möjligt av komponenterna till
produkten i det aktuella landet är det mycket viktigt att gruppens “supply chain” fungerar på
ett tillfredsställande sätt. Att rätt material finns, i rätt tid, till rätt kvalitet och till rätt pris är
något som de flesta fungerande företag jobbar efter och därför även detta projekt. Detta
kommer att bli extra viktigt om produkten produceras i länder som inte tillverkar alla
komponenter som krävs själva. Vikten av detta kommer att ökas ännu mer när projektet
expanderar till flera länder.
Som tidigare förklarat under kompetensanalys hade ett samband med en finansiell
samarbetspartner underlättat vid försäljning.
9.2.4 Value Proposition

Detta är vad som beskriver kärnan i vad man kan erbjuda till sina kunder. Produktens
huvudfunktion är att rena vatten från partiklar så att det sedan kan renas från bakterier av
uppdragsgivarens produkt. Den gör det med hjälp av ett filtreringsmaterial och med hjälp av
förnyelsebara källor. Den ger inga löpande kostnader och kräver inget underhåll eller tillsyn
efter man har installerat produkten. Tekniken som produkten innehåller är tillämpbar i stora
delar av världen och kräver inga stora investeringar för att kunna produceras.
Att få tag på drickbart vatten är på många ställen inga svårigheter runt om i världen, dock
kommer detta ofta med en kostnad. Denna kostnad beror på priset man betalar för att få rent
vatten. I vissa fall använder man kemikalier för att rena vatten, dessa kan kosta pengar men
kan även bidra till att smaken på vattnet försämras. I många länder där rent vatten inte finns
att tillgå i kranen köper man hem vatten på flaska vilket är kostsamt och medför plastavfall.
Gruppens prototyp tillsammans med uppdragsgivarens produkt levererar rent vatten helt fritt
från kemikalier. Sett från ett långsiktigt perspektiv är det en investering som kommer rena
vatten automatiskt dag in och dag ut, utan extra kostnader för kunden efter att den är
avbetald.

9.2.5 Kundrelationer
Återigen kommer det läggas stor vikt vid den lokala kompetensen, detta för att kunna hålla
kundrelationerna på en så personlig nivå som möjligt. Detta gör att gruppen kan ha en öppen
kommunikation med sina kunder. Gruppen kan då snabbt lösa eventuella problem eller brister
med produkten i ett tidigt skede. På sätt och vis kan man uppmuntra kunderna att hitta
problem och brister med produkten, vilket kan hjälpa till när man sedan börjar lansera
produkten på större skala har redan eventuella problem och brister redan åtgärdats. Därför
kan man redan från starten leverera en produkt som lever upp till de förväntningar som kunde
har.

9.2.6 Segmentering
Den primära målgruppen är överlag hushåll med tillgång till rinnande vatten som inte är
drickbart. Detta eftersom produkten i huvudsak ska säljas tillsammans med Sunwell som ett
paket.
Med hjälp av den tekniken gruppen har använt är det möjligt att använda den som ett separat
partikelfilter med strömförsörjning. Detta öppnar såklart för en bredare målgrupp, detta ligger
dock i nuläget utanför projektets ramar.
9.2.7 Inkomstkällor
Gruppens huvudsakliga inkomstkälla kommer att vara att sälja produkten. Eftersom
målgruppen, oavsett om gruppen kan expandera till en större målgrupp eller inte, är den
kostnadskänslig. Därför är det viktigt att produkten ligger i ett prisintervall så att målgruppen
har goda möjligheter att investera i produkten. Även om kunden i längden kan spara pengar
på att köpa produkten så spelar det ingen roll om den är för dyr, då detta gör att de inte har
möjlighet att göra investeringen från första början.
I detta fallet är det också viktigt för gruppen att anamma de som uppdragsgivaren jobbar
kring, till exempel med delbetalning av produkten.
Ett erbjudande om till exempel ett service- och underhållsavtal kan även vara möjligt att
implementera, detta för att öka återkommande intäkter.
9.2.8 Distribution
Huvudsakligen kommer detta att skötas genom traditionella kanaler, det vill säga att med
hjälp av ett lokalt distributionsbolag leverera produkten till kundens dörr. Om detta är svårt

att få till en början finns möjligheten för gruppen att samordna så att de kan leverera
produkten själva. Hur distributionen ser ut kommer att variera från land till land och från fall
till fall. Här är det viktigt att vara flexibel för att på bästa sätt kunna tillfredsställa kundens
behov.

9.2.9 Kostnadsstruktur
Kostnadsstrukturen kommer att se ut som på ett traditionellt företag, det kommer finnas
materialkostnader för produkten, löner och omkostnader. I ett tidigt stadie är det viktigt att
hålla omkostnaderna nere för att kunna hålla sig flytande, och sälja produkten till ett pris som
överstiger de material- och tillverkningskostnader man har.

9.3

Ekonomi

9.3.1 Kostnad prototyp

Komponent

Kostnad prototyp (SEK)

PLA-filament

300

Ventiler

100

Arduino

229

Servomotor

509

Filtermedia

55

Bärlager

9

Pump

499

Packningar

5

Totalkostnad

1706
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Resultat

10.1 LV Filter
Detta projekt har resulterat i födseln av en ny produkt, LV Filter. Nedan följer en bild på hur
produkten ser ut i nuläget. Under avsnitt 10.1.1 beskrivs produktens funktioner.

10.1.1 LV Filter Funktion

LV Filter är ett vattenpartikelfilter som ämnar att rena vatten från partiklar i hushåll i mindre
gynnsamma länder. LV Filter uppnår detta genom en rad olika funktioner som nedan beskrivs
med en hjälpande bild.
Ventilsystemet (2) kan vridas fritt inuti ventilhuset (3), detta görs med hjälp av en motor som
sitter fastskruvad i motorfästet (1). Ventilsystemet (2) har tre olika lägen; filtrering,
backspolning och sköljning. Under alla de tre lägena kommer vatten in genom in-ventilen.
Under läge ett, filtrering, åker vattnet ner i behållaren (5) genom bädden av filtersand för att
sedan fångas upp av stigröret (4), vattnet kommer sedan ut ur ut-ventilen. Under läge 2,
backspolning, går vattnet motsatt riktning, alltså ner i stigröret (4). Vattnet kommer sedan ut
genom avloppsventilen. Under läge tre, sköljning, går vattnet ner i behållaren (5) och upp
genom stigröret (4) och ut genom avloppsventilen.
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Diskussion och Reflektion

Nedan följer diskussioner och reflektioner kring projektet men även kring produkten.

11.1 Produktens utvecklingsmöjligheter
Prototypen är framtagen med en 3D-printer vilket medfört vissa skönhetsfel på ytor och en
tolerans på 0.4 mm. Dessa ytor får högre friktion och en servo med ett högt vridmoment
krävs. Med ordentlig tillverkning ska friktionen mellan ytorna minska och en mindre
servomotor kan ersätta den stora samt dyra servo som nu står för rotationen (Se bilaga P).
Motorfästet hade också blivit avsevärt mindre och isåfall passat bättre på locket. Det finns
också möjligheter att redan i tillverkningsprocessen addera fluorplast för att minska
friktionen i materialet.
Ventilhuset är också överdimensionerad. Att 3D-printa en vattentät prototyp var en utmaning
och därför gjordes ventilsystemet större för att det skulle bli enklare att passa in den i
ventilhuset. I framtiden är det fördelaktigt att minska onödig volym på dessa delar. På så sätt
kan man eliminera onödiga materialkostnader och möjliggör mer konkurrenskraftig
prissättning.
Som studien i Nigeria visade var turbiditet ett vanligare problem än bakteriell förorening. Här
är det troligt att det finns en marknad för LV Filter (Se bilaga D). Det behöver nödvändigtvis
inte endast komplettera Sunwell utan kan också vara ett förfilter till andra
vattenreningssystem. Genom att inkludera en solpanel med LV Filters styrsystem integrerat i
ett kretskort och med koden anpassad därefter kan produkten säljas som en enskild lösning på
detta problem.
Skulle Sunwell livslängd öka till 15-20 år bör en sandtank i plast övervägas. Plasttanken tål ej
solljus i samma mån som ståltanken men placerad i en solfattig miljö har den nästan en
oändlig livslängd. PBT lämpar sig för lackering vilket öppnar upp möjligheter att höja
UV-beständigheten ytterligare med kimrök i färgen. (IKEM)

11.2 Hållbar utveckling
Hållbar utveckling innefattar tre dimensioner: Social-, Ekonomisk- och Ekologisk Hållbarhet.
Med en hållbar utveckling eftersträvas en verklighet där dagens tillväxt ej är på bekostnad av
kommande generationers resursbehov och tillväxtmöjligheter
11.2.1 Social utveckling

Den sociala dimensionen strävar mot ett samhälle där alla människor får sina mänskliga
rättigheter uppfyllda. På så sätt behöver man påverka människors livskvalitet positivt. Något
som gruppen anser produkten uppfyller utmärkt då tillgång till rent vatten ses som en
grundläggande mänsklig rättighet. Som nämns i marknadsplanen, så möjliggör vår produkt

samproduktion med Sunwell vilket leder till ökad produktionsmängd. Något som i sin tur
leder till fler arbetsmöjligheter för de lokala invånarna.
11.2.2 Ekonomisk utveckling

Enligt Kungliga Tekniska Högskolan finns det två olika definitioner på Ekonomisk
utveckling. Den första menar att ökat ekonomiskt kapital ej medför en negativ påverkan på
socialt- eller ekologiskt kapital. Den andra tolkningen menar att ekonomisk tillväxt är samma
som ekonomisk hållbarhet. Detta anses vara hållbart förutsatt att det totala kapitalet ökar.
Produkten kommer säljas med en vinstmarginal. Den första tolkningen gör det svårt då
naturresurser kommer minska i och med produktion. Det vore väldigt svårt att göra vinst samt
ha en hållbar ekonomisk utveckling enligt den första tolkningen.
Produkten medför ekonomiska fördelar. För användaren innebär det på sikt mindre utgifter
för rent vatten. Dessutom kommer investeringar i andra vattenreningssystem bli mer
lönsamma då partikelfilter ökar livslängden på dessa.
11.2.3 Ekologisk utveckling

Den ekologiska dimensionen handlar om att ta vara på det ekologiska kapitalet på lång sikt.
Produktens olika komponenter utgör olika påverkan på det ekologiska kapitalet. Ståltanken,
Ventilhus samt lock i PBT,  elektriska komponenter och stålaxel . Stålkärl har en livslängd på
minst tio år. Detta med ett avsevärt mycket högre flöde och tryck. Det är svårt att bedöma om
gruppens filter, med dess tänkta miljö, skulle innebära en längre livstid då flödet är mycket
mindre men miljön eventuellt sämre. PBTs livslängd varierar också beroende på miljö men
om den ej utsätts för alldeles för mycket solljus, är den både kemiskt och mekaniskt
beständig. Både stål och PBT är lämpar sig väldigt bra för återvinning. Produkten i sin helhet
kommer också bidra till minskad mängd tomflaskor. Här är det viktigt att produktion och
distribution av produkten ej utgör en större börda på det ekologiska kapitalet jämfört med
andra system eller buteljerat vatten.

11.3 Etik och Moral
Att utnyttja billig arbetskraft i fattigare länder är en aspekt som ligger i projektets natur.
Eftersom modellen är utformad på ett sådant sätt att den tillverkas i de länder produkten säljs
i kan det i vissa fall vara svårt att ha koll på vilka arbetsförhållanden produkten produceras i.
En lösning på detta problem kan vara att med största möjliga mån hitta samarbetspartners
med liknande värderingar som projektgruppens. Projektgruppen ser en möjlighet att
produkten ska kunna skapa mervärde för befolkningen, eftersom produkten kan produceras
för en kostnad som är under det kunderna vill betala. Detta skapar möjligheter för samtliga
parter i värdekedjan att dra nytta av produkten, vilket är det projektgruppen eftersöker.

11.4 Lika villkor
Projektgruppens produkt kommer inte att påverka förhållanden i avseende på demokratiska
värderingar eller mänskliga rättigheter på ett negativt sätt. Eftersom produkten bidrar till att
tillfredsställa ett så pass grundligt behov som människan har blir det snarare det motsatta.
Eftersom kvinnor oftast är dem som hämtar vatten i fattigare länder, kan gruppens produkt
bidra till att de får mer tid över till att till exempel utbilda sig eller arbeta i en större
utsträckning om man får tillgång till produkten. Självklart kommer inte produkten att bidra
till diskriminering av kunder eller potentiella samarbetspartners i något avseende, vare sig om
det är genus, etnicitet eller religion.
Eftersom produkten är utvecklad med enkelhet i fokus är det inga problem för någon att
använda sig av produkten och det kräver inte heller några särskilda färdigheter.

11.5 Projekt
Arbetet kring och i projektet har fungerat bra under hela projektperioden. De problem och
andra svårigheter som uppstod under projektets gång kunde lösas utan varken konflikter eller
onödig tidsåtgång. Detta beror till stor del på att medlemmarna i projektgruppen sedan
tidigare är mycket goda vänner med både varandra och uppdragsgivaren. Detta gjorde att alla
involverade kunde komplettera varandra på ett mycket bra sätt.
Redan i ett tidigt skede var gruppen överens om att arbeta enligt projektmodellen DPD
eftersom projektet inte hade några klara mål och krav till en början. Med denna bild klar
tidigt gjorde det att arbetet kunde flyta på bra under hela projektets gång.
Kostnaden för prototyptillverkningen har hållits inom den uppskattade budgetens ramar. Här
fick gruppen ett ganska stor överskott efter det att prototypen stod färdigtillverkad. En
avgörande faktor till detta var Högskolan i halmstads Fab Lab. Där fick gruppen tillgång till
allt från 3D-printer till laserskärare. Majoriteten av det material som användes till prototypen
gick också att erhålla här, helt utan kostnad. Detta överskott hade kanske kunnat använts till
en slutprototyp med ståltank i officiell storlek, för att få en mer genuin och estetisk prototyp.
Strax efter konceptredovisningen i slutet på decembe ändrade projektgruppen fokus med vad
projektet skulle innefatta. Detta gjorde att mycket av den information som gruppen hittade
under konceptfasen av projektet var oanvändbar. Hade man istället bestämt sig vid ett tidigare
skede för att fokusera på en sak, hade man i slutändan kunnat komma fram till ett ännu bättre
slutresultat, och framförallt kunna vara längre fram i utvecklingsarbetet av produkten.
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Bilagor

Bilaga A

SWOT-Analys

Strengths

Weaknesses

Automatisk vattenrening
Automatiskt underhåll
Långsiktig investering i hälsa och ekonomi

Lämpar sig bäst inomhus
Tekniken är lätt att kopiera

Opportunities

Threats

Stort problem i många länder
Marknaden domineras av dyra eller
illasmakande lösningar

Kranvattnet i länder förbättras
Filtret blir en ytterligare utgift
Konkurrenter tar fram ett “basic” filter
anpassat för gruppens produkts marknad

Bilaga B

FMEA

Bilaga C

FILTER AG plus - Produktblad

Bilaga D

Utdrag Unicefs och WHOs undersökning i Nigeria

Bilaga E

Karta med soltimmar

Källa: earth.rice.edu

Bilaga F

Karta UV-Index

Källa: Strålskyddsmyndigheten

Bilaga G

Prototyp 1

Bilder prototyper

Prototyp 2

Bilaga H

Spiron Innovation AB

Spiron Innovation AB startades år 2016 av Alexander Ingvarsson och Jonas Sundmark. Efter
ett lyckat examensprojekt på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad,
valde de att satsa på sitt projekt Sunwell. I och med satsningen startade de företaget Spiron
Innovation HB som senare blev ett aktiebolag. Med kontakter i Nigeria och Honduras hoppas
företaget att snart kunna lansera sin produkt.

Bilaga I

Sunwell

Sunwell är ett vattenreningssystem som renar vatten från bakterier endast med hjälp av solens
naturliga ultravioletta strålar. Systemet renar vatten automatiskt och efter den installerats i
rörsystemet - sköter systemet sig självt och producerar upp till 40 liter rent dricksvatten var
dag. Sunwell drivs av en 12 volt solpanel och det behövs endast vattentillförsel för att
systemet ska kunna fungera.

Bilaga J

Telefonintervju

Då gruppen hade begränsade kunskaper inom vattenrening i projektets tidiga skede
konsulterade man med en säljare med erfarenhet inom vattenrening. Gruppen tog kontakt
med Patrik Ohlin, Vattenrådgivare och säljare på Bravatten Norden AB. Ohlin menade att ett
UV-filter, alltså vattenreningssystem via UV-strålning, kräver ett förfilter i form av
partikelfilter även i länder med utmärkt statlig vattenrening som i Sverige. Här fick gruppen
rekommendationer om ett patronfilter men ett sandfilter skulle också fungera. Båda filtrerar
partiklar likvärdigt beroende på patron och filtersand, men patronfiltret var billigare och
enklare men då tillkommer löpande kostnader och manuellt  arbete i form av att byta
filterpatron med jämna mellanrum.

Bilaga K

Personintervju med Benjamin och Sofia Edman

Under ett möte med Benjamin Edman och Sofia Edman, tillsammans med projektgruppen
Tvättbjörn samt Ingemar Josefsson, utförde gruppen en personintervju. Både Benjamin och
Sofia har bott under längre perioder i fattiga länder i Afrika och även i Sydamerika. De
delade med sig av sina erfarenheter och informerade gruppen om dricksvattensituationen i
samtliga länder. Här fick gruppen reda på att de vanligaste alternativen är vatten på flaska
eller klorrenat vatten. Något som de båda upplevde som odrickbart. Lokalbefolkningen kunde
på vissa ställen också dricka kranvattnet men det var inget som besökare utifrån klarade utan
biverkningar. Benjamin och Sofia menade också att under längre regnperioder var kranvattnet
tydligt förorenat med partiklar.

Bilaga L

Partikeltest

Gruppen kontaktade skolans biologi- avdelning för att utföra ett partikeltest och se hur väl
LV-Filter fungerade. Tyvärr fick gruppen ej något svar och bestämde sig därför för att göra
ett eget test. Eftersom det handlar om grumlighet kunde gruppen, med blotta ögat, se resultat
på nedan.

Efter filtrering

Före filtrering

Bilaga M

Riskanalys

Risk

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Riskåtgärd

1. Batteri är för dyrt

3

3

9

Backspola när solen
skiner.

2. Sedimentering av
partiklar tar för lång
tid

5

2

10

Testa flockningsmedel
eller gå vidare med
filtrering.

3. Automatisk
filtrering är för dyrt

4

4

16

Test sedimentation eller
minska
automatiseringen,

4. Olika jonbytare för
varje enskild metall

1

4

4

Kolla om de går att
kombinera. Sikta på
viktigaste.

5. Vår produkt är för
dyr för målgruppen

3

3

9

Kolla andra marknader.
Går det sänka
tillverkningskostnaderna
? Massproduktion?

6. Varken
sedimentering eller
automatisk filtrering
lämpar sig i detta fall

2

5

10

Överväg kontinuerligt
byte av filterpatroner.
Rengöringsbart filter?

Bilaga N

Bild koncept Sedimenteringstank

Bilaga O

Bild koncept filter med backspolning

Bilaga P

Servomotor produktblad

Jonathan Gabrielsson

Felix Ingheden
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