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Sammanfattning 
 

Världen står inför ett växande problem, den globala uppvärmningen. En orsak som starkt bidrar till 

detta är att vi inte använder den energi som vi producerar på ett effektivt sätt. I projekt ekodusch har 

vi arbetat med att öka energieffektiviteten i duschar. I projektet har en värmeväxlare anpassad för 

att installeras i befintliga duschar tagits fram. Enheten är speciellt anpassad för en enkel installation, 

god användarvänlighet och enkel rengöring. Den värmeväxlande enheten placeras i en duschtrall 

som är tillverkad av bambuplywood. Vid duschning så rinner det använda, fortfarande varma vattnet 

ner på värmeväxlaren och förvärmer upp det kallvatten som går in i duschblandaren. Det resulterar i 

en minskad varmvattenåtgång. För att produkten som tagits fram ska göra stor skillnad måste den nå 

ut till så många duschar som möjligt. Därför har en affärsplan för detta tagits fram. Affärsplanen har 

deltagit som tävlingsbidrag i Venture Cup och utvecklats med erfarenheter och feedback från de 

professionella personer som kommenterat arbetet. En av de potentiella marknader som produkten 

kommer att agera mot är privata hushåll, främst familjer bosatta i villor. I Sverige finns det två 

miljoner villor och det görs cirka 150 000 badrumsrenoveringar i dem varje år. Detta är en stor 

marknad för oss att agera på. 

 

 

  



 

 

Abstract 
 

The world stands in front of a growing problem, global warming. One of the main causes is that we 

are not utilizing the produced energy in an efficient manner. In project ekodusch we have worked 

with developing a method of increasing the energy efficiency in showers. A heat exchanger adjusted 

for installation in existing showers has been developed and the device is adjusted for easy 

installation, usability and to be easy to clean. The heat exchanger is placed in a frame located under a 

duckboard made out of bamboo plywood. When showering the used, still warm water falls down on 

the heat exchanger where it preheats the cold water heading for the shower mixer. For the product 

to make a strong impact it has to reach as many showers as possible. To achieve this a business plan 

has been made. The business plan has been used as material to participate in Venture Cup and as a 

result it has been further developed with the experience and feedback from the professionals that 

commented on it. One of the potential markets that the product will attempt to reach is private 

households, in particular families living in houses. In Sweden there are two million separate houses 

and each year about 150 000 renovations on bathrooms are made in these. This makes a large 

market for us to act on. 

  



 

 

Förord 
Projektet görs som examensarbete och är en del i Utvecklingsingenjörprogrammet vid 

Högskolan i Halmstad. Arbetet har drivits som förberedelse för en företagsstart vilket 

inneburit att vi lagt ner det mesta av vår lediga tid i projektet. Vi vill därför tillägna ett särskilt 

tack till nära och kära, flickvänner och familjer som fått stå ut med vår frånvaro och ständiga 

diskussioner kring projektet.  

Vi vill också tacka Gunnar Weber som varit vår enastående och engagerade projekthandledare 

under arbetets gång och Hans-Erik Eldermark som varit en mycket givande samarbetspartner 

och nyckelperson vad gäller kontakter och organisationer. 

Halmstad 2010-2011.  
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Inledning 
Inledningen syftar till att ge läsaren förståelse kring problemen som gav upphov till projektet och 

vilka syften och mål som avses uppfyllas. 

Bakgrund 
Ett växande problem som påverkar hela världen är den globala uppvärmningen. Till stor del orsakas 

detta av dåligt nyttjande av den energi som vi frigör. Mycket utveckling har skett inom området att 

begränsa energiläckage i byggnader, både genom isolering och genom energiåtervinning i 

luftventilation. Överskottsenergin som nästan alltid är värmeenergi har en låg koncentration då det 

är bundet till luft. Det finns dock energi som läcker ut i mer koncentrerad form, exempelvis då det är 

bundet till vatten vilket bland annat sker i vaskar och duschar. Vi har valt att fokusera på 

energiåtervinning i duschar på grund av att det är ett ständigt flödande system då det används. Detta 

skapar möjligheten att återanvända energin på plats. 

Problembeskrivning 
En stor mängd energi går till spillo då den koncentrerad i varmvatten varje dag rinner ut i avloppen 

vid duschning. 

Syfte/mål 
Minska miljöpåverkan genom att ta fram ett koncept som återanvänder värmeenergi i duschar. 

Ta fram en affärsplan. 

Konceptet ska vara anpassat för att kunna installeras i befintliga duschlösningar. 

Ta fram en passiv värmeväxlare som minskar varmvattenåtgången med minst 25 %. 
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Projektbeskrivning 
Projektet syftar till att ta fram ett koncept för att återvinna energi i duschar. Detta inkluderar att ta 

fram en anpassad värmeväxlare, ett koncept för. Produkten ska i sin helhet vara anpassad för 

tillverkning. 

Intressenter 
Linus Arvidsson – Projektägare  

David Dromberg – Projektägare  

Gunnar Weber – Projekthandledare  

Hans-Erik Eldemark – Resursperson  

Josefine Nilsson – Science Park Halmstad 

Lars-Göran Persson – Science Park Halmstad 

Conny Nilsson – ALMI Företagspartner 

Krav/önskemål – mer specificerat 
 Tryckbärande detaljer ska klara av att provtryckas i 14,3 bar enligt gällande VVS-norm. 

 Minska varmvattenåtgången med minst 25 %. 

 Produkten ska vara tillämpar i alla duschar utan duschkar. 

 Produkten ska vara lämpad för installation i både bostäder och anläggningar. 

Projektorganisation 
 Projektet ägs och drivs till fullo, och lika stor del, av Linus Arvidsson och David Dromberg. 

 Projektet handleds av Gunnar Weber. 

 Nödvändig kunskap knyts till projektet vid behov. 

Budget 
Projektet finansieras genom privata medel, stipendier och bidrag. De privata medlen uppgår totalt till 

120 000 kr. 

Den totala summan förändras efterhand som projektet utvecklas i och med att bidrag och stipendier 

tillfaller projektet.  

Tidplan 
2010-09-20 Presentation av vad projektet ska innehålla. Funktionsprototyp ska vara färdig. 

2010-12-16 Halvårsredovisning av projektet. 

2011-05-18 Slutredovisning av projektet. Produkten med tillhörande affärsplan och 

utställningsmonter ska vara färdiga. 

Sekretess 
Delar av rapporten är censurerad av konfindentiella skäl. Fullständig rapport finns att tillgå efter 

överrenskommelse med upphovsmännen. 

För att skydda projektet och patenterbarheten hos de enheter och detaljer som vi projektet 

behandlar används sekretessavtal mellan samtliga parter som projektet diskuteras djupare med.  
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Metod 
Avsnittet tar upp de metoder som har används i projektet. 

Sökning i databas 

Databassökningar görs för att snabbt ta fram tillförlitlig information. Metoden kan vara effektiv, men 

vår erfarenhet är att samtal med, inom aktuellt område, kunniga, personer ger mer. Detta då 

databassökningarna oftast endast verifierar och de kunniga personerna ofta kan lyfta fram nya 

aspekter. Aspekterna kanske inte hör direkt till ämnet men kan vara värdefulla för projektet. 

Mindmap 

I en mindmap skrivs tankar och idéer ner i en trädstruktur. Metoden kan lämpligen utföras i digital 

form, det underlättar att strukturera, redigera, påvisa samband och ger dessutom användaren 

obegränsad arbetsyta. Metoden underlättar då den ger en bättre helhetsbild samtidigt som den kan 

underlätta för användaren att gå in på detaljnivå. En av de största funktionerna med en mindmap är 

att den ser till att tankar och funderingar inte går förlorade. (Holmdahl 2009, s. 12). 

Brainstorming 

Brainstorming används med fördel vid idégenerering då inga förslag tas bort eller argumenteras. 

Detta leder till en stor mängd förslag vilket i sin tur kan ge upphov till kreativa lösningar som i vissa 

fall kan gå runt stora problem. 

Benchmarking 

Benchmarking innebär att befintliga lösningar utforskas. Genom att användning av metoden kunde vi 

se hur konkurrenterna har löst det aktuella problemet och förbättra de egna lösningarna. 

(12MANAGE, 2011) 

FMEA 

Konstruktions-FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) används för att systematiskt hitta möjliga 

riskfaktorer och besluta vilka åtgärder som ska tillämpas för att förhindra dessa, minska deras 

påverkan och/eller öka möjligheten att upptäcka eventuella faror innan haveri uppstår. Process-

FMEA används på samma för att minimera fel runt tillverkningen. (Nordin 2009 A) 

DPD-metoder  

Vi har under hela projektets gång använt oss av DPD-metoden (Dynamic Product Development) 

Vilket innebär optimering av användarens kreativa förmågor samt optimering av tidsresurser 

(Holmdahl 2009). 

BAD, PAD, MAD, CAD 

BAD (Brain Aided Design) är en metod som tillämpas för att effektivisera hjärnans förmåga (Holmdahl 

2009, s. 18). Genom att ändra sitt sinnelag hjälper man det undermedvetna att hitta nya lösningar.  

För att inte tappa information och för att förhindra missförstånd är det viktigt att idéer skissas ner. 

Skissningsprocessen kallas PAD (Pencil Aided Design). Vid brainstorming kan det vara en god idé att 

skissa ner alla förslag innan de jämförs och diskuteras. Då kan alla förslag systematiskt genomarbetas 

utan att gruppen låser sig på de först diskuterade förslagen (Holmdahl 2009, s. 18) 
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MAD (Model Aided Design) används som en brygga mellan teori och verklighet. Genom att bygga 

enklare modeller kan oväntade fel eller möjligheter finnas och det skapas en bättre översikt över hur 

produkten kan komma att se ut i ett tillverkat skede. (Holmdahl 2009, s. 18) 

CAD (Computer Aided Design) är ett kraftfullt verktyg som används för digital modellering. Det 

möjliggör dimensionering med hjälp av FEM-analys, vilket i sin tur möjliggör optimering av material 

och konstruktion innan prototyper och produkter tillverkas. Vid modellering blir även eventuella 

konstruktionsfel ofta synliga i det skede då delarna ska passas till varandra, vilket möjliggör enkel 

korrigering utan större kostnader (Holmdahl 2009, s. 18). CAD möjliggör även enkel framtagning av 

standardiserade ritningar vilket är ett krav vid produktion. 

Veckorapporter 

Veckorapporterna har skrivits utförligt och använts i flera syften. De har agerat som ett sätt att 

meddela och förbereda vår handledare Gunnar Weber inför kommande veckomöten, men också som 

ett sätt att hålla reda på vad som gjorts under projektets gång och vid vilken tid. Utöver de tidigare 

nämnda funktionerna har de även agerat som ett komplement till vårt mer omfattande 

kostnadsdokument. Veckorapporterna finns i bilaga A. 

Utvärderingsmatris  

En utvärderingsmatris används för att hitta bästa lösning, då det finns flera koncept vilka uppfyller 

önskemål och krav till olika grad. Metoden har ett viktningssystem som möjliggör en mer rättvis 

bedömning än liknande metoder såsom parvis jämförelse. (Nordin 2009 B) 

GANTT-schema  

I ett projekt är en tydlig tidsplanering nödvändig för att försäkra sig om att alla moment får plats 
inom tidsramen. En bra metod för detta är ett GANTT-schema som kan liknas vid ett liggande 

stapeldiagram där planerade aktiviteter och tider visas. 
Metoden är begränsad då den visar under vilket tidsintervall ett moment planeras pågå men inte hur 

mycket tid som planeras gå åt vid de olika aktiviteterna men den kan vara mycket värdefull för att få 

en grov bild av projektet och viktiga aktiviteter. (Projektens guldgruva, 2011) 

Affärsplan 

Då projektet genomfördes som en företagsstart var det nödvändigt att ta fram en affärsplan. 

Affärsplanen går grundligt igenom alla nödvändiga delmoment vid företagsstarten, vilket gör att 

svagheter och styrkor kan hittas i ett tidigt skede och anpassningar kan göras i god tid. Affärsplanens 

omfattar vanligtvis följande delar: 

Affärsidé 

Kapitlet affärsidé tar upp grundidén och vilket eller vilka problem den löser för kunden. Den tar 

dessutom upp hur företaget ska generera intäkter och vilken tillväxtpotential företaget har. 

Marknadsplan 

Planen ska beskriva vilka som är de tänkta kunderna och hur de ställer sig till erbjudandet, hur 

marknaden ser ut med tanke på storlek, tillväxtutsikter trender och utveckling och även hur 

branschen ser ut med hänsyn till konkurrenter och möjliga samarbetspartners. 

Därefter ska det formuleras strategier för hur marknadshinder ska tacklas och på vilka sätt produkten 

ska marknadsföras samt vilka finansiella effekter det ger. 
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Affärsmodell 

Affärsmodellen tar upp i detalj hur produktens värdekedja ser ut med tanke på värde åt kunder, 

underleverantörer, samarbetspartners och företaget självt. Den tar även upp produktion- och 

administrationsmässiga aspekter kring vad som kommer att outsourcas och vad som planeras ligga 

inom företaget, samt vilka möjliga samarbetspartners som kan vara aktuella. 

Genomförande  

I denna del återfinns genomförandeplan med kostnads- och tidsaspekter samt nyckelaktiviteter som 

företaget behöver genomföra. 

Lönsamhet och finansiering 

Kapitlet Lönsamhet och Finansiering ska innehålla resultatbudget, balansbudget och 

likviditetsbudget. Utöver dessa ska även en långsiktig kostnadsanalys finnas med och företagets 

kapitalbehov ska tydligt formuleras samt en plan för hur dessa kostnader ska finansieras. 

SWOT-analys  

I SWOT-analysen(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) tar man upp styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot. Den ger en överskådlig bild av projektets egenskaper och vad som bör ses över. 

(Philip Kotler, Gary Armstrong och Veronica Wong, 2008) 

Teori 
Avsnittet behandlar teorier som projektet tagit stöd av. 

Värmeväxling 
En värmeväxlare är en apparat som överför värme från ett medie till ett annat. Detta görs vanligtvis 

genom att låta de två medierna vara i kontakt med ett material med god värmeledningsförmåga. Då 

de två medierna har olika temperatur kommer värmen från det varma mediet föras över till det kalla. 

Beroende på hur man låter medierna flöda kan mycket varierande verkningsgrad uppnås. Detta beror 

på att de inte blandas utan endast strävar efter att utjämna temperaturen med allt som är 

närliggande för ögonblicket. Flödet är en av de viktigaste parametrarna i konstruktionen av en 

värmeväxlare. Flödar de två substanserna åt samma håll genom hela värmeöverföringsprocessen fås 

en jämförelsevis låg verkningsgrad. Storleken på den värmeöverförande ytan är avgörande för hur 

hög verkningsgrad som kan uppnås, men vid medflödes värmeväxling motsvarar en effektiv 

värmeväxling samma som om substanserna hade blandats. Vid motflödes värmeväxling kan däremot 

nära hundraprocentig värmeöverföring uppnås. 

 

Figur 1, Medflödes värmeväxling 
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Figur 1 illustrerar medflödes värmeväxling där de två ingående medierna utjämnar sina temperaturer 

och får samma eller nästan samma utgångstemperatur. 

 

Figur 2, Motflödes värmeväxling 

Figur 2 illustrerar motflödes värmeväxling där de två medierna överför värme så att det ursprungligt 

kalla mediet blir varmt och det ursprungligt varma blir kallt. 

Vid konstruktion av en värmeväxlare gäller det primärt att försöka optimera tre faktorer för att få 

hög effektivitet. Stor värmeöverföringsyta, få de två medierna att flöda i motsatt riktning och se till 

att det finns mycket rörelse i medierna. En större värmeöverföringsyta har potential att överföra mer 

värme. Dock avtar värmeöverföringen exponentiellt när den närmar sig total överföring vilket 

innebär att stora värmeväxlare i många fall är överflödiga och kostar onödigt mycket. Då medierna i 

regel leder värme mycket sämre än den värmeöverförande ytan bör mycket rörelse finnas i mediet. 

Detta då den del av ett medie som är i kontakt med den värmeöverförande ytan snabbt blir mättad 

och bör ständigt bytas ut mot omättade delar av mediet. (Trane, 2011) 

Energibesparing 
Kostnadsbesparingen kopplad till energibesparing beräknas enligt formeln: 

(       )               

    
 
   

  
 

                         

                    

                           

                        

             (               ) 

                        

                          ( 
   

   
 ) 

                    

                              

                        

Fullständig redogörelse för formeln återfinns i bilaga B. 

Återbetalningstiden enligt Pay-off metoden enligt formeln: 
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Utvecklingsprocessen  
I projektet en av grundstenarna i dynamisk produktutveckling tillämpats, att alltid göra det som är 

viktigast för projektet i det skede det befinner sig i. Detta har inneburit att arbetet har pågått 

parallellt på de flesta delområdena i projektet. De olika delarna är beroende av varandras utveckling 

och styr varandra genom hela processen. Redovisningen av genomförandet är därför uppdelade i de 

olika områdena och är sedan ordnade i den ordning i vilken de påbörjades. GANTT-schema har 

använts till löpande korttidsplanering. 

Idegenerering 
En grundläggande idégenerering inledde projektet. Vi diskuterade möjliga tillämpningsområden för 

att återvinna vattenburen värmeenergi som idag försvinner ut ur huset. Vi tittade närmare på att 

skapa en värmeväxlare mellan husets avlopp och ingående vatten för uppvärmning, men efter en 

egen bedömning ansågs duschen vara det bäst lämpade stället för återvinning. Eftersom att det hela 

tiden används nytt vatten i duschen kan man utnyttja energin i det utgående vattnet för att direkt 

värma det ingående vattnet. En möjlighet som inte finns i badkar och vaskar, där vattnet inte tillåts 

att rinna ut förrän efter det har använts färdigt.  

Marknadsundersökning 
Efter att ha valt placering av värmeväxlaren, började vi studera hur duschar är utformade. Det finns 

främst två typer av duschar, de som består av en kabin och de som inte gör det. Vi granskade ett 

stort urval av duschkabiner från många olika tillverkare, med målet att ta fram en lösning som 

tillfredsställer de krav som ställs på såväl kabinlösningar som vanliga duschar. Ett starkt önskemål är 

också att lösningen inte ska kräva en omfattande ombyggnation. Således utesluts lösningar som 

monteras efter duschens golvbrunn vilket annars kräver att rördragning görs i väggar och golv. På 

grund av duschkabiners uppbyggnad förhindras underhåll av värmeväxlaren, därför uteslöts också 

duschkabiner av oss för projektet. Duschkabiner skulle kunna komma att bli aktuellt igen i ett senare 

skede då en tillverkare skulle kunna ha möjlighet att anpassa denna för enkelt underhåll av 

värmeväxlaren. 

Konkurrensundersökning 
För att bekräfta produktens unikhet och ta lärdom av tidigare försök att ta fram en liknande 

produkter gjordes tidigt en omfattande marknadsundersökning. För att få en känsla över hur 

marknaden utvecklar sig följdes också undersökningen upp under hela projekttiden. De svenska 

aktörer som finns på marknaden är unga företag som har startat upp sina verksamheter under 2009. 

Vi har haft möjlighet att ta del av hur en tjeckisk och en svensk duschvärmeväxlare har presterat då 

de testats av en familj under en begränsad tidsperiod. Provningen av den svenska produkten visade 

dock på att den inte praktiskt fungerar. På grund av att man använder sig av en lamellkonstruktion så 

fastnar det mängder av hår och tvålavlagringar. Familjen som under provtiden använde 

värmeväxlaren fick problem med att vatten bubblade upp ur avloppet efter två veckor och efter fyra 

var man tvungen att ta pauser för att låta vattnet rinna undan vilket gjorde duschen obrukbar. Den 

tjeckiska presterade bättre, den har en lägre effektivitet men då den praktiskt fungerar under längre 

tid utan underhåll är det ändå vinnaren i det långa loppet. Båda enheterna var avsedda för att 

användas i kombination med duschkabiner till skillnad ifrån vår lösning. Utifrån en granskning av 

företaget som tillverkar den svenska värmeväxlaren har vi fått intrycket av att det ekonomiskt går 
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väldigt bra för dem. De har bland annat patent för produkten i 35 länder, något som kräver att de har 

kapital bakom sig. 

Materialval 
Värmeväxlaren behöver bestå av material som klarar av att ständigt utsättas för vatten och de 

kemikalier som vanligen används i duschar. Egenskaper som är avgörande för det värmeöverförande 

materialet är dess värmeöverföringsförmåga, konduktivitet och pris. Valet stod främst mellan 

koppar, anodiserad aluminium och rostfritt stål. På grund av kopparns dåliga korrosionsegenskaper 

och höga pris ströks det. Aluminium har bäst värmeledningsförmåga av de tre alternativen, men även 

om anodiseringen stärker materialets korrosionsbeständighet är koppar, vilket stora delar av 

vattenledningsnätet utgör, för ädelt för att bimetallskorrosion inte ska uppkomma. Rostfritt stål har 

betydligt sämre värmeledningsförmåga än koppar och aluminium. Det är också avsevärt dyrare än 

aluminium. Valet är sekretessbelagt.(NE 2011) 

Värmeväxlaren är tvungen att ha någon typ av kanal i sig som klarar av att leda kallvatten under högt 

tryck genom sig. Lösningen på kanalen är sekretessbelagd. 

Konceptframtagning 
Efter tillämpningsområdet specificerats inleddes processen med att ta fram ett koncept för att få en 

effektiv, attraktiv och användarvänlig produkt. De mest grundläggande kraven som produkten ska 

uppfylla är att den ska vara lätt att installera, underhålla och använda. Det finns inga kunskapskrav 

för att få göra vatteninstallationen själv. Själva enheten måste också vara lätt att komma åt, 

samtidigt som att den ska ligga stadigt på plats där den placerats i duschen. Det tillgodoser 

uppbyggnaden av duschtrallen, alternativt duschkaret, som består av två huvuddelar, en stomme och 

en topp. Stommen som aldrig flyttas, har justerbara fötter som säkerställer att trallen alltid förblir 

plan oberoende av golvets lutning. Stommen har en fast position för den värmeväxlande enheten 

och speciella spår för att underlätta dragning anslutningsslangarna. Över stommen positioneras 

toppen, som endast passar på ett sätt och är avtagbar. Toppen är den enda delen som användaren 

kommer att vara i kontakt med. Vi har jämfört många olika typer av anslutningsalternativ för 

värmeväxlaren. Det billigaste alternativet skulle vara att använda PEX-rör som är ett rör av ABS-plast. 

Eftersom att det ställs höga krav på anslutningens böjlighet och förmåga att motverka skjuvning har 

vi dock valt soft-pex istället. Det är en stålomspunnen slang med ändar av mässing. Användandet av 

den slangen förbättrar kvalitén för hela produkten. 

Beroende på hur användarens rördragning till duschen är gjord krävs olika specialanpassningar. 

Värmeväxlaren som är en passiv komponent kopplas in som en förlängning av kallvattenledningen 

innan den når duschen. Det finns två vanligt förekommande utföranden idag. Det som håller på att 

bli normen är att använda sig av utanpåliggande rördragning. Detta då det underlättar identifiering 

av läckage. Om sådan används behövs endast några få rördetaljer för att koppla in enheten, 

resultatet blir mycket stilrent. Det andra alternativet är att duschen matas direkt ifrån väggen.  

Val av hopfogningsmetod för värmeväxlaren 
Sekretessbelagt. 
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Immaterialrättsligt skydd 
Sekretessbelagt. 

Hemsidelayout 
Sekretessbelagt. 

Tillverkningsprocessen 
Sekretessbelagt. 

Finansieringspartners 
Sekretessbelagt. 

Affärsplan 
Vi har tagit fram några olika affärsplaner enligt skilda mallar. De flesta har tagits fram för att kunna 

söka bidrag, exempelvis från innovationsbron. Den mest omfattande affärsplanen har dock tagits 

fram som tävlingsbidrag till Venture Cup. Från Venture Cup har vi fått mycket informativ och positiv 

feedback på affärsplanen.  

Ekonomiska kalkyler 
Sekretessbelagt. 

Riskanalys 

Riskanalyser har gjorts för att förebygga och minska de risker som projektet och produkten har. 

Riskanalysen som hanterar olika scenarier som företaget kan komma att utsättas för finns i 

affärsplanen till Venture Cup. En process FMEA och en konstruktions FMEA har också tagits fram.



sida 10 

 

Produkten 

Sekretessbelagt. 

Produktionsprocessen 
Sekretessbelagt. 

Affärssystem 
Här presenteras marknaden som produkten riktar sig till, marknadsplanen för hur vi kommer att 

hantera den och våra konkurrensfördelar. Distributionen och produktionsprocessen behandlar hur 

processen från tillverkning till leverans av produkten. Ekonomiska kalkyler som beskriver vad vi som 

företagsägare kommer att tjäna på vår verksamhet samt vilka omkostnader vi har. En tidsplan är 

knuten till affärssystemet samt en riskanalys som tar upp vilka risker som finns. 

Marknaden 
Enligt statistiska centralbyrån finns det över 4 500 000 hushåll i Sverige varav man kan anta att minst 

lika många duschar används frekvent. Alla dessa duschar kan utrustas med Ekodusch-konceptet för 

minskad miljöpåverkan och bättre ekonomi i hushållet. Det är främst aktuellt för privatpersoner i villa 

att installera värmeväxlaren och antalet villor uppgår till 2 miljoner. Tidpunkten då det är mest 

attraktivt för villaägarna att installera ekodusch är då badrummet renoveras, vilket uppskattningsvis 

görs vart 20:e år. Antalet renoveringar uppgår då till 150 000 badrum per år. Beräkningen är baserad 

på att en villa i snitt har 1,5 badrum.  

Utöver detta finns det även en stor marknad för fastigheter med mindre varmvattenberedare såsom 

i sommarstugor och liknande. Beroende på hur fort varmvattenberedaren kan värma vattnet kan 

ökningen på varmattenkapaciteten skilja.  

Konceptet borde vara intressant för alla som är intresserade av ett energisnålt boende vilket 

innefattar alla med miljötänk och alla som vill minska sina energikostnader. Detta anser vi vara en 

mycket stor målgrupp trots Sveriges ringa storlek. De höga och ständigt ökande energipriserna gör 

att investeringen i dagsläget återbetalar sig fort. 

Marknadsplan 
Sekretessbelagt. 
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Diskussion 
I projektet har vi fått en insikt i hur komplext något enkelt kan vara och hur komplext det är att ta 

fram en produkt som ska uttrycka enkelhet. Inledningsvis uppskattade vi att projektet inte skulle bli 

så tidskrävande, men förverkligandet av de lösningsförslag vi tidigt kom med tog betydligt mycket 

längre tid än vad det tog för oss att komma fram till lösningen i sig. Lösningen har också visat sig vara 

en liten del i arbetet för att nå den marknad vi siktar mot. 

Vi känner att projektupplägget, att alltid göra det som är viktigast, fungerar väldigt bra för oss. Det 

har gjort att det inte funnits någon ordentlig tidsplanering. Däremot så går vi inte bara på känsla, 

planeringen har alltid funnits där. Varje dag har vi gått igenom vilka hinder det är som finns framför 

oss för tillfället, vad som behöver göras samma dag och vart vill vi nå med det vi gör. Det har gjort 

projektorganisationen väldigt dynamisk och gynnat den kreativa miljön som vi trivs i. 

Under projekttiden har vi fått stark lärdom av behovet och vikten av ett brett kontaktnät. Hur stora 

tids- och kunskapsvinster det innebär att ta kontakt med personer som innehar spetskompetens 

gentemot att läsa sig till kunskapen på egen hand. När diskussioner har förts med dessa personer har 

det ofta framkommit lite tankar och funderingar vilket har gjort att vi upptäckt problem tidigare än 

vad vi annars gjort. 
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