
E
X
A
M
E
N
S
A
RBETE

Utvecklingsingenjör 180hp

Innovativ Tvättmaskin

Tobias Eriksson & Rasmus Burnelius

Examensarbete inom produktutveckling och innovationsledning 22.5hp

Halmstad 2017-05-21



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hans Rosling 
Var en svensk läkare och professor i internationell hälsa vid 

Karolinska institutet och blev tack vare sitt arbete vid stiftelsen 

Gapminder känd som den energiska professorn som levererade 

pedagogiska och folkbildande föredrag om global hälsa. Hans 

Rosling har varit en stor inspiratör för projektet. 

 

 

 

“If you have democracy, people will vote for washing machines, they love them! “ 
 

  



 

 

Sammanfattning 
I stort sett använder alla människor i världen kläder, vilket betyder att alla med jämna mellanrum 

behöver tvätta. Att tvätta kläder för hand är slitsamt för kroppen och väldigt tidskrävande. När 

tvättmaskinen först kom fick människor, framför allt kvinnor, tid över till barnen, till utbildning 

och i utsträckningen möjligheten att få ett arbete.  

 

Men tvättmaskiner som används idag kräver ett stabilt elnät, rinnande vatten och tillgång till 

någon form av värmekälla som värmer vattnet. Den typen av fungerande infrastruktur är inte en 

självklarhet för stora delar av världens befolkning, även om många har den ekonomiska 

möjligheten till att skaffa en tvättmaskin. Det finns idag ingen väl fungerande produkt mellan 

handtvättning i tvättbalja och de komplicerade, dyra och resurskrävande tvättmaskiner som idag 

tillverkas. 

 

Målet med projektet har varit att ta fram en ny produkt som löser komplikationerna med den 

dåliga kompabiliteten mellan dagens tvättmaskiner, som kräver stabilt elnät och rinnande vatten, 

med många länders mindre utvecklade infrastruktur. Efter noga genomförda 

databasundersökningar och intervjuer med kunniga människor har ett tydligt behov identifierats. 

 

Projektet har resulterat i en ny typ av innovativ tvättmaskin som projektgruppen valt att kalla 

Tvättbjörn. Tvättbjörn täpper till denna produktlucka som idag finns mellan den simpla 

tvättbaljan och dagens komplicerade tvättmaskiner.  Projektgruppens vision är att bidra till en ny 

syn på hur energi utvinns och utnyttjas på ett hållbart sätt. Projektgruppen vill påvisa ett 

alternativt sätt hur morgondagens tvättmaskiner kan utformas.  

 

  



 

 

Abstract 

Almost every person on earth is wearing clothes, which means everyone once in a while have to 

do their laundry. To wash by hand is hard labor and very time consuming. When the washing 

machine first came people, especially women, got more time over for taking care of their 

children, time for education and the possibility to get a job. 

 

But the washing machine that is used today needs stable electricity, running water and some sort 

of heater for the water. This type of working infrastructure is not certain for a large part of the 

world’s population, even if many people have the economic means to get a washing machine. 

There is today no suitable alternative between the washtub and the complicated, expensive and 

resource demanding washing machines that is produced today. 

 

The goal of this project has been to develop a new type of product which solves the problem with 

the bad compatibility with today's machines, which needs running water and stable electricity. 

After extensive database scrutiny and several interviews with knowledgeable people has a distinct 

demand been specified.  

 

The project has resulted in a new type of innovative washing machine which from now on is 

called Tvättbjörn. Tvättbjörn aims shuts the big product gap that is between the washtub and 

today's complicated washing machines. The project group's vision is to contribute to a new view 

of how energy is produced and how it is used in a sustainable way. The project group wants to 

show an alternative to how laundry machines can be designed.  

 

  



 

 

Förord 
Projekt Tvättbjörn är ett examensarbete för Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i 

Halmstad. Projektet är utfört av Tobias Eriksson och Rasmus Burnelius inom kursen 

Examensarbete inom produktutveckling och innovationsledning, 22,5 högskolepoäng. I rapporten 

får ni följa projektets väg från idé till funktionell prototyp. 

 

Projektgruppen vill passa på att rikta ett stort tack till samtliga som bidragit till projektet. Nedan 

följer några namn som ska ha ett extra stort tack. 
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Jan Burenius, Ordförande projektsamordningsgruppen, Ingenjörer utan gränser 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Att tvätta kläder för hand är en väldigt tidskrävande och slitsam process som väldigt få i dagens 

svenska samhälle tvingas göra. Samtidigt i många utvecklingsländer så tvingas människor, och då 

främst kvinnor, att tvätta för hand. Arbetet kan ta upp till två timmar dagligen för en medelstor 

familj och det leder till att utbildning, arbete och fritid blir lidande.  

(Intervju 2, Bilaga1).  

 

Vissa enkla hjälpmedel finns så som tvättbrädor och i många fall stenar, men dessa sliter hårt på 

kläderna och vattnet som används för att skölja är i de flesta fall mycket smutsigt. Då tvättningen 

vanligen sker i kallvatten så får tvättmedel svårt att lösa sig och de kemiska reaktioner som är 

beroende av värme uteblir. Samma problem uppstår även för många som har installerat en 

traditionell tvättmaskin. Detta leder till undermåligt tvättresultat och den vanligaste lösningen på 

problemet är att tvätta med klor som är starkt frätande samt ogynnsamt för hälsan och 

miljöstörande.  

 

I många utvecklingsländer är tillgången till rinnande vatten och ett stabilt elnät inte självklart. Till 

exempel i Tanzania är det inte ovanligt att en medelklassfamilj som har tillgång till 

bekvämligheter som TV och hushållerska väljer bort tvättmaskin på grund av den dåliga 

kompabiliteten. (Intervju 2, Bilaga1) 

 

Alternativen idag till handtvättning är begränsade. Det finns 

simpla kommersiella maskiner (Bild 1) som förenklar 

processen, men dessa låser fortfarande brukaren vid 

tvättningsprocessen. Sedan finns de lite mer avancerade 

maskinerna som i Sverige betecknas camping tvättmaskiner. 

Dessa maskiner kräver fortfarande 230V och vattnet måste 

manuellt värmas och bytas mellan varje sköljning. 

 

 

 

Så familjer med relativt god inkomst tvingas investera i en maskin som antingen inte klarar av 

deras förutsättningar gällande el och vatten eller en maskin som inte befriar dem i önskvärd grad 

från fysiskt arbete. Därför finns det ett behov för en tvättmaskin som inte är beroende av stabilt 

elnät eller rinnande vatten, samt värmer vattnet till optimal temperatur för att kunna rengöra 

kläder från smuts och bakterier i högsta möjliga grad. Det var från dessa förutsättningar som 

Projekt TvättBjörn skapades för att lösa en del av världens problem vid tvättning.  

 

  

Bild  1 Enklare tvättmaskin 
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1.1.1 Syfte  

Syftet med produkten är att skapa ett alternativ till dagens tvättmaskiner som är kostnadseffektivt 

och inte beroende av stabilt elnät eller rinnande vatten. Genom innovativa lösningar kommer 

kostnader att minskas och göra produkten tillgänglig för hushåll som idag inte kan installera en 

traditionell tvättmaskin.   

 

1.1.2 Mål  

Effektmålet med Projekt TvättBjörn är att ta fram ett övertygande koncept för en innovativ 

tvättmaskin som inte behöver stabil eltillförsel eller rinnande vatten. Detta för att kunna 

tillgodose de behov som efterfrågas av befolkningen i bostäder på landsbygden i 

utvecklingsländer.  

 

Projektmålet är att ha en funktionell prototyp vid slutredovisningen den 16 maj 2017 för att väcka 

intresse för produkten och kunna demonstrera funktionen.   

 

1.1.3 Avgränsningar 

Projektet kommer inte resultera i en färdig kommersiell produkt utan endast en prototyp. 

Vilken typ av tvättmedel som utvecklad produkt är bäst kompatibel med kommer inte att 

utvärderas under projektet.  

 

1.2 Grundkrav 

1. Maskinen som projektgruppen ska ta fram ska inte låsa brukaren vid tvättprocessen. 

2. Maskinen ska vara vattensnål och/eller ta tillvara på sitt spillvatten. 

3. Maskinen ska inte vara bunden till fast elnät. Uppladdning via elnät är acceptabelt. 

4. Maskinen ska inte vara bunden till rinnande vatten. Brukaren behöver inte ha tillgång till 

en kran i hemmet. 

 

En mer detaljerad kravspecifikation finns att läsa i kapitel 6.6. 
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2. Projektbeskrivning 

Det här avsnittet behandlar hur projektet genomförts organisatoriskt, administrativt och 

ekonomiskt. Här beskrivs också projektets risk- och sekretesshantering.  

 

2.1 Projektorganisation 

Projektet ägs gemensamt av Rasmus Burnelius och Tobias Eriksson som båda också är drivande i 

projektet. Gruppen har arbetat decentraliserat, vilket innebär att gruppens medlemmar har haft 

lika mycket bestämmanderätt. Gruppen har samverkat med en rad olika intressenter som har haft 

olika mycket påverkan och inflytande på projektet. 

 

2.1.1 Projektgrupp 

Projektgruppen består av utvecklingsingenjörsstudenterna Rasmus Burnelius, 25, och Tobias 

Eriksson, 27. Tobias har erfarenheter från tvätteri och butiksförsäljning. Rasmus har arbetet 

huvudsakligen med omvårdnad men också inom byggbranschen. Gemensam nämnare är att båda 

är mycket beresta och har ett intresse för omvärlden. Mellan sig har de erfarenhet av att besökt 

över 30 länder. Där ingår länder som Kenya, Indonesien, Malaysia, China, Kambodja med fler.  

 

2.1.2 Intressenter 

• Hans-Erik Eldemark - Handledare och rådgivare. Arbetar för Högskolan i Halmstad som 

Universitetsadjunkt. 

• Ingemar Josefsson - Agerat rådgivare och nätverkare. Arbetar för Högskolan i Halmstad 

som universitetsadjunkt inom energiteknik.  

• Leif Nordin - Examinator för projektet. Studierektor för Utvecklingsingenjörsprogrammet 

på Högskolan i Halmstad   

• Conny Nilsson - Innovationsrådgivare. Arbetar för ALMI Företagspartner Halland AB. 

• Benjamin Edman - Informationskälla. Erfarenhet av eventuell målmarknaden, var bosatt i 

Bolivia under en längre period. 

• Sofia Edman - Informationskälla. Erfarenhet av eventuell målmarknad, uppvuxen i 

Tanzania. 

• Christian Carias - Informationskälla. Student och bosatt i Honduras. 

• Jan Burenius – Informationskälla och nätverkare. Ordförande projektsamordningsgruppen 

inom organisationen Ingenjörer utan gränser. 
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2.2 Ekonomisköversikt 

För att projektet skulle kunna genomföras har projektgruppen varit i behov av kapital. Nedan 

följer projektets finansiärer. En exakt budget som beskriver dels uppgiftsfördelningen mellan 

gruppmedlemmar och totala utgifter och intäkter finns att läsa i bilaga 2. Det planerade budgeten 

vid projektets start finns att läsa i bilaga 3. 

 

1. Sten Fårhés Stiftelse - Projektgruppen tilldelades 2 stipendier. Ett för bästa 

konceptpresentation á 10 000 kr samt ett stipendium tilldelat för projekt som drivs i egen 

regi á 2 000 kr. 

2. Almi Företagspartner - Finansierar prototypframtagning med en summa på 14 800 kr. 

 

2.3 Tidsplan 

Eftersom projektet genomförs som ett examensarbete vid Högskolan i Halmstad medför detta att 

tidsplanen påverkas i stora drag av de deadlines som sätts av handledare och examinator för 

kursen. Utöver dessa deadlines tog projektgruppen tidigt fram ett GANTT-schema (Bilaga 4) för 

att vara så resurseffektiv som möjligt. Nedan följer en lista på de deadlines som gällde för kursen 

Examensarbete inom produktutveckling och innovations ledning 2016–2017. 

 

• 15 december 2016 - Koncept Redovisning 

• 31 januari 2017 - Inlämning av koncept rapport 

• 27 mars 2017-Opponeringsunderlag - Ett utkast till rapporten 

• 3 april 2017 - Opponering 

• 16 maj 2017 - Redovisning 

• 21 maj 2017 – Rapport inlämning 

• 24, 26-27 maj 2017 - Utexpo, Högskolans mässa för Examensarbeten 

 

2.4 Projektrisker 

I projektets inledning gjordes en minirisk-kalkyl (Kapitel 3.7) som finns att läsa i bilaga 5. 

Projektgruppen gjorde också en SWOT-analys (Kapitel 3.5) för identifiera vad gruppen ska 

fokusera på och vad som eventuellt skulle kräva extern hjälp, se bilaga 6.  

 

2.5 Sekretess 

Tidigt i projektet skrevs ett sekretessavtal med samtliga studenter på 

utvecklingsingenjörsprogrammet start år 2014. De studenter som kommer att röra sig i samma 

lokaler som utvecklingsarbetet fortgår. Alla involverade handledare och rådgivare som arbetar för 

Högskolan i Halmstad har per automatik sekretessavtal. Övriga intressenter hanteras beroende på 

insyn i projektet. Skulle vitala delar som gruppen eventuellt skulle vilja skydda behöva 

synliggöras för en intressent finns sekretessavtal förberett av att tillgå från skolan. 
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3. Metod: Projekt 

För att effektivisera resursutnyttjandet och kommunikationen mellan gruppmedlemmar, 

handledare och intressenter för arbete i projektform finns en rad olika metoder att använda sig 

av.  Det här avsnittet behandlar de huvudmetoder som det här projektet arbetat efter.  

 

3.1 Dynamic Product Development 

Dynamic product development eller DPD ([1] Holmdal, 2010) utmärker sig på så sätt att gruppen 

och individen jobbar flexibelt med ett öppet sinne för anpassningar efter rådande behov. DPD 

lämpar sig bra till det här projektet då en ny produkt ska tas fram, gruppen hade vid projektstart 

begränsad kunskap om ämnet samt att projektgruppen endast består av två personer. Styrningen 

av projektet sker decentraliserat vilket betyder att gruppmedlemmarna har ett stort personligt 

ansvar och lika mycket påverkan på de beslut och uppgifter som ska genomföras. I DPD sker 

planeringen endast grovt eller på kort sikt, detta för att projektgruppen hela tiden ska kunna 

anpassa sig till rådande situation (Kapitel 3.2). Projektgruppen har strävat efter att 

beslutsfattandet skett gemensamt och ofta, för att minimera risken för stora komplicerade beslut 

som lätt leder till osämja inom gruppen. 

 

3.2 Visuellplanering 

Visuellplanering är en placeringsform som tydligt visar nyckelaktiviteter för samtliga inom 

gruppen ([1] Holmdal, 2010). Planeringen sker stort på en whiteboardtavla som delats upp i fyra 

rutor innehållande huvudkategorier: K-Gap(Kunskapsgap), To Do, Vila och Done. Aktiviteter 

samlas på postit-lappar och placeras i K-Gap eller To Do. När aktiviteten utförs flyttas lappen 

med aktiviteten till Done. Skulle en aktivitet behöva skjutas i tiden eller blir mindre väsentlig 

flyttas den till kategorin vila. Att planera på detta sättet ger gruppen och handledare god överblick 

vad som hela tiden händer i projektet. Gruppen har även valt att datummärka samtliga färdiga 

aktiviteter och sparat alla lappar som flyttas till kategorin Done, så att det är enkelt att gå tillbaka 

och se vad och när aktiviteterna färdigställts.  

 

 
Bild  2 Gruppens visuella planering 
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3.3 Möten veckovis 

Varje vecka från projektets uppstart har projektgruppen och handledare träffats för att diskutera 

olika frågor. Under mötena har utförda aktiviteter utvärderats och en plan för kommande vecka 

lagts upp. Möte med handledare har varit i gruppens intresse också för att få en utomståendes 

åsikt. 

 

3.4 Set-Based Design 

Set-based design är en metod som används vid produktutveckling. Beslutsfattandet ska ske så 

sent som möjligt, men inte för sent ( [1] Holmdal, 2010). Detta för att inte låsa sig vid beslut som 

tagits tidigt i processen. Nya och bättre idéer dyker ofta upp när projektgruppen byggt upp en 

större kunskap kring produkten. Att använda sig av metoden innebär att projektgruppen ger sig 

själv en större chans att fatta bättre beslut med mer beslutsunderlag.   

  

3.5 SWOT-Analys 

SWOT-analysen som står för Strength, Weaknesses, Opportunities och Threats (Leif Nordin, 

föreläsning 2014). Analysen används för att identifiera styrkor som är bra att fokusera på, 

svagheter som man ska hantera på bästa sätt, möjligheter som man ska ta tillvara på och hot som 

ska tas i beaktning. Metoden används för att projektgruppen ska kunna fokusera på rätt saker, 

men också för att uppmärksamma svagheter för att hantera dessa på bästa sätt. Förhoppningarna 

är att detta kommer hjälpa gruppen fatta väl avvägda beslut och effektivisera resursutnyttjandet. 

(Bilaga 6) 

 

3.6 PEST-Analys 

PEST-Analysen är en kompletterande modell till SWOT-analysen som behandlar externa 

faktorer. PEST är en akronym för orden Politiska, Ekonomiska, Sociala, Teknologiska (Leif 

Nordin, föreläsning 2015). Utförd PEST-analys finns att läsa i bilaga 7. 

 

3.7 Minirisk-metoden 

För att synliggöra eventuella risker i projektet användes minirisk-metoden. Den potentiella risken 

graderas efter sannolikhet att inträffa och riskens konsekvens. De två värdena multipliceras och 

ger ett riskvärde. Ett högt riskvärde innebär att risken är påtaglig och därför finns i sista 

kolumnen riskåtgärder. Riskåtgärderna syftar till att undvika eller minimera risken. Se bilaga 5 

för en utförd minirisk metod. ([2] Tonnquist, 2014)  
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4 Metod: Produkt 

Det här avsnittet beskriver vilka metoder som använts i utvecklingsprocessen för att ta fram ett 

koncept som realiserats i form av en funktionell prototyp. Här beskrivs både kreativa metoder och 

praktiska tillverkningsmetoder. 

 

4.1 Intervjuer 

Gruppen har intervjuat personer med kunskap kring levnadsförhållanden i länder som har lägre 

levnadsstandard än Sverige. När teknisk kunskap saknats har relevant person kontaktats. 

Detta anses av gruppen vara den mest effektiva metoden att få förståelse och insikt om hur 

tvättningens olika aspekter upplevs på den tilltänkta marknaden. Intervjuerna går till så att frågor 

ställs till den tillfrågade och svarens viktigaste delar sammanfattas i punktform. Avslappnade 

samtal har visat sig generera öppnare och mer givande samtal då den intervjuade många gånger 

delar med sig av rådande situationer och egna erfarenheter. (Intervjuer, Bilaga 1) 

 

4.2 Benchmark 

Benchmark är en jämförelsemetod där produkten viktas mot konkurrerande produkter eller 

liknande produkter. Gruppen har använt sig av metoden för att identifiera vitala funktioner i en 

tvättmaskin och för att positionera sig i förhållande till konkurrerande produkter för att försäkra 

sig om att utveckla en produkt anpassad för förhållanden som beskrivs i kapitel 1.1.  

Metoden genomförs i kapitel 6.5. 

 

4.3 Brainstorming 

Idégenereringsmetoden brainstorming har använts där skissblock och post-it lappar nyttjades för 

att enkelt visualisera och dela idéer mellan deltagarna. Det samlade materialet sammanställdes 

med en mindmap som översiktligt visar relationer mellan idéerna och tankegångarna som kom 

upp under diskussionerna. Metoden har tillämpats både internt inom gruppen för mindre beslut 

men även mer strukturerat med utomstående deltagare, se bilaga 8 och kapitel 6.4. 

 

4.4 BAD-PAD-MAD 

Det är viktigt att gruppmedlemmars idéer uppfattas korrekt av samtliga i gruppen tidigt i en 

utvecklingsprocess. För att underlätta steget från abstrakta idéer till koncept lämpar sig metoderna 

Brain Aided Design, Pencil Aided Design och Model Aided Design väl. Brain Aided Design kan 

beskrivas som väl genomtänkta idéer. Dessa idéer presenteras sedan med hjälp av skisser, Pencil 

Aided Design. Slutligen tillämpas Model Aided Design där enkla modeller byggs upp i 

lätthanterliga material. Se kapitel 6.7.1. ([3] Ottosson, 1999) 
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4.5 CAD 

Computer aided design, för att skapa digitala konstruktioner av produkten har mjukvaran 

Dassault system Catia V5 används. Att tidigt skapa modeller digitalt förenklar 

konstruktionsprocessen då en tydlig modell kan skapas med minimal arbetsinsats och problem 

förutses. CAD är mycket kompatibelt med 3D-skrivare kapitel 4.9 och laser skärare kapitel 4.7. 

  

4.6 Fullskalig Modell 

Då CAD program tillämpas vid modellering är det svårt att få en känsla över hur produkten 

kommer att upplevas i den fysiska verkligheten. Exempel: får handen plats att byta komponent x.  

För att undersöka sådant problem är det bra att modellera i skala 1:1 i ett lättarbetat material. 

Modellen kan sedan utvärderas och ritningar revideras innan tillverkning sker i dyrare och mer 

svårbearbetade material. Se kapitel 6.8.2. 

  

4.7 Laserskärning 

Majoriteten av konstruktionsmaterialet består av akrylplast som lämpar sig bra att skäras i med 

laser och då har komplexa konstruktioner kunnat skapats. Prototypens olika delar är designad för 

att enkelt sammansättas liknande ett 3D pussel, se kapitel 6.8.3. Laserskäraren som har använts är 

en Trotec Speedy 400.  

 

4.8 Varmbockning av akrylplast 

Akrylplast blir mycket formbart vid temperaturer över 75 grader Celsius och kan då med enkelhet 

bockas över 90 grader. Varmbockning med varmluftspistoler har lämpat sig mycket bra då flera 

delar av gruppens konstruktions är runda. Se kapitel 6.8.4.  

 

4.9 3D-Printing 

Vid utveckling av nya produkter finns ofta ett behov av små plastdetaljer för att få produkten att 

fungera korrekt. Här är 3D-Printern ett utmärkt redskap. Små specialtillverkade plastdetaljer kan 

tillverkas snabbt, billigt och enkelt. Projektgruppen har använt 3D printers av märket Flashforce 

Finder. Se kapitel 6.8.5. 

  

4.10 Sammansättning 

För att sammanfoga bitarna används snabbtorkande superlim och genomskinligt silikon för 

tätning. Limmet gör det möjligt att utan tvingar eller andra hjälpmedel få en hållfast limfog. 
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4.11 Programmering 

För att styra tvättprogrammet används styrkortet Arduino, [7] Arduino (2015) som 

projektgruppen själv programmerar. Programmeringsspråket är C/C++. Programmering är ett 

effektivt sätt att styra motorer och andra elektriska komponenter utan mänsklig inblandning. Se 

kapitel 6.8.9. 

 

4.12 Tester 

Eftersom det är viktigt att komponenter samverkar på ett effektivt sätt och att de fungerar som de 

ska måste tester genomföras. Samtliga testers genomförande finns att läsa i kapitel 6.8.8. 

 

4.12.1 Ventiler 

För att bestämma vilken typ av ventil som är lämplig att använda i prototypen utfördes tester 

innan ventiltyp valdes. Testet genomfördes genom att fästa en slang i ventilens inloppsände och 

sedan fylla slangen med vatten. På så vis uppnås en likvärdig miljö som ventilen kommer verka i. 

Ventilernas öppnings och stängningsfunktion prövades för att avgöra lämpligheten och bästa 

funktion. (Kapitel 6.8.8) 

 

4.12.2 Motordimensionerings-test 

För att kunna beställa en motor med rätt prestanda genomfördes ett test där tvätttrumman fylldes 

med kläder och doppades i ett vattendjup likt det som kommer vara i maskinen. Mätningar 

gjordes på vilken kraft som krävdes för att rotera trumman och moment kunde beräknas. 

(Kapitel 6.8.7) 

 

4.12.3 Solfångar-test 

Solfångartestet genomfördes dels för att testa verkningsgrad men också för att bevisa funktion. 

Solfångaren placeras i direkt solljus och temperaturmätningar gjordes från start och var 30 minut 

fram tills att mätvärdena började avta (max temperatur är inte intressant i det här skedet av 

utvecklingen). (Kapitel 6.8.8) 

 

4.12.4 Prototyp-test 

Prototypen testas på det sammansatta systemet för att identifiera brister och 

utvecklingsmöjligheter. (Kapitel 6.8.8) 

 

4.13 FMEA-analys 

För att på ett effektivt sätt identifiera och analysera felmöjligheter på en konstruktion och/eller 

tillverkningsprocess kan en feleffektsanalys, FMEA, utföras. Genom detta kan fel elimineras 

innan produkten sätts i produktion. (Bilaga 9) 
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4.14 Business Model Canvas 

Business Model Canvas är modell som tydligt visualiserar affärsidén. I modellen tar man upp de 

nio punkterna nyckelpartners, nyckelaktiviteter, huvud tillgångar, unik värde erbjudande, 

kundrelation, distributionskanaler, kundsegment, kostnadsstruktur och inkomstkällor för att få en 

överskådlig blick över hur affärsidé ska realiseras ([6] Osterwalder, 2010). Se kapitel 9. 
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5. Teori 

5.1 Allmän mottaglighet 

I länder med mer utpräglade samhällsklasser är rena kläder en statussymbol och därför lägger 

folk ner mycket tid på att få rena kläder. Samma sak gäller när det kommer till ägande av 

egendom, fina saker tyder på välstånd och därmed status. Gruppen har avgränsat sig från att 

utvärdera tvättmedel, se kapitel 1.1.3, dock är tillgängligheten god. (Intervju 2, Bilaga1) 

 

Ett citat från den kände folklifsforskaren Hans Rosling lyder “If you have democracy, people will 

vote for washing machines, they love them! “. Vilket antyder på att det finns en global efterfrågan 

på tvättmaskiner då de förenklar vardagen något oerhört samt bidrar till bättre hälsa. 

 

5.2 Mekanisk tvättning 

Principen för hur en tvättmaskin fungerar är i grunden mycket enkel. Smutsiga kläder kastas runt 

i en trumma som roterar i den vattentäta tvättkammaren. Tvättmedel löser smutsen som sedan 

sköljs bort av vatten. Man brukar tala om de tre delar av tvättning som rörelse, värme och kemi 

(Hans-Erik Eldemark, 2017) och om någon av delarna saknas uteblir fullgott resultat. 

Tvättmaskiner i Europa är vanligen utrustade med ett eget värmnings aggregat medans maskiner 

tillverkade för den nordamerikanska marknaden saknar denna komponent och måste då tillföras 

upphettat vatten utifrån, vanligtvis en varmvattenberedare.   

 

Olika fläckar kräver olika behandlingar för att de ska försvinna. För att få bort proteinbaserade 

fläckar som blod, mjölk och äggviteämnen måste tvätten sköljas i kallt vatten först för att 

förhindra koagulering.  ([8] Tvättråd, 2017) 

 

I Sverige tvättar man allt oftare i 40 grader men studier vid akademiska sjukhuset i Uppsala visar 

att textilier måste tvättas i 60 grader minst 10 minuter för att bli bakteriefria. ([9] SVT, 2009) 
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5.3 Energi 

Sol-el 

Det är allmänt känt att energi kan utvinnas ur solen.  Elen utvinns via en solcell där man låter 

solens strålar träffar en kiselplatta, elektrisk spänning uppstår och man kan på så vis utvinna 

ström. ([10] Svensk Solenergi, 2015) 

 

 

Sol-värme 

För att utvinna värme ur solens energi krävs relativt enkel och beprövad teknik. Grundprincipen 

är att svarta objekt tar upp värmestrålning från solen och sedan leder vidare värmen. Den 

vanligaste utformning består utav en vattenbehållare som färgats svart för att dra åt sig solen 

värme. Denna behållare omsluts sedan av ett genomskinligt hölje med en luftspalt mellan som 

fungerar som isolering. För att göra solvärme fångaren effektivare kan speglar och 

värmereflekterande metall vinklas mot vattenbehållaren.  

([11] Self Sufficient Living, 2015) 

 

5.4 Marknaden 

Informationen om vitvarumarknaden i olika länder är mycket knapphändig. Den information som 

finns tillgänglig anses inte relevant för gruppen som istället fått basera sina antaganden på 

intervjuer och allmänna data över länder. 

 

Gapminder är en ideell organisation som jobbar med att sammanställa data och presentera det på 

ett överskådligt sett. En sektion på deras hemsida heter Dollar-Street och där presenteras olika 

familjers inkomster och med bilder som visas hur de lever. Till exempel har varje familj ett foto 

på hur de tvättar, vilket kan vara en sten till en traditionell tvättmaskin. ([12] Gapminder, 2016) 

Gruppen gjorde en sammanställning av alla 123 familjer som var tillgängliga i februari 2017 för 

att få en relevant bild av tvätt situationen i världen. Land, inkomster och tvätt situation noterades 

och sammanställdes i Excel-ark (Bilaga 10). 

Gruppen noterade att tvättmaskin inte användes i nästintill hela Afrika samt ett fåtal länder i 

Asien. Men även om man har relativt god inkomst i Afrika så sker tvättning fortfarande för hand, 

detta stöddes av Sofia Edmans erfarenheter i Afrika (Intervju 2, Bilaga 1). I Sydamerika är 

tillgången till tvättmaskin relativt utbredd, men tvättmaskinerna körs med kallt vatten vilket gör 

dem ineffektiva. För att kompensera det dåliga tvättresultatet använder människor klor vilket är 

hälso- och miljöstörande. (Intervju 4, bilaga 1) 

 

Utifrån data sammanställd från hemsidan Gapminder (Bilaga 10) samt statistik från 

världsbankens databas ([13] Världsbankens Databas, 2016). Detta tillsammans med underlaget 

från samtliga intervjuer (Bilaga 1) samt gruppmedlemmarnas personliga erfarenheter från 

utlandsvistelser utgjorde materialet för lokalisering av lämplig marknad. 
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Projekt Tvättbjörns produkt är utformad för förhållanden när en traditionell tvättmaskin inte kan 

installeras. Då de kräver ett stabilt elnät och rinnande vatten. Utifrån Världsbankens 

sammanställning av data över hur dessa två tillgångar är tillgängliga utvärderade gruppen möjliga 

marknader. 

 

Nedan visas hur många som har tillgång till förbättrade vattentillgångar i procent på landsbygden. 

Med förbättrade vattentillgångar (improved water source) menas att man kan tillgå någon typ av 

förenklad insamling av vatten. Allt från att ha en kran hemma till en allmän brunn i byn. 

Nästintill hela världen har tillgång till förbättrade vatteninsamling utom Afrika, samt några andra 

länder (se bild 3). 

 

 
Bild  3 Förbättrade vattentillgångar i procent på landsbygden 

Nedanför visas hur många procent i varje land som har tillgång till elektricitet. Nästintill hela 

världen har tillgång till detta förutom de centrala delarna av Afrika. (Bild 4) 

 

 
Bild  4 Tillgången till elektricitet I procent 
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Projekt Tvättbjörns produkt är utformad för förhållanden när en traditionell tvättmaskin inte kan 

installeras. Och då passar de centrala delarna av Afrika mycket bra då el och vatten är en 

bristvara.  

 

Gruppmedlemmarna upplevde att de fått en god bild av Tanzania efter intervjun med Sofia 

Edman(Intervju 2, Bilaga 1) samt med Jan Burenius som är projektsammanordnare för Ingenjörer 

utan gränser. Ingenjörer utan gränser har flera vattenrelaterade projekt pågående i Tanzania.  

Dessa två faktorer samt att tillgången till el och rinnande vatten är relativt låg gjorde att gruppen 

valde att studera Tanzania djupare då det ansågs vara en lovande marknad. Samt att landet ligger 

mitt i regionen där förhållanden för Tvättbjörn är mycket lovande. Värt att poängtera är att detta 

inte är Tvättbjörns enda marknadsregion utan vilket är hela världen (Kapitel 9.5.2). 

 

Tanzania 

Befolkningsmängd: ca 53.5 miljoner. 

Andel som bor på landet: 68.4% 

Förbättrad vattentillgång på landsbygden: 55.6% 

Tillgång till elektricitet: 15.5% 

Bruttonationalprodukt per person: 879 amerikanska dollar = ca 7700 kr.  

Genomsnittlig BNP förändring 2005–2015: +6.59%. 

 

För att få en förståelse för säkerhetsläget samt allmän information så besöktes hemsidan för 

Sveriges ambassad i Tanzania. Tanzania är ett relativt säkert land men vanlig försiktighet ska 

vidtas då en stor del av befolkning är väldigt fattiga. Vidare har Sverige länge haft goda relationer 

med Tanzania vilket bådar gott för Projekt TvättBjörn. ([14] Sveriges Ambassad Tanzania, 2012) 

 

Produktionen av tvättmaskinen kommer sannolikt ske i Kina. För att då förhindra eventuella 

handelshinder i framtiden undersöktes relationerna mellan Kina och Tanzania. De visade sig ha 

varit mycket goda de senaste 50 åren även fast Tanzania rört sig närmare den västerländska 

marknaden de senaste åren. Men i dagens läge är relationen mellan Tanzania och Kina mycket 

goda där militärövningar sker gemensamt. ([4] Cabestan, Chaponnière, 2016) 
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6. Genomförande 

Följande avsnitt beskriver hela utvecklingsprocessen från idé till funktionell prototyp.  

 

6.1 Strategi 

Gruppen bestämde sig tidigt för att fokusera på att fram en fungerande och intresseväckande 

prototyp. Genom att samla information i form av eftersökning i databaser samt flertalet intervjuer 

med kunniga människor inom berörda områden kan gruppen skapa sig en bild av behovet. 

Gruppen gör sedan en egen tolkning av kunskapen, vilket förbättrar gruppens chanser att med nya 

ögon se på marknaden och därmed komma med innovativa lösningar. 

 

6.2 Freedom-to-operate 

För att inte stöta på problem längre fram i projektet undersökte projektgruppen tidigt om det 

existerar patent kopplade till tvättmaskiner som gruppen eventuellt skulle inskränka på. Efter en 

noggrann eftersökning utförd av projektgruppen kunde inga gällande patent vara i riskzonen att 

störa produktutvecklingen.  

 

6.3 Marknadsundersökning 

Marknadsundersökningen har varit en komplex uppgift då målmarknaden ligger geografiskt långt 

ifrån där projektgruppen verkar, men också för den begränsade informationen som finns att tillgå 

via internet om vitvaruförsäljning. Men gruppen upplever att de fått en bra och korrekt bild av 

läget genom de omfattande informationsinsamlingar (Kapitel 5) och intervjuer (Bilaga 1) som 

skett. 

 

6.3.1 Kvalitativa intervjuer 

Samtliga intervjuer finns att läsa om i bilaga 1. 

 

• Jan Burenius, Informationskälla och nätverkare. Ordförande projektsamordningsgruppen 

inom organisationen Ingenjörer utan gränser. 

• Christian Carias ,Informationskälla. Student och bosatt i Honduras. 

• Spiron Innovation, Jonas Sundmark och Alexander Ingvarsson försöker lansera produkt 

på jämbördig marknad.   

• Benjamin Edman, Informationskälla. Erfarenhet av eventuell målmarknaden, var bosatt i 

Bolivia under en längre period. 

• Sofia Edman, Informationskälla. Erfarenhet av eventuell målmarknad, uppvuxen i 

Tanzania. 

• Bengt Hjort, Universitetslektor byggteknik Högskolan i Halmstad  

• Tommy Salmonsson, Universitetsadjunkt informationsteknologi Högskolan i Halmstad 
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6.3.2 Databassökning 

En grundlig databas undersökning utfördes, läs mer om detta i kapitel 5. 

 

6.3.3 Konkurrent analys 

Det finns väldigt lite kommersiella produkter som erbjuder ett alternativ mellan tvättbaljan och 

tvättmaskinen. De flesta produkter i den här sektionen är hemmabyggen eller campingvarianter 

och samtliga kräver mycket interaktion och låser brukaren till processen.  

Därför finns det ett stort utrymme att utveckla en ny produkt som idag inte finns på marknaden. 

 

6.4 Brainstorming 

För att tidigt i projektet få in mycket tankar och idéer på olika 

lösningsförslag anordnades en brainstorming (Kapitel 4.3). 

Projektgruppen bjöd in både studenter, handledare och lärare 

till mötet för att få en bred kunskapsbas och åldersspridning. 

Samtliga deltagare och en sammanställning av diskussionerna 

finns att läsa om i bilaga 8. Informationen från 

brainstormingen påverkade kravspecifikationen kapitel 6.6. Se 

bild 5. 

 

6.5 Benchmark 

För att skapa sig en bild och förståelse för hur tvättmaskinen fungerar valde projektgruppen att 

undersöka hur andra tvättmaskinstillverkare bygger sina maskiner. Projektgruppen åkte runt till 

flertalet butiker och hörde sig för hos försäljare och inspekterade i sällskap med butiksarbetare de 

moderna maskinerna. Gruppen valde också att investera i två olika typer av tvättmaskiner som 

monterades ner för att studera uppbyggnad, mekanik och mjukvara.   

Den ena maskinen var en begagnad toppmatad Cylinda TT 32 och den andra maskinen var en 

OneConcept DB004 vilket är en billig variant i plast avsedd för studentlägenheter, husvagnar och 

dylikt. Den sistnämnda monterades ner till den grad att den anses vara omöjlig att sammansätta 

igen. 

 

 

 

 

 

Bild  5 Brainstorming förberedelse 

Bild  6 Till vänster Cylinda TT 32, till höger OneConcept DB004 
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Tester och undersökningar visade att även om OneConcept befriade användaren från merparten 

av det fysiska arbetet så var vattenbytet tvunget att ske för hand. Vilket tog flera minuter ur ett 

duschmunstycke och låste brukaren till processen. Tvättresultatet var också tveksamt då 

maskinen bara cirkulerade tvätten i vattnet och då inte får samma mekaniska bearbetning som i en 

traditionell tvättmaskin med liggande trumma.  

 

Vetskapen om hur andra har löst problem gjorde det lättare att ta fram kravspecifikationen 

(kapitel 6.6). 
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6.6 Kravspecifikation 

Genom att ta fram en kravspecifikation blir målen mer konkreta och en handlingsplan kan läggas 

upp för att realisera dessa krav. Projektgruppen valde att använda sig av en Need, Want och Wish 

kravspecifikation. Need beskriver de vitala funktionerna den nya tvättmaskinen måste leva upp 

till. Want är de krav som gruppen vill realisera, men dessa krav är inte av högsta prioritet. Wish 

är önskvärda krav. Kraven som är satta är baserade på dels Teoriavsnittet (kapitel 5) samt de 

intervjuer gruppen utfört (bilaga 1). Maskinen som ska tas fram ska vara mer automatiserad och 

avlasta brukaren från arbete i större utsträckning än de billiga campingmaskinerna. Den ska inte 

heller vara lika resurskrävande och komplicerad som en traditionell tvättmaskin. 

 

Need Want Wish 

Rengöra tvätt till bra resultat. Minimera 

vattenförbrukningen. 

Rena tvättvattnet så att 

det går att använda flera 

gånger. 

Självgående till den grad att ingen 

handkraft krävs under själva 

tvättningen. 

Samla upp spillvatten. För 

att kunna återanvända det. 

Centrifugering. 

Ej beroende av ett stabilt elnät. Det 

ska vara möjligt att minst köra en 

tvätt utan kontakt med elnätet. 

Låg centrifugering för att 

korta ner torktider. 

 

Ej beroende av rinnande vatten i form 

av tryck i en vattenledning.  

Uppvärmning till 60 grader. 
 

Värmning av tvättvatten till minst 40 

grader.  

  

Produktionskostnad under 1 500kr 
  

Tvättprogrammet får max ta 5 timmar 

från knapptryck. 

  

Trumman ska vara liggande. 
  

Tabell 1, kravspecifikation 
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6.7 Konceptfas  

När projektgruppen samlat in en ansenlig mängd tekniska data och information om målgruppen 

påbörjades konceptfasen. I konceptfasen avfärdades inga idéer utan allting diskuterades igenom 

och utvärderades. Konceptfasen resulterade i tre primära koncept som uppfyllde godtyckligt de 

ställda kraven (Tabell 1) och beskrivs i detalj nedan.  

 

6.7.1 Gasol-konceptet 

Baserat på information från Benjamin Edblad (Intervju 2, Bilaga 1) att gasol var det vanligaste 

bränslet som används för att värma hemmen och tillaga mat i Bolivia. Utifrån dessa 

förutsättningar utformades ett koncept för en gasoldriven tvättmaskin. 

Konceptet bygger på att man använder gasol för att värma vatten i en varmvattenberedare 

kopplad till maskinen och samtidigt driva den mekaniska rörelsen med en gasmotor. Alltså 

dubbelt utnyttja gasen. Gasolen är på uppgift av Benjamin Edblad både lättillgänglig och billig i 

Sydamerika. Gasol är också ett energieffektivt sätt att värma vatten.  

 

6.7.2 Tank-På-Taket-konceptet  

I europeiska länder runt medelhavet är det vanligt att montera en stor 

vattentank på taket på sin bostad. Detta är ett billigt och enkelt sätt 

att värma sitt vatten som sedan kan användas i hushållet. Det andra 

konceptet utvecklades med detta i åtanke.  

 

Koncept Tank-På-Taket fungerar på följande vis: I tvättstugan står 

tvättmaskinen som innehåller batteri, motor och en pump som är 

kopplad till en tank placerad på bostadens tak eller fasad. Tanken är 

till för att värma tvättvattnet. Tanken ska vara placerad på så vis att 

gravitationen får vattnet att rinna till maskinen, se bild 7. Maskinen 

tar sin huvudsakliga energi från ett vägguttag men har ett 

reservbatteri som driver maskinen då el inte finns tillgängligt. 

Tvättrumman drivs av en elmotor. Pumpen samverkar med en sensor 

uppe i tanken som ser till att det alltid finns tillräckligt med vatten i 

tanken och kan även pumpa kallt vatten rakt in i tvätt kammaren. När 

tvättprogrammet startar hämtar maskinen sitt varmvatten från 

tanken genom att en ventil öppnas. När tvätten ska sköljas töms 

tvättvatten ut och pumpen pumpar in kallt sköljvatten.  

 

  

Bild  7 Tank på taket-koncept 
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6.7.3 SiS-konceptet (Ställ i Solen) 

Utifrån Tank-På-Taket konceptet utvecklades vad projektgruppen 

kallar Ställ i Solen konceptet eller förkortat SiS. Konceptet bygger 

på samma princip som Tank-på-Taket konceptet men samtliga delar 

förflyttas till maskinen eller plockas bort helt och hållet. Idén är 

också att göra tvättmaskinen mobil.  

 

Maskinen är tänkt att innehålla fyra vattentankar. En för 

sköljvatten, en för tvättvatten, en tvättkammare där trumman roterar 

och en spillvattentank för uppsamling av vattnet i botten. Tanken är 

att brukaren tar med sin tvättmaskin, som rullar på hjul, till lämplig 

tvättplats i direkt solljus. Där, eller innan, fyller brukaren på med 

vatten i en öppning längst upp på maskinen. Det påfyllda vattnet 

fördelas mellan skölj- och tvättvatten tankarna. Dessa tankar är placerade på så vis att maskinen 

inte kräver någon pump för att driva runt vattnet i systemet. Tanken för tvättvattnet fungerar både 

som lock för maskinen, men också som solfångare som värmer vattnet. När tvättvattnet uppnått 

rätt temperatur töms det ner i tvättkammaren. Elmotorn som är batteridriven tvättar kläderna 

under en tidsperiod. Tvättvattnet töms sedan ut i botten till spillvattentanken. Maskinen hämtar 

sedan en del av vatten från sköljvattentanken, sköljer, och tömmer sedan vattnet till 

spillvattentanken. Samma process upprepas till sköljningarna är klara. När allt påfyllt vatten 

slutligen samlats i tanken längst ner är maskinen tillräckligt stabil för att kunna centrifugera 

tvätten så den torkar. Batteriet kan laddas med solceller inbyggda i locket eller från ett vägguttag 

med den inbyggda batteri laddaren.  

 

  

Bild  8 SiS-konceptet utan sida 
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6.7.4 Val av koncept 

Gruppen ansåg inte att det behövdes någon speciell metod för att välja koncept, då detta tar tid 

som ständigt varit en bristvara i projektet. Nedan följer korta, men tydliga motiveringar hur 

gruppen gjorde sitt val. 

 

Gasol Konceptet valdes bort på grund av framför allt två starka invändningar.  Förbränningen av 

fossila bränslen upplevdes förlegat av gruppmedlemmarna. Samt att komplexiteten med 

gasmotorer gör konceptet svårt att realisera i form av fungerande prototyp som är ett av gruppens 

huvudmål. (Kapitel 1.1.2) 

 

Tank-På-Taket konceptet anser gruppen vara ett bra koncept, då det har ett starkt miljötänk. 

Konceptet valdes dock bort på grund av den komplicerade installationen vilket kommer göra 

slutprodukten oattraktiv. Det finns redan liknande tekniker och gruppen upplevde att de inte 

kunde erbjuda något unikt. 

 

Gruppen valde SiS-konceptet för att det uppfyller alla de satta need kraven från 

kravspecifikationen (Kapitel 6.6, Tabell 1) och har goda förutsättningar att uppfylla fler. Det 

ansågs unisont av gruppens medlemmar att SiS är ett koncept som är nytt, unikt, innovativt och 

ligger helt rätt i tiden.    

  

6.8 Prototypframtagning 

Nedan följer ett avsnitt som kort beskriver prototypens tillverkningsprocess. 

 

6.8.1 Skiss, Design och Ritning 

Gruppen diskuterade igenom koncept SiS för att identifiera de nyckelkomponenter den skulle 

bestå av. Konceptet skissades upp i detalj och diskuterades. Eftersom det krävdes fallhöjd för att 

vattnet ska röra sig i systemet var mycket av designen tvingad av naturlagarna och gruppen 

sammanställde en bra utformning att jobba vidare med.  

 

Nästa steg var att måttsätta och bestämma dimensioner. Gruppen hade i 

samråd med handledare redan en relativt tydlig bild om vilka 

vattenvolymer som krävs för tvättning och sköljning. Det underlättade 

dimensioneringen av tankarna. Även de yttre måtten diskuterades och 

gruppen valde att dimensionera bredd och djup så att fyra stycken 

maskiner skulle få plats på en Europa lastpall. Konstruktionen byggdes 

upp genom att i CAD rita upp block med rätt volymer som de olika 

tankarna ska ha. Sedan dimensionera och placera dessa i relation till 

varandra så att längd-, bredd- och höjdkrav inte överskreds. Sedan kunde 

dessa volymers sidor kläs med platta ark som ska utgöra grundstommen. 

Med den här metoden kan mycket komplexa geometrier enkelt 

realiseras i verkligheten med endast platta ark. (bild 9). 
Bild  9 Slutgiltig design med öppen sida 
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6.8.2 Modell 

Gruppen valde att bygga en modell (Bild 10) av den valda CAD designen innan arbete påbörjades 

i dyrare material. Modellmaterialet som valdes att arbeta i var wellpapp då det är billigt, låg vikt 

och enkelt att sammanfoga med tejp. Syftet med modellen var att upptäcka eventuella fel och 

brister med ritningen som är svåra att upptäcka i CAD.  Här följer de insikter gruppen fick av 

moduleringen.  

 

• Maskinen upplevs inte så stor som gruppen trott. Den går att 

göra betydligt högre. 

• Det finns inte tillräckligt med plats för alla ventiler. 

• Gruppen definierade hur och var ventilerna skulle monteras. 

• Sköljvattentanken bör designas om, då den upplevdes 

ineffektiv i sin utformning. 

• Röret som sammanfogar solfångartanken och 

sköljvattentanken går att placera mindre synligt. 

• Att låta sidoväggarna vara bärande i konstruktionen bör göra 

den mer stabil och lättbyggd. 

• Den runda bottendelen i tvättkammaren bör enklast 

monteras om den har någon att stödja mot. 

• Hål för slangar och sladdar markerades ut på modellen. 

 

 

6.8.3 Grundstomme 

Prototypens stomme är byggd i akrylplast. Akrylplast lämpade sig bra som prototypmaterial då 

det dels är lättarbetat och vattentätt men också lämpligt att använda sig av vid laserskärning. 

Laserskäraren som gruppen använts sig av har nästan obefintlig feltolerans och är mycket 

kompatibel med CAD-programmet Catia V5. Projektgruppen känner sedan tidigare till 

komplikationerna med runda former vid tillverkning för hand så det beslutades tidigt att 

prototypen skulle byggas med så få runda former som möjligt. Genom att skära ut de platta arken 

med passningar mot varandra blev sammansättningen av stommen mycket likt ett större 3D-

puzzel (Se Bild 9). Bitarna limmades med snabbtorkande superlim och tätades vid nödvändiga 

områden med genomskinlig silikon. Den bockade plasten som håller inne vattnet under 

tvättrumman är av typen PLA som har utmärkt bockningsegenskaper vid rumstemperatur. 

 

Viktigt att poängtera är att tillverkningsmetoden gruppen använts sig av vid framtagning av 

prototypen inte är den som kommer användas vid masstillverkning. Läs mer om det i kapitel 8.1. 

 

 

 

 

 

 

Bild  10 Kartongmodell 
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6.8.4 Tvättrumman 

Tvättrumman tillverkades genom att skära ut ett akrylplast ark 

med tjockleken 3 mm med rätt yttre omkrets samt två runda 

bitar i 8 mm tjocklek med centrumhål för rotationsaxeln. 

Platsarket varmbockades (Bild 11) sedan runt ett gjutrör med 

rätt diameter. Det nu runda bockade arket limmades sedan fast 

mot de två runda bitarna. Som rotationsaxlar användes M8 

skruvar.  

Tre tvättarmar tillverkades på liknande sätt och monterades inuti 

trumman. Dessa hjälper till att dra runt tvätten i trumman. 

 

 

 

 

 

6.8.5 Plastdetaljer  

Tvättmaskinen innehåller flertalet unika plastdetaljer som samtliga är speciellt framtagna av 

projektgruppen med hjälp av CAD och 3D-printing. Bilder på plastdetaljer finns i bilaga 14 

Plasten som använts till komponenterna är av typen PLA i olika färger. 

 

6.8.6 Ventiler 

Gruppen köpte ursprungligen in magnetventiler. Men det visade sig att dessa ventiler inte 

fungerade under det låga tryck som kommer råda i maskinen. Detta ledde till beslutet att tillverka 

sina egna ventiler. Maskinen behöver två typer av ventiler för att fungera, den ena typ har 

gruppen valt att kalla vridventiler och den andra backventil med öppningsfunktion, bägge typerna 

är egentillverkad. 

 

Vridventil 

Detta avsnitt är borttaget då det beskriver teknik som kan bli aktuellt för patentering. 

 

 

 

  

Bild  11 Varmbockning av akrylplast 
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Backventil med öppningsfunktion 

Den tätande delen av den här ventilen är en traditionell 

backventil. Från ena hållet är den tät men är lätt att öppna från 

andra hållet. Gruppen letade efter en komponent som kan skjuta 

in en arm som kan öppna backventilen. Då en sådan komponent 

inte fanns tillgänglig utvecklades en egen lösning där en 5 volts 

servomotor blev den drivande delen, se bild 12. Detta koncept 

har i sin tur lett till ett nytt ventilkoncept som finns beskrivet i 

kapitel 10.1.5.  

 

 

6.8.7 Motor: Dimensionering och Montering 

För att få rätt styrka på motor genomfördes tester för vilket vridmoment som krävs för att driva 

runt en fullastad tvättrumma. Ett flertal tester utfördes med tvätten i olika lägen samt graden av 

kompakthet, från vikt läge till normalt. Genom att sänka ner den fullt lastade tvättrumman 

innehållandes 2,4 kg tvätt i ett vattenbad så att vattennivån var likvärdig den slutgiltiga maskinens 

vattennivå.  

Sedan mättes den kraft som krävdes för att rotera trumman med en dynamometer. Värt att notera 

är att kraften inte är konstant utan varierar med hur tvätten är fördelad och vilket läge trumman 

befinner sig, se Diagram 1. Ingen hänsyn togs till friktionen mellan axel och och lager då denna 

är så låg att den anses försumbar. 

 

 

Diagram 1 Kraften I Newton som krävdes för att rotera trumman 

 

Utifrån resultatet i Diagram 1 beräknades vilket moment som krävdes för att rotera trumman.  

Grundliga eftersökningar gjordes bland ett flertal leverantörer efter en lämplig motor som 

uppfyller de ställda kraven på varvtal och kraft, se kapitel 6.6.  
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Bild  12 Backventil 
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Valet av motor blev en med relativt högt varvtal i hopp om att godtycklig 

centrifugering skulle kunna uppnås. Men på grund av detta blev styrkan 

på motorn inte tillräcklig för att kunna rotera trumman i samtliga 

scenarion som beskrivs i Diagram 1. Gruppen bortsåg från detta då 

tvättning med vikt tvätt är osannolikt. För att räkna ut momentet togs 

kraften multiplicerat med trummans radie och utifrån detta moment 

dimensionerades motorn. 

 

Gruppen tillverkade ett motorfäste utifrån tillverkarens ritningar i CAD 

och med hjälp av 3D-skrivare, se Bild 13. På så vis blev monteringen 

enkel och exakt med lämplig distans från trummans rotationsaxel. 

  

 

6.8.8 Tester  

 

Ventiler-test 

Detta avsnitt är borttaget då det beskriver teknik som kan bli aktuellt för patentering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solfångarlock-test 

För att testa gruppens solfångare och se hur väl den fungerade 

genomfördes ett test den 6 maj 2017. Solfångaren placeras på ett 

träunderlag i direkt solljus där vinden inte kom åt avsevärt. Under testet 

var temperaturen i luften 16 grader och vattnets starttemperatur 13 

grader (Bilaga 14). Testen pågick tills dess att värmeutvecklingen börjat 

avta. Efter två timmar hade temperaturen börjat avta med vattnets 

temperatur nått 44 grader. Det anses vara ett mycket lyckat test då 

vinkel mot solen var helt felaktig och materialet hade reflekterat bort 

mycket av solstrålningen. Läs mer om detta i kapitel 10.1.2. 

 

 

 Bild  14 Test Solfångarlock 

Bild  13 Motorfäste 
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Prototyp-test 

Hela det sammansatta systemet testades den 12 maj 2017. Testet anses lyckat då det var första 

prototypen. Testet var mycket givande och gruppen identifierade flertalet utvecklingsmöjligheter. 

De högst prioriterade utvecklingsmöjligheterna listats här nedan och diskuteras mer ingående 

kapitel 10.1 om utvecklingsmöjligheter. En FMEA-analys genomfördes och finns att läsa i  

bilaga 9. 

 

• Motorn behöver inte ha så högt varvtal som gruppen beräknat vid tvätt. 

• Godtycklig centrifugering kommer inte kunna uppnås med en 12 volts motor. 

• Vridventilerna behöver ses över. De uppnår inte samma prestanda som under 

testen. 

• Luftflöden genom maskinen effektiviserar vattenflöden. 

• Termometern bör döljas från direkt solljus för att inte ge missvisande värde. 

• Mängden tvättvatten behöver korrigeras då det på prototypen är något i överkant.  

 

6.8.9 Programmering  

Hårdvaran Arduino Uno har programmerats med språket C++. Projektgruppen har sedan tidigare 

erfarenhet av detta programmeringsspråk. Arduinon styr hela tvättmaskinens system från och 

med att brukaren tryckt och startat tvättprogrammet. Programmeringens flödesschema finns att 

läsa i Bilaga 11 och kopplingsschema i Bilaga 12. 
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7. Produkten 

Tvättbjörn är en liten portabel tvättmaskin som är avsedd för utomhusbruk men fungerar också 

inomhus då den inte kräver ett fast avlopp. Den skapar sin egen energi i form av värme och 

elektricitet. Eftersom energin lagras kan restenergi användas till att ladda mobiltelefoner eller 

driva radioapparater och liknande. Följande avsnitt beskriver Tvättbjörns funktion. 

 

7.1 Så fungerar Tvättbjörn 

Nedan följer en kort beskrivning för hur en tvättprocess går till i Tvättbjörn. 

 

• Kläder och tvättmedel läggs i tvättrumman (4) och vatten 

fylls på i sköljvattentanken (1). 

• Solfångartanken (2) fylls automatiskt över från 

sköljvattentanken (1). 

• Temperaturgivaren i Solfångartanken (2) väntar på att rätt 

temperatur uppnåtts. 

• Ventil (3) öppnas och det varma vattnet töms ner i 

tvättkammaren (4) och trumman börjar rotera. 

• Ventil (5) öppnas och tömmer ut vattnet till 

spillvattentanken (7). 

• Ventil (6) öppnas och släpper in sköljvatten till 

tvätttrumman (4) detta upprepas 4 gånger för att skölja 

bort alla smuts och tvättmedels rester. 

• När tvättprogrammet är klart har allt vatten samlats upp i 

spillvattentanken(7) och kan användas till exempelvis 

bevattning.  

 

 

7.2 Komponenter 

Nedan följer en komplett beskrivning av prototypens samtliga komponenter och delar.  

 

7.2.1 Stomme och tvättrumma 

Tvättmaskinen är uppbyggd av fyra vattentankar: sköljvattentank, solfångartank, tvättkammaren 

där tvättrumman roterar och spillvattentank. Dessa vattentankar med stödpartier utgör 

grundstommen. Idag har prototypen en kapacitet på ca 2.5kg. Värt att poängtera är att inga mått 

än är bestämda då produkten fortfarande befinner sig i utvecklingsstadiet. 

 

  

Bild  15 Tvättbjörn 
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7.2.2 Solfångare 

Solfångare som är framtagen för Tvättbjörn är en förenklad form av den vanligaste typen (Kapitel 

5.3). Solfångaren är framtagen för att testa om en solfångare med ytterst lite material kan komma 

upp i önskad temperatur under godtycklig tidsintervall. Förbättringsåtgärder och diskussion finns 

att läsa om i kapitel 10.1.2. 

 

7.2.3 Plastdetaljer och slangar  

Prototypen innehåller flera plastdetaljer. Hur dessa kommer se ut i slutprodukt är kvar att 

utvärdera men det kommer krävas olika mindre detaljer för att systemet ska fungera korrekt. 

I prototypen används 18 tums cykelslang som vattenledare på flera ställen. Cykelslangen är 

vattentät och har goda elastiska egenskaper. En liknande typ av slang förväntas användas i 

slutprodukt. 

   

7.2.4 Styrsystem: Arduino  

Det styrsystem som idag används i TvättBjörn är ett Arduino Uno. Styrkortet sköter hela 

tvättprocessen. Arduinon kan liknas vid är hjärnan i produkten. Den avläser termometern, styr 

samtliga ventiler samt styr motorns hastighet och riktning. Framtida styrsystem diskuteras i 

kapitel 10.1.3. 

 

7.2.5 Motor  

Motorn som används är en borstlös 12 volts elmotor från Micro motors. Den har inbyggd 

kuggväxel med utväxling 67:1 vilket ger ett nominell vridmoment på 2.2 Nm och varvtal 59.5 

rpm. Vid maxlast sänks varvtalet till 40 rpm. Framtida motor diskuteras i kapitel 10.1.4.    

 

7.2.6 Batteri   

Batteriet är ett underhållsfritt blybatteri från MX-ENERGY med spänningen 12 volt och 12 

amperetimmar kapacitet.  I framtiden kommer olika batterialternativ att utvärderas mot livslängd, 

cykler och tålighet mot värme. Läs mer om detta i kapitel 10.1.6. 

 

7.2.7 Ventiler 

Det finns sammanlagd tre ventiler monterade i Tvättbjörn. Två stycken Vridventiler och en 

Backventil med öppningsfunktion. Läs mer om dessa i kapitel 6.8.6. 

 

7.2.8 Termometer 

För att styrsystemet ska veta att rätt vattentemperatur är uppnådd i solfångartanken för att påbörja 

tvättprocessen används en digital termometer. Termometern som valdes är kompatibel med 

Arduino och klarar extrem kyla och värme -55 till 125 C. Den har hög noggrannhet 0,5 C vid -10 

till 85 C.  
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7.2.9 LCD-Display och knapp    

För att kunna navigera mellan olika tvättprogram och starta Tvättbjörn är den utrustad med en 

LCD-display och en vattentät knapp. Beroende på antal knapptryck kan brukaren ställa in 

tvättprogram som presenteras på LCD-displayen.  

 

7.2.10 Solcell 

För att TvättBjörn ska vara helt självförsörjande hämtar den energi till batteriet från solen med 

hjälp av en solcell monterad på maskinens ovansida.  

 

7.3 Stöldbegärlighet 

Risken för stöld är alltid närvarande. Tvättbjörn kommer att vara utrustad med metallögla så att 

maskinen kan låsas fast med hjälp av exempelvis ett cykel-/mopedlås. Enklare typer av larm som 

löser ut om de förflyttas skulle kunna vara ett tillval till produkten. Konstruktionen ska också vara 

utformad så det är svårt att komma åt komponenter utan verktyg. 

 

 

 
Bild  16 Färdigställt prototyp 
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8. Produktionsprocess 

Nedan följer en kort sammanfattning om hur tvättbjörn möjligen kommer tillverkas. 

 

8.1 Tillverkning 

Formsprutning 

Formsprutning är den vanligaste bearbetningsmetoden för plast och passar de flesta plasttyper. 

Formsprutning lämpar sig bra till alla produkter upp till 2 meter även komplexa geometrier. 

Godstjocklekar kan variera från någon millimeter till 20 millimeter. Produktionstakten är i regel 

hög vilket gör att metoden lämpar sig bra för massproduktion, och bidrar i slutändan till billiga 

produkter. ([5] Bruder, 2017) 

 

8.2 Underleverantörer 

Merparten av alla komponenter kommer att inhandlas från underleverantörer. Då tillverkningen 

troligen kommer ske i Kina nära Projekt TvättBjörns underleverantörer av komponenter. Då kan 

onödiga leverantör kostnader undvikas och eventuella distributions problem enklare lösas. Läs 

mer under kapitel 9.2. 

8.3 Sammansättning 

Den slutgiltiga produkten ska innehålla så få komponenter som möjligt för att effektivt kunna 

monteras. All montering ska ske i fabrik då det finns flera risker med att lämna över montering 

till slutkund. Det kommer generera en högre kostnad men eliminera risken för felmontering. Läs 

vidare om produktion i avsnitt 9.2. 
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9. Affärsplan 

Business Model Canvas 

 

 
 

9.1 Potentiell Marknad 

Den primära marknaden är i dagsläget Tanzania. Tanzania har bra förutsättningar för att vara en 

intressant marknad se kapitel 5. Det bor i dagsläget 53,5 miljoner människor i Tanzania varav 

68,4% bor på landsbygden vilket är den målgrupp tvättbjörn vänder sig till. Det bor i snitt 4,8 

personer per hushåll i Tanzania (ESRI, 2016).  Skulle endast en halv procent av dessa hushåll ha 

de ekonomiska förutsättningarna och vara i behov av en TvättBjörn finns en potentiell marknad 

på ungefär 38 000st maskiner bara i Tanzania. Andra länder i närområdet har liknande 

förhållanden till exempel Kenya och Etiopien. 

 

Det finns även möjligheten att sälja till rikare länder. Det finns nischade marknader som är 

intresserade av enkla, innovativa lösningar. Exempel på sådana marknader är miljömedvetna 

konsumenter, människor som förbereder sig för katastrofer så kallade Preppers, sommarstugor 

och jaktstugor med flera. Även områden som ofta drabbas av torka kan vara potentiella 

marknader. Med annan typ av marknadsföring och eventuella mindre korrigeringar i produkten 

kan denna mindre priskänsliga marknad vara attraktiv för Project TvättBjörn.  
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9.2 Produktion 

Kina är känt för att vara mycket erfarna av att masstillverka produkter billigt. Då gruppens 

huvudsakliga målgrupp har begränsade finansiella medel är produktionspriset mycket väsentligt. 

Via personliga kontakter har gruppmedlemmarna undersökt möjligheten för tillverkning i Kina. 

Detta har lett till en dialog med en person (personen vill inte bli nämnd i skrift) som har flerårig 

erfarenhet av att tillverka och exportera varor från Kina till Sverige, kontaktpersonen är i 

dagsläget bosatt i Kina.  

Men då produkten är långt ifrån klar ur tillverknings synpunkt har gruppen valt att inte gå vidare 

med detta i dagsläget, men kontaktpersonen är positivt inställd till att hjälpa Projekt TvättBjörn i 

framtiden.  

 

9.3 Uppskattad Tillverkningskostnad 

För en omfattande priskalkyl vänligen se bilaga 13. 

 

Beräknat på konsumentpriser och uppskattningar i överkant kommer tillverkningskostnaden för 

Tvättbjörn uppgå till: 

 

Kostnad per styck exklusive framställningverktyg:     760kr 

Inklusive framställningverktyg   vid tillverkning av 10 000 enheter: 960kr 

 

9.4 Distribution 

Så många led som möjligt måste kapas i distributionskedjan för att inte pris till slutkund ska bli 

för högt. Då varje mellanhand bidrar med ett prispålägg till slutkund. 

 

Det framkom under intervjuer med Spiron Innovation (Intervju 4, Bilaga 1) att det kan finnas ett 

motstånd till västerländska produkter på de Afrika och Sydamerika marknaderna. Gruppen har 

undersökt om detta gäller för produkter tillverkade i Kina som säljs i Tanzania (Kapitel 5.4). Men 

det är ingenting som tyder på detta.  
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9.5 Marknadsplan 

Gruppen undersöker möjligheten att använda sig av gräsrotsfinansiering så kallad crowdfunding. 

Det går vanligen till så att ett projekt marknadsförs på en hemsida och sedan väljer besökare om 

de vill stödja ett projekt finansiellt. Världen blir allt mer öppen mot gräsrotsfinansiering som 

förväntas omsätta minst 90 miljarder dollar 2025 ([16] Nisser, 2014). Projekt som erbjuder 

goodwill har en historia av att vara framgångsrika inom gräsrotsfinansiering. 

 

En möjlig plan är att erbjuda stödjare möjligheten att få en självförsörjande tvättmaskin samtidigt 

som de hjälper Projekt TvättBjörn få in tillräckligt med kapital för att starta en massproduktion. 

Förhoppningarna är att priset på färdigställd produkt är då så lågt att det kan tilltala enklare 

hushåll i exempelvis Tanzania.  

Projektets styrka är att Tvättbjörn är en unik produkt och erbjuder eventuell stödjare ett mervärde 

då den kommer hjälpa människor i mindre utvecklade länder.  

 

Detta utesluter inte mer klassiska finansieringsmöjligheter som investerare, riskkapitalister och 

liknande.   

 

9.5.1 Värdeerbjudande 

Tvättbjörn är en enklare typ av tvättmaskin som är speciellt framtagen för människor som saknar 

förutsättningarna som krävs för en traditionell tvättmaskin men vill ha samma komfort som 

tvättmaskinen erbjuder. Tvättbjörn är självförsörjande när det kommer till energi i form av värme 

och elektricitet vilket är unikt på marknaden. 

 

9.5.2 Kunden 

Projektgruppen har delat upp potentiella kunder i två distinkta kundsegment. 

 

Utvecklingsländer 

Första kundsegmentet är människor på landsbygden i länder där tillgången till rinnande vatten är 

begränsad och tillgången till ett stabilt elnät sällsynt. Kundsegmentet är drivet av ett starkt behov 

då ingen produkt på marknaden tillgodoser deras förutsättningar. Kunden i detta segment är inte 

fattig men har begränsade tillgångar, vilket gör att det krävs ett lågt pris för att nå kunden. 

Kvalitet för den här kunden är pris, lång konstruktionsmässig hållbarhet och funktion.  

 

Nischade marknader i den rikare delen av världen 

Det andra potentiella kundsegmentet är nischade marknader i rikare länder. Exempel på lämpliga 

länder är USA och Australien. Kundsegmentet är drivet av miljömedvetenhet, självförsörjning 

och liknande förutsättningar som första kundsegmentet. Det vill säga torrperioder när 

vattenransonering införts eller till jakt-/sommarstugor där inte el alltid är tillgängligt. Kunden i 

detta segment är inte priskänslig utan mer av early adopters-karaktär, alltså beredda att betala ett i 

jämförelsevis högt pris för att testa produkten. Kvalitet för den här kunden är minimal 

miljöpåverkan, självförsörjning och tilltalande design.     
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9.5.3 Marknadsföring & Varumärke 

Eftersom de två kundsegmenten i kapitel 9.5.2 är så olika är olika typer av marknadsföring en 

självklarhet. Det finns även möjlighet att sälja under olika varumärken till de olika segmenten för 

att öka chanserna att träffa rätt. Alternativet är att gå under samma produktnamn och profilera sig 

olika på de två marknaderna. 

 

Till utvecklingsländer bör man rikta marknadsföringen mot hur mycket lättare vardagen blir och 

status symboliken att ha en egen tvättmaskin. Värdeord kan tillexempel vara familj och fritid. 

 

Till rikare länder bör marknadsföringen rikta in sig på vilken skillnad man gör miljömässigt om 

man köper en Tvättbjörn, möjligheten att vara självförsörjande och besparingsmöjligheter i 

driftkostnader. Värdeord kan vara miljömedvetenhet och självständighet. 

 

9.6 Immateriella skydd 

I samråd med handledare har olika skyddsformer för immateriella rättigheter diskuterats. 

Prototypen som är framtagen har många förbättringsmöjligheter och kommer därför med största 

sannolikhet att förändras i sin utformning. Gruppen kommer se över möjligheterna för patent och 

designskydd i framtiden och visar därför inte samtliga funktioner publikt. Vilken strategi för 

skydd som kommer väljas har inte tagits beslut om. Skydd som ska ses över mer noggrant är 

patent på de nya ventilerna, designskydd och varumärkesskydd. Gruppen anser dock att patent är 

mycket kostsamt och komplicerat då det rör sig om världsomspännande marknader. Produkten är 

relativt simpel vilket gör att eventuella patent också kan gås runt vilket gör patentet svagare. 

Sedan ska inte förglömmas att det är mycket dyrt att försvara ett patent. Därför ser gruppen ett 

stort värde i att komma först ut på marknaden och vinna marknadsandelar och på så vis skapa sig 

ett starkt varumärke. Gruppen är införstådd med att detta kan försvåra möjligheter till att locka 

investerare. 

 

9.7 Ekonomisk kalkyl 

Produkten är fortfarande långt ifrån en kommersiell lansering. Gruppen förväntas att 

utvecklingsarbetet av produkten kommer fortgå i minst ett år från avslutad kurs. De 

likvidamedlen som krävs för att försätta utvecklingen kommer primärt att sökas från ALMI 

företagspartner. I den närmsta framtiden kommer gruppen att genomföra en fältstudie till 

Tanzania i Samarbete med Ingenjörer utan gränser. Fältstudien beräknas kosta 30 000 kr och 

kommer finansieras personligen av projektgruppensmedlemmar. För att undvika att budgetar bara 

blir spekulativa och inte verklighetsförankrade kommer ingående likviditetskalkyler och budgetar 

läggas när projektgruppen har en mer klar bild av målmarknaden och faktiska kostnader.   
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10. Diskussion: Produkt 

Nedan följer ett diskussions avsnitt som behandlar utvecklingsmöjligheter och maskinens 

framtid.   

 

10.1 Utvecklingsmöjligheter 

10.1.1 Materialval 

Det huvudsakliga byggmaterial som valts till prototypen är akrylplast och är inte det tilltänkta 

materialet i slutprodukt, materialet valdes då det lämpade sig bara bra vid prototypframtagning.  

I slutprodukt kommer material väljas som lämpar sig bra ur tillverknings synpunkt samt uppfyller 

de ställda kraven angående miljövänlighet, vikt, hållfasthet samt beständighet mot UV strålning, 

tvättmedel och värme.  

Stor vikt kommer läggas på att välja ett material som är mycket beständigt mot UV strålning och 

värme som anses vara de mest krävande påfrestningar på maskinen.  

 

Ett material som uppfyller de ställda kraven samt är bra ur tillverknings synpunkt är polyetenplast 

med hög densitet ( [18] CES Edupack 2016). Om rätt mängd uv härdare används kan plasten 

hålla i direkt solljus mellan 10-15 år ([17] Plastic Mentor, 2017). 

 

10.1.2 Solenergi 

Solfångare(värme) 

Under arbetet har tre koncept diskuteras för hur lockets solfångare kan fungera. Den ständiga 

tidsbristen och komponenters kostnadsbidrag bidrog till att endast ett av dessa tillverkades. 

Solfångaren med transparent ovansida är den som återfinns i prototypen och är den gruppen tror 

är billigast att tillverka.  

 

Det andra konceptet bygger på att lockets ovansida är tillverkad i svart metall. Tanken är att 

metallen når en hög värme i solen och värmen leds ner via flänsar till vattnet. Konceptet tros vara 

det snabbaste sättet att värma vatten och gruppen skulle vilja utvärdera detta koncept då möjlighet 

ges. 

 

Framtidskoncept 

Koncept tre är ett framtidskoncept som involverar transparenta solceller. Genom att byta ut glaset 

på prototypens solfångare mot en transparent solcell får man ett lock som både värmer vatten och 

utvinner el. Dock kommer värmeutvecklingen i tanken med största sannolikhet minska något. Det 

behöver dock inte bara vara negativt då gruppen utvärderar risken för hög värmeutveckling och 

övertryck i tanken och detta kan bidra till minimerad risk.  
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10.1.3 Styrsystem 

Arduino har varit en bra komponent att använda för gruppen då den är lätthanterlig och ett 

lättanvänt redskap när man laborerar med olika koder och komponenter. I framtiden är såklart 

inte Arduino ett alternativ då mycket billigare styrkort kan tas fram som är specifikt utformade 

för Tvättbjörns behov. Detta kommer leda till ett billigare och mer produktionseffektivt system. 

 

10.1.4 Motor 

Motorn som används i dagens system bör bytas ut mot en starkare med lägre varvtal. Gruppens 

förhoppning var att den motorn som valdes skulle kunna centrifugera godtyckligt. Men så är inte 

fallet. Väljs då en motor med lägre max varvtal per sekund kommer motorn bli starkare vilket i 

sin tur leder till att maskinen kan lastas med mer tvätt vilket gör maskinen mer effektiv. Utöver 

det så ser framtiden ljus ut för likströmsmotorer då de hela tiden blir billigare, effektivare och 

tåligare. Därför finns det inte idag någon anledning att utvärdera alternativ drivkraft. 

 

10.1.5 Ventiler 

Detta avsnitt är borttaget då det beskriver teknik som kan bli aktuellt för patentering. 

 

10.1.6 Batteri 

Batteriet som är monterat I dagsläget är överdimensionerat. Motorn kan köra på full fart med 

högsta möjliga belastning i 7 timmar. Detta är i överkant och ett batteri som är billigt och har 

lägre kapacitet kommer prioriteras i framtiden. 
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10.2 Hållbar Utveckling 

Det är viktigt att hela tiden arbeta för en bättre tillvaro både när det kommer till produkt men 

också välmående kring produkten. Tvättbjörn har som ambition att göra ett så litet miljömässigt 

avtryck som möjligt när det kommer till materialval och tillverkning. Tillverkningen ska också 

ske på ett sätt där människor inte utnyttjas utan har goda och rättvisa arbetsförhållanden. 

Användandet av produkten ska också vara enkelt och helt säkert. 

 

10.3 Etik, moral, genus 

Då produktionen planeras ske i Kina som har tvivelaktiga arbetsvillkor sett ur svensk synvinkel. 

Därför planerar gruppen göra ett aktivt val av tillverkningsanläggning där arbetsförhållanden och 

säkerhet utvärderas då ingen person ska komma till skada på grund av Projekt Tvättbjörn. Denna 

värderingsgrund ska genomsyra hela Projekt Tvättbjörns verksamhet. 

 

Tvättning har traditionellt setts som en kvinnlig syssla och om mindre tid behöver läggas på detta 

kommer andra saker att kunna prioriteras. Därför är Projekt Tvättbjörns förhoppningar att deras 

produkt kommer leda till ett mer jämställt samhälle.  

 

Produkten lämpar sig både för hemmabruk och för mindre tvätterier. Detta ger människor 

möjlighet att starta eller utveckla sin verksamhet billigare och där en traditionell tvättmaskin inte 

kan användas. Tvättbjörn skulle också kunna användas i exempelvis flyktingläger vid 

krissituationer då den är så resurseffektiv. 
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11. Diskussion & reflektion: Projektet 

11.1 Driva Eget Projekt 

Det har varit otroligt roligt att få driva projektet i egen regi och det rekommenderas varmt. Att på 

egen hand utveckla en produkt har varit mycket lärorikt och gruppen har fått använda all sinn 

kunskap under projektets gång. Orosmomentet att på grund av dålig ekonomi behöva göra avkall 

på idéer visade sig inte alls vara befogat, då det finns goda förutsättningar att få stöd från ALMI. 

Därför rekommenderar vi i projektgruppen varmt att våga arbeta i egen regi. Små idéer kan leda 

till något stort! 

 

11.2 Uppföljning  

Gruppen gjorde tidigt ett GANTT-schema(bilaga 4) som grovt var gruppens plan. Gruppen är 

förvånad över hur likt projektet blev planen. Dock uppstod de problem som gruppen identifierade 

i sin SWOT-analys(bilaga 6). Tidsbrist uppstod men var helt klart hanterbar. Projektet blev inte 

heller så dyrt som projektgruppen hade förväntat sig (Bilaga 2). 

 

12. Framtid 

Projektgruppen är i kontakt med Jan Burenius som arbetar för Ingenjörer utan gränser. 

Tillsammans har det grovt börjat diskutera möjligheten att genomföra en fältstudie i Tanzania. 

Ingenjörer utan gränser har flera projekt där som involverar vatten på olika sätt och där passar 

Projekt TvättBjörn väl in.   
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Bilaga 1 

Denna bilaga innehåller allt material som sammanställts från intervjuer. 

Intervju 1 – Jan Burenius, Ingenjörer utan Gränser, 2016-11-18   

Gruppen tog kontakt med Jan Burenius som är Ordförande projektsamordningsgruppen för 

volontärprojekt inom organisationen Ingenjörer utan gränser för att höra sig för om behovet. Jan 

visade stort intresse för konceptet och erbjöd sig att låta projektgruppen ta del av organisationens 

världsomspännande kontaktnät. Jan och projektgruppen bestämde att åter höras senare in i 

projektet.     

 

Intervju 2 - Benjamin & Sofia Edman 2016-11-23 

Intervju med Benjamin och Sofia Edman som tillbringat mycket tid i utvecklingsländer. 

Benjamin har spenderat nästan 2 år i Syd Amerika, främst Bolivia. Och Sofia tillbringade en stor 

del av sin barndom i Tanzania med sina föräldrar som jobbade som biståndsarbetare.  

 

Utöver gruppmedlemmarna, Rasmus Burnelius och Tobias Eriksson, deltog Ingemar Josefsson 

(Universitetsadjunkt energiteknik, Högskolan i Halmstad) och en annan examensprojektgrupp 

som jobbar med liknande målgrupp bestående av Felix Ingheden och Jonathan Gabrielsson. 

 

Intervjun skedde som ett öppet samtal mellan deltagarna där samtliga frågor var öppna för 

diskussion. Inför mötet hade gruppmedlemmarna förberett frågor som ställdes och svaren på 

dessa noterades i punktform tillsammans med övriga intressanta samtalsämnen.  

 

• Gasol , P10 - P12, plåt tuber, lätt att byta 

 

I främst Bolivia och syd-Amerika är gasol det vanligaste bränslet för att driva kök 

och värmeelement. De använder tuber liknande svenska P-10 och P-12. 

 

• Vattentillgången är ok för medelklass, användas flera gånger? 

 

Allmänt är vattentillgången god för medelklassen i utvecklingsländer men 

problemet är tillgången till rent vatten. 

  

• Status symbol, produkter och rena kläder 

 

I de berörda länderna är rena kläder en statussymbol, detta då en stor del av 

befolkningen inte har möjlighet att bära rena kläder varje dag. Vita kläder är då 

extra populära för att det inte går att dölja smuts på dem. 
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• Regionala synsätt Sydamerika, Afrika 

Tidsuppfattning, prioriteringar osv.   

 

• Rent? Vad är smuts? 

 

Vad som anses vara rena kläder i Sverige är nödvändigtvis inte rena kläder i 

Tanzania/Bolivia och vise versa. Det ska se rent ut, bakterier och lukt är mindre  

viktigt i Tanzania.   

 

• Förstå omständigheter 

Intervjuobjekten poängterar att gruppmedlemmarna måste förstå att 

omständigheterna i många U-länder skiljer sig avsevärt från Sverige. T.ex. att serva 

bilen i Sverige ses av de flesta som en självklarhet medans i Tanzania kör man tills 

det går sönder. 

 

• Sofia uppskattar att i Tanzania tvättar man 1-2 timmar dagligen för hand 

 

Intervjuobjekten och den enes far som varit bosatt under en längre tid i Tanzania 

uppskattar att ett hushåll måste spendera mellan 1-2 timmar om dagen med att 

tvätta.  

 

• Klädernas hållbarhet kan förlängas då de slits hårt vid dagens metoder i berörda länder. 

 

• Tvättar mot sten 

 

De fattigaste tvättar vanligtvis mot en sten och nästa steg är en tvättbräda. 

 

• Hälsa, Miljö, livskvalité, Vattenförbrukning, Klädslitage 

 

Under mötet diskuterades mycket om hur livet skiljer sig mellan Tanzania, Bolivia 

och Sverige. Vad en svensk anser vara god miljö, hälsa och livskvalité är 

nödvändigtvis inte vad människor i de berörda länderna anser. Dock är 

vattenbesparing alltid aktuellt. 

  

• Tvättmedel löser sig inte i kallt vatten 

 

Den allmänna synen är att det går bra att tvätta i kallvatten och de flesta är nöjda 

med resultatet. Klorin används frekvent som tvättmedel. 
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• OMO Laundry 

 

OMO Laundry är det vanligaste tvättmedlet i Bolivia. 

Intervju 3 – Bengt Hjort, Universitetslektor Byggteknik, 2016-12-01 

 

En kortare intervju hölls med Bengt Hjort, universitetslektor i byggteknik vid högskolan i 

Halmstad, som bott i Etiopien under en längre period. Bengt visade intresse för konceptet och 

trodde det finns en marknad. Dock trodde han att Etiopien kanske är lite för fattigt. Bengt 

hänvisade gruppen till en organisation, Selam Technical & Vocational Center, i Etiopien som 

arbetar med innovation och teknik som kanske kunde vara en intressant kontakt. Gruppen har 

försökt nå organisationen men tyvärr utan resultat.  

 

Intervju 4 - Cristian Carias och Spiron Inovation 2017-01-08 

 

Gruppen har också träffat och intervjuat Cristian Carias som är en student från Honduras. 

Medverkande under intervjun var projektgruppens båda medlemmar, Ingemar Josefsson, 

företaget Spiron Inovation HBs ägare Jonas Sundmark och Alexander Ingvarsson samt samtalets 

huvudperson Cristian. Under intervjun diskuterades Cristians syn på situationen i Honduras och 

hur han anser situationen är när det gäller att tvätta kläder.  

 

• Cristian uppskattar att ca 60-80% av befolkningen har tillgång till en tvättmaskin. 

 

Cristian uppskattar under intervjun att merparten av honduraner äger en eller har 

tillgång till en tvättmaskin. Han poängterar dock att det förekommer att många 

tvättar för hand och att detta ofta blir flickor och kvinnors syssla. 

 

• 3000 kr/maskin 

 

Cristian tror att en maskin man köper i Honduras oftast är tillverkad i eller 

importerad från USA. Han uppskattar att det kostar ungefär 3000 kr att köpa en 

tvättmaskin i Honduras. 

 

• Funkar dåligt 

 

Tvättmaskinerna funkar relativt dåligt. Enligt Cristian tycker många att tvättningen 

blir okej, men inte helt bra. Under samtalet diskuterades varför inte tvätten inte blir 

helt bra. Cristian och övriga deltagare tror att problemet med brist på varmt 

tvättvatten i maskinerna gör att tvätten inte blir helt bra.  
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• Tvättar med klorin 

 

Det vanligaste tvättmedlet i Honduras är klorin. Det diskuterades under samtalet för 

och nackdelar med ämnet. 

 

• Hälsa, sjukdomar, vård 

 

Ämnen som hälsa, sjukdomar och vård diskuterades. Gruppen har som ambition att 

forska vidare hur den nya maskinen kan bidra till förbättrad hälsa. 

 

 

Intervju 5 – Tommy Salomonsson, Universitetsadjunkt 2017-03-01 

Gruppen bokade in ett möte med Tommy Salomonsson som varit gruppens lärare i elteknik och 

programmering för att få tips om hur gruppen bör gå tillväga med elektroniken i produkten. 

Tommy poängterade komplikationer med att styra elmotorer.    
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Bilaga 2 

Budgetutdrag över projektet 2017-05-15 
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Bilaga 3 

Planerad budget vid projektstart november 2016. 

Finansierer Intäkter 

Sten Fåhrés Minnesfond - Eget Examensarbete 2 000 kr 

Sten Fåhrés Minnesfond - Konceptredovisning stipendium 10 000 kr 

Almi - Stipendium (förstudiemedel, prototyp) 10 000kr 

Totalt 22 000 kr 

 

Kända Utgifter Summa 

Resor 430 kr 

Kontormateriell 50 kr 

Förväntade utgifter - 

Resor 2 000 kr 

Kontormateriell 500 kr 

Modellering och tester 5 000 kr 

Protoyp 
 

Motorer 2 500 kr 

Betterier 2 000 kr 

Solcell 1 000 kr 

Konstruktion (hölje, ram, 

rördelar) 

5 000 kr 

Arduino 1 500 kr 

Övrigt 1 000 kr 

Totalt 20 980 kr 
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Bilaga 4 

Gaant-schema över projektet. 

 
Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj 

Projektplan 
       

Koncept/redovisning 
 

15/12 
     

SWOT/PEST-analyser 
       

Kravspecifikation 
       

Insamling av 
information 

       

CAD-modellering 
       

Prototypbygge 
       

Prototyptestning 
       

UTEXPO 
       

FMEA 
       

MET-Matris 
       

Rapportskrivning 
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Bilaga 5 

Minirisk-metod över projektet. 

 

Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Riskåtgärd 

Prototyp 

fungerar inte 

3 5 15 Att vara ute i god tid med 

prototypen så att det finns tid 

för tester och modifikationer i 

konstruktionen 

K-gap och 

felaktiga beslut 

2 3 6 Noga läsa på om ämnet innan 

beslutfatta, ev ta hjälp utifrån 

Ekonomiska 

Problem 

2 4 8 Vara ute i god tid, söka 

alternativa finansierer 

Osämja inom 

gruppen 

1 4 4 Anteckna ner beslut och 

frekventa möten 

Tidsoptimism 3 4 12 Lägga tydliga scheman och 

skriva aktivitetslistor. Planer 

visuellt på projektrummets 

tavla. 
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Bilaga 6 

SWOT-Analys för Projektet. 

 

Strenths Weaknesses 

Gruppmedlemmarna är vetgiriga, flexibla och 

besitter social kompetens samt komplimenterande 

kunskap.  

Bristande kunskap om aktuell 

teknik och området produkten ska 

verka.  

Opportunities Threats 

Kan se på marknaden med nya ögon 

  

Tidsoptimism  
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Pest analys över Tanzania. 

Political Economic 
Tanzania har relativt stabilt 

politiskt klimat samt mycket 

goda kontakter med både 

Sverige och Kina. 

Tanzania är ett land med stark 

ekonomisk tillväxt. De senaste 

10 åren har den genomsnittliga 

tillväxten varit 6.59%. 

Social Technological 
Rena kläder är en status symbol 

samt att ha nya produkter i 

hemmet.  

Stor del av befolkningen bor på 

landsbygden och har inte 

tillgång till rinnande vatten eller 

ström.  
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Samlade material från brainstorming tillfället den 6 februari 2017. 

 

Medverkande  
 

Ledare  

 

Tobias Eriksson 27 år 
Rasmus Burnelius 24 år 
 

Deltagare 

 

Jonas Råsberg 28 år 
Jakob Nilsson 27 år  
Simon Svedberg 26 år 
Adam Örnstedt 23 år 
Ingemar Josefsson 51 år 
Oskar Johansson 21 år 
 

Frågeställningar 

1. Mekanisk rörelse. Hur kan man utvinna det? 

2. Kemi. Tankar kring kemin och tvättmedel? 

3. Värme. Hur kan man utvinna värme och övriga tankar kring uppvärmning av vatten? 

4. Vad finns det för pumpar? Övriga tankar? 

5. Vad kan man göra med spillvatten? 

6. Hur säljer man in en sådan här produkt? Vad är dess starkaste säljargument? 

7. Generella tankar kring att tvätta kläder? 

 

 

 



 

 

l 

 

Mindmap 

Fråga 1-5 sammanställdes i en mindmap.  

 

Rörelse 

Rörelse kan utvinnas på flera olika sätt som ses ovan. De mest intressanta som gruppen ansåg är 

elmotordrift och remdrift. Intressant är också alternativet mer tvättnötter och bollar i maskinen.   

Värme 

Mest intressanta värmekälla som diskuterades anses av gruppen vara solkraft.  

 

 

Kemi (Ej prioriterat i projektet) 

Eftersom gruppen avgränsat sig från att ta fram bäst kompatibla tvättmedel är denna gran mindre 

prioriterad. Anledningen att den var med va för att det eventuellt kan föda idéer till 

konstruktionsmässiga lösningar. 
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Pumpar 

Att nyttja befintlig motor för att driva pumpen är kostnadseffektivt och klimatsmart. 

Spillvatten 

Deltagarna var eniga om att det är viktigt att samla upp spillvatten. Vattnet kan tillexempel 

användas för rengöring av andra objekt eller i toalettstolar eller annat avlopp. 

 

Minnesfunktion 

Det diskuterades under brainstormingen vad som händer om tvättprogrammet avbryts, idéer kring 

minnesfunktioner diskuterades. 

 

Fråga 6 och 7 

Viktiga säljpunkter: 

• Miljövänlighet 

• Välgörenhet 

• Anpassad för människor med andra förutsättningar. 

• Renare tvätt = bättre hälsa och välmående 

• Tidsbesparing = vila, arbete, utbildning, fritid 

• ”Saker man inte ser” – Innovation och nyhetsvärde 

 

 

Tankar om tvättning: 

• Allt som görs för hand är jobbigt. 

• Laudrymat = Chans att starta företag och samarbeta med organisationer.  
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FMEA-analys för prototyp 1. 
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Gapminder sammanställning över tvätt läget i världen. 
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Flödesschema över programering. 

 

  

1. Knapptryck

•Anger programm genom 
upprepade knapptryck

•Startar program beroende 
på antal knapptryck

2. Termometer

•Mäter temperaturen i 
solfångaren

•När temperaturen är rätt 
skickas signal till Ventil 1

3. Ventil 1: Locket

•Ventilen är öppen till 
vattnet är tömt

•Ventilen stängs

4. Motor

•Kör åt båda hållen (exakt 
hur lång tid är kvar att 
utvärdera)

5. Ventil 3: Spillvatten

•Ventil 3 öppnas och vattnet 
töms till tvättkammaren är 
tom

•Ventil 3 stängs

6. Ventil 2: Kalltvatten

•Ventil 2 öppnas och släpper 
in vatten till tvättkammaren

•Ventil 2 stängs

7. Motor

•Kör åt båda hållen (hur lång 
tid är kvar att utvärdera)

8. Ventil 3: Spillvatten

•Ventil 3 öppnas och vattnet 
töms till tvättkammaren är 
tom

•Ventil 3 stängs

9. Upprepar 
processen från steg 6. 
Ventil 2, två gånger

•Tvättprogrammet är klart
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Kopplingsschema prototyp 1. 
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Utförlig sammanställning av tillverkningskostnad. Kostnaderna är baserade på komponenters 

priser på kinesiska importsidor som Aliexpress.com och Alibaba.com. Där exakt komponent inte 

hittats har ett ungefärligt pris uppskattats i överkant. Se längre ner i Bilaga för bilder på 

komponenter.  

 

Elmotor, inbyggd växel 50:1, borstlös, 12v :  160kr 

Batteri 2Ah 12v:      40kr 

Solcell 18v 6W:      100kr 

Regulator:      35kr 

Temperatursensor:     20kr 

Ventiler + tillbehör:     100kr 

Hjul + handtag + monteringsdetaljer:   120kr 

Styrkrets:      50kr 

Polyetenplast 4kg:     85kr  

Arbetskostnad Kina sammansättning:  50kr 

 

Kostnad styck exklusive framställning verktyg:  760kr 

 

Formsprutningsverktyg:     2 000 000kr 

 

Kostnad styck vid produktion av 10 000 enheter:  960kr 

 

Kostnaden för tillverknings verktyg vid formsprutning har gruppen begränsade kunskaper om och 

på grund av tidsbrist har tillverkare ej hunnits tillfrågas. Gruppen har tillfrågat handledare samt 

lärare inom produktion (Pär-Johan Lööf) och de har bedömt 2 miljoner som en väl tilltagen 

summa.  

Kilopriset för polyetenplast togs från materialdatabasen CES EduPack 2016. 
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Motor: 

 
 

 

Batteri: 
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Solcell: 

 
 

Regulator: 
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Hjul: 

 
Servomotor: 
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Bildgalleri 

  

Test av solfångare Backventil Bygge 

Test av första ventil-koncept 

Plastdetaljer 
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Test av 4,5cm lång slang Test 6cm lång slang 

Mätning av slang 
Fin kalibrering av mjukvara 
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Prototyp byggnad 

Utskärning i lasersskäraren 
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Vridmoments-test 

Varmbockning av akrylplast Innan varmbockning 

Varmbockning av akrylplast 
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Bockning runt formen 

Vridmomentstest Hantverk 

Bockningsform 
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Kartongmodel

 

Färdiglödd ej monterad display 

 Backventil Bygge 

Prototyp-testning 
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Tillverkning av hjulaxel Plastdetaljer 

Ihopmontering 
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Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Rasmus Burnelius

Tobias Eriksson


