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Sammanfattning
Dagens akvarieägare slarvar generellt med vattenbyten då det är tråkigt och jobbigt att utföra. Detta
leder i till ett smutsigt akvarium samt att fiskarna i akvariet kan ta skada av att leva i dåligt vatten för
länge. Intresset för att äga ett akvarium som kräver underhåll i form av vattenbyten hela tiden
svalnar och kanske försvinner helt med tiden på grund av det jobbiga underhållsarbetet.
I dagens läge finns det ingen produkt som löser ett vattenbyte snabbt och som framförallt håller golv
och händer torra. Vid användandet av en vanlig hävert kan det rent av förekomma att man får
akvarievatten i munnen då man ska tömma akvariet. Produkterna är istället inriktade på att enbart
göra en städning av botten samtidigt som tömningen av akvariet sker, produkterna fungerar oftast
inte alls vid påfyllning av akvariet.
Produkten som skall lösa problemet med vattenbyten är Drainfill. Drainfill kommer att kunna lösa ett
vattenbyte på ett snabbt sätt utan att varken händer, golv eller mun blir blöt. Tack vare Drainfill
kommer man även att kunna tömma akvariet lika lätt som att fylla på det, vilket motverkar onödiga
belastningar i ryggen om man istället skulle fylla på akvariet med en vanlig hink. Drainfill ska
underlätta akvarieägarens underhållsarbete av akvariet och på så sätt hålla intresset uppe.
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Abstract
Today's aquarium owners are generally careless when it comes to water changes as it is boring and
tedious to perform. This leads to a dirty fish tank and the fish in the aquarium can be damaged by
living in bad water too long. By owning an aquarium which requires constant maintenance, in the
form of annoying water changes, cools down the interest and may even cause the interest to
disappear completely due to the hard work of maintain the aquarium.
At present day, there is no product that solves a water change quickly and above all keeps the floor
and hands dry. When using an ordinary siphon it can even occur that you get aquarium water in your
mouth when you empty the tank. The products are mostly focused to clean the sand in the bottom
while emptying the aquarium, the products may not work at all when filling the tank.
The product that will solve the problem of water changes is Drainfill. Drainfill will be able to solve a
water change in a fast way without either hands, mouth or floor getting wet. Thanks to Drainfill you
will also be able to empty the aquarium as easy as filling it, which prevents unnecessary load in the
back if you instead would fill the aquarium with a regular bucket. Drainfill shall facilitate aquarium
owners maintenance of the aquarium and thus keep it interesting owning it.

3

Förord
Drainfill är ett Examensarbete som gjorts utav Viktor Hoving, student från
Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskola i Halmstad. Examensarbetet ägde rum under hösten
2012 till våren 2013. Projektet handlar om produktutveckling och innovationsledning och omfattar
22,5 högskolepoäng. Drainfillprojektet har handlat om akvarietillbehör vilket projektgruppen varit väl
insatt i som hobby på fritiden.
Ett tack till Markus Darinos från GPA Flowsystem AB som sponsrade prototypbygget med nödvändiga
komponenter till Drainfill. projektgruppen vill även tacka Åleds akvarium i Åled för att ha hjälpt till
med marknadsundersökningen. Slutligen riktas ett stort tack till handledare Jonas Rundquist som har
hjälpt till med projektet under hela vägen till slutresultatet av Drainfill.
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1. Inledning
Denna rapport handlar om vattenbytesprodukten Drainfill.

1.1 Bakgrund
I Sverige finns det uppskattningsvis mellan hundratusen till en miljon aktiva akvarier. Varje akvarium
behöver underhåll i form av bland annat vattenbyte. Många akvarieägare slarvar med sina
vattenbyten vilket leder till ett stökigt akvarium samt att fiskarna kan ta skada av att leva i dåligt
vatten för länge. Det klassiska vattenbytet med en vanlig hävert i form av en slang gör att både
händer och golv blir blött.

1.2 Behov/problembeskrivning
Akvarium är en möbel i många hem i Sverige och sköts det inte blir det fult, en del i skötseln är
vattenbyte. Med en produkt som löser ett vattenbyte med tömning och fyllning på ett bra sätt, som
dessutom går snabbt, kan locka till fler vattenbyten.

1.3 Syfte och mål
1.3.1 Syfte
Produktens syfte är att förenkla och snabba upp ett vanligt vattenbyte för akvariumägare. I samband
med fler vattenbyten kommer också djurens livskvalitet som bor i akvariet förbättras.
1.3.2 Projektmål
Målet med projektet är att hinna klart med en färdig och fungerande prototyp innan redovisningen
den 21 maj 2013. Rapporten ska vara färdig senast 27 maj 2013.
1.3.3 Effektmål
Effektmålet med produkten är att ändra akvariumägares vattenbytesvanor för att ge djuren som
lever i akvariet en bättre miljö att leva i. Produkten ska bidra med att akvariumägaren inte ska dra sig
för att göra ett vattenbyte för att det är för jobbigt eller tar för lång tid.

1.4 Avgränsningar
Projektet ska enbart lösa ett vattenbyte och i samband med bytet inte döda någon fisk.
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2. Projektbeskrivning
2.1 Intressenter
Kärnintressenterna för detta projekt är projektgruppen själv samt handledaren. Primärintressenterna
är köpare och användare, människor med akvarium hemma som vill snabba upp och förenkla ett
vattenbyte. Sekundärintressenterna för projektet är eventuella tillverkare och återförsäljare av
produkten.

2.2 Krav/önskemål
2.2.1 Krav
Blöter ej ner händerna. Vid användningen av produkten ska händerna förbli torra. Detta medför
också att man inte behöver tvätta händerna i samband med ett vattenbyte. Bakteriespridning i
samband med att doppa ner händerna i akvariet försvinner.
Snabbare än mekanisk hävert. Produkten måste vara snabbare än traditionella hävertlösningar.
Inte blöta ner golvet. Efter användning ska golvet vara i det skick som det var före användning.
Fungera till små akvarier. Så länge produkten får plats i akvariet ska den fungera.
Ingen höjdskillnad. Produkten ska inte behöva någon höjdskillnad för att fungera.
Inget vattenspill. I samband med att produkten används spills inget rent vatten.
2.2.2 Önskemål
Kul att använda. I kombination med att det ska gå snabbt att tömma respektive fylla akvariet ska det
även ge en viss känsla av nöje att använda produkten. Produkten ska därmed locka till vattenbyten
oftare.
Använda till sista droppen. Vid tömning och fyllning ska den nästintill kunna tömma allt och även
kunna påbörja ett flöde vid en låg vattennivå.
Lätt att använda. Det ska i princip inte behövas en manual till produkten. Bara man ser den ska det
vara klart hur man använder den.
Fylla akvariet på ett bra sätt. Vid påfyllning kommer ingen skit upp från bottnen.
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2.3 Projektorganisation
Projektgruppen består av en person, Viktor Hoving. Handledaren till projektet har varit Jonas
Rundquist.

2.4 Budget
Projektet är privatfinansierat utöver de 2000 kronor som Fåhrestependiet bidrog med.

2.5 Tidplan
Tiden för projektet löpte från starten i September 2012 till första juni 2013 då sista dagen på utexpo
ägde rum.

2.6 Risker
I samband med projektets uppstart gjordes en riskanalys. Riskanalysen hjälpte projektgruppen att
identifiera de största riskerna med projektet och på så sätt avgöra vad som är viktigt att tänka på
under projektets gång. Projektgruppen kom fram till, med hjälp av riskanalysen, att de tre största
riskerna med projektet är att prototypen blir för kostsam, beställda komponenter inte kommer i tid
och att den slutgiltiga lösningen inte blir lönsam att tillverka. (se bilaga, 1 riskanalys)

2.7 Sekretess
Projektet har varit helt öppet och presenterats till alla som har intresse av det.
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3. Metod
Under Projektets gång har dynamisk produktutveckling (DPD) till stor del tillämpats. (Ottosson,
1999) Metoden är flexibel och följer inget direkt och bestämt spår. Metoden anpassar sig och tillåter
att man jobba överallt i projektet samtidigt. Ordningen på uppgifterna är inte viktigt, det viktiga är att
man har en vision och jobbar mot ett tydligt mål. Fördelen med denna metod är att skulle något
hinder eller problem i arbetet uppstå som man inte kan påverka kan man gå vidare och ägna tid åt
något annat så länge. Arbetet går på så sätt framåt hela tiden. Då eventuella möjligheter uppkommer
i arbetet kan man även här avbryta det man håller på med för att ta tillvara på möjligheten.
(Holmdahl, 2010; Ottosson, 1999)
Då förutsättningarna hela tiden ändras och utvecklats är dynamisk produktutveckling att föredra
framför sekventiell produktutveckling i detta projektet. Sekventiell produktutveckling gör att
projektet blir långsammare men å andra sidan mer kontrollerbart. (Yasdani och Holmes, 1998).

3.1 Metod för produktutveckling och innovationsledning
3.1.1 Riskanalys
En riskanalys är nödvändig för att identifiera riskerna i projektet och konsekvenserna av riskerna om
de inträffar. Riskerna har alla ett sannolikhetsvärde så att man lätt ser vad som är viktigt att tänka på.
(Tonnquist, 2010)
3.1.2 80%-regeln
För att inte fastna i en del av projektet har projektgruppen tillämpat 80% regeln som menar att man
ska göra ett delmoment till 80% och sedan arbeta vidare med något annat och på samma sätt göra
det delmomentet klart till 80%. När man väl kommer tillbaka till det första momentet gör man 80%
av arbetet som är kvar av resterande 20%. Teorin menar att man ska kunna jobba mycket effektivare
för att det alltid är de sista 20% som tar längst tid. (Ottosson, 1999)
3.1.3 Flödande vattnets princip
Under arbetets gång har flera problem uppstår som har gjort att arbetet bromsats upp. Genom att
tillämpa flödande vattnets princip ser man till att arbetet går framåt hela tiden. Istället för att haka
upp sig på ett problem eller hinder kan man fortsätta jobba med projektet fast i en annan del för att
få arbetet att gå framåt hela tiden, förutsatt att delmomentet man fastnat vid inte måste lösas på en
gång. Med tiden då man jobbat med andra moment emellan löser sig oftast problemet man hade
från början eller så anses problemen oviktiga. (Holmdahl, 2010)
3.1.4 Dokumentation
Under hela projektets gång har projektgruppen antecknat ständigt för att lättare få blick över vad
som sagts och gjorts. Veckomöten med handledaren har kontinuerligt gjorts en gång i veckan under
hela projektets tid. Veckorapport har även skrivits varje vecka för att meddela handledaren om vad
som gjorts i veckan och vad som skall göras kommande vecka. (Holmdahl, 2010)
3.1.5 Kvalitetsstyrning
Kvalitetsstyrningar har utförts i alla moment i projektet. Först har man reagerat på att något måste
göras sedan planerat för att göra det. När planeringen är klar då genomförs planen för att sedan
kontrolleras så att det blev som man hade tänk. (Tonnquist, 2010)
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3.2 Metod för projektprodukten
3.2.1 BAD,PAD,MAD och CAD
Genom hela projektet har BAD,PAD,MAD och CAD- metoden använts. BAD står för brain aided design
och är en typ av brainstorming för att komma på idéer, detta har varit nödvändigt för att få fram
lösningar på problem som uppstått på vägen. PAD som betyder pencil aided design är direkt kopplad
till BAD då man skissar ner idéerna för att dels komma ihåg dem och dels öka förståelsen. När man
skissat ner idéerna kan PAD dessutom hjälpa till att generera nya idéer. MAD, model aided design är
nästa steg efter PAD, denna går ut på att avgöra om idéerna fungerar eller ej genom att helt enkelt
göra modeller och testa lösningarna. CAD, computer aided design är det sista steget i metoden och är
till för att ytterligare förtydliga och utvärdera den slutgiltiga lösningen. CAD fungerar främst som
ritningen till produkten. (Ottosson,2004)
3.2.2 Benchmarking
I projektet har det även varit nödvändigt att göra en benchmarking för att se vad som finns på
marknaden just nu och hur de har löst problemet. (Boxwell, 1994) Benchmarkingen gjordes dock
efter idégenereringen för att på så sätt inte påverkas av de redan existerande lösningarna. (Ottosson,
1999)
3.2.3 Marknadsundersökning
För att ta reda på behovet och intresset av produkten gjordes två undersökningar, en kvalitativ
undersökning och en kvantitativ undersökning. Den kvalitativa undersökningen bestod personliga
intervjuer med intressenter. Den kvantitativa undersökningen bestod av ett frågeformulär på
internet. Båda undersökningarnas syfte var att ta reda på intresset för en produkt som löser
problemet med vattenbytet och därmed se om det är värt att gå vidare med projektet. (Ottoson,
1999)
3.2.4 Kravspecifikation
Genom att sätta upp en kravspecifikation blir det tydligare och lättare att arbeta med projektet då
man tydligt ser vad projektet ska uppnå. (Tonnquist, 2010)
3.2.5 Utvärderingsmatris
För att lättare kunna avgöra vilket lösning som passar bäst till behovet användes en
utvärderingsmatris. Utvärderingsmatrisen fungerar genom att man poängsätter de olika lösningarna
efter hur väl de uppfyller vissa specifika egenskaper. Egenskaperna har också ett värde beroende på
hur viktiga de är. De två värdena multipliceras med varandra för att få en poäng på en lösning vid en
specifik egenskap. Lösningen med högst totalpoäng löser problemet bäst. (Ottosson, 1999)
3.2.6 SWOT- Analys
En SWOT- analys gjordes på produkten för att få en överblick av produktens interna och externa
egenskaper. styrkor, svagheter, möjligheter samt hot. (Kotler, 2005)
3.2.7 FMEA- Analys
För att se vilka feleffekter som kan uppkomma vid användning av prototypen gjordes en FMEAanalys. (Ottosson, 1999)
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4. Pumpar
Den viktigaste komponenten på hela produkten är pumpen, utan den fungerar inte produkten. En
pump definieras av att den kan transportera gas eller vätska. Fläkt kallas den om den transporterar
gas. Pumpar transporterar nästan alltid enbart vätska. I huvudsak finns det två huvudkategorier av
pumpar nämligen turbopumpar och förtäringspumpar. (Henriksson och Bondesson, 1992)
Centrifugalpumpar (radialpumpar) och propellerpumpar (axialpump) är de vanligaste
turbopumparna. Det som utmärker dessa pumpar är att flödet varierar beroende på höjden vätskan
pumpas till samt motståndet i slangar och ventiler vattnet leds i. Fördelen med dessa pumpar är att
flödet kan stoppas utan att pumpen tar direkt skada. Flödet stängs av genom att inte tillföra vatten
eller stänga en ventil. (Henriksson och Bondesson, 1992)
Förträngningspumpar pumpar till skillnad från centrifugalpumparna samma mängd vatten oavsett
motstånd i slangar och ventiler. Flödet förändras heller inte utav att höjden vätskan ska pumpas till
förändras. Denna sorts pump får man inte stänga av vätskeströmmen till, då det kan resultera i att
pumptrycket kan ta sönder antingen pumpen eller ledningen. (Henriksson och Bondesson, 1992)
Med tanke på egenskaperna hos de olika pumptyperna måste pumpvalet bli en turbopump då den är
minst känslig för tomkörningar och stoppat flöde.

4.1 centrifugalpump
En centrifugalpump består i huvudsak av ett pumphus, pumphjul, axel och motor. Motorn sätter
axeln i rotation som i sin tur sätter pumphjulet i rotation. Pumphjulet är den delen som skapar flödet
tackvare pumphuset som innesluter det. Pumphuset har två öppningar, där vattnet kommer in
respektive ut. När pumphjulet roterar
slungas vätskan med hjälp av
centrifugalkraften ut från
pumphusets ena öppning. Vid
pumphjulets centrum skapas då ett
undertryck som suger vätska från den
andra öppningen i pumphuset, och
ett flöde har skapats. Detta betyder
att vätskan kommer in i axelns
riktning och centrifugalkraften
pumphjulet skapar skickar vätskan ut
från pumphuset i en 90 graders vinkel
i förhållande till axeln. (Henriksson
och Bondesson, 1992)
Som tidigare nämnt kan flödet stoppas utan att pumpen tar direkt skada, vilket är möjligt på grund av
att delarna i pumpen inte är så tätt inpå varandra. När flödet stoppas kan pumphjulet fortsätta
snurra tackvare utrymmet mellan hjulet och pumphuset. Detta medför i sin tur att pumpen bara kan
suga vätska då hela pumpen är dränkt. Pumpens uppbyggnad göra att man måste ta hänsyn till
uppfordringshöjden (höjden vätskan pumpas till) samt andra motstånd som exempelvis slangen. Det
är därför viktigt att välja en tillräckligt stark pump för dess syfte. (Henriksson och Bondesson, 1992)
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4.2 propellerpump
Till skillnad från centrifugalpumpen har
propellerpumpen en axial genomströmning. Detta är
möjligt på grund av att pumphjulets blad är formade
som en propeller och kan därför föra vätskan i axial
riktning. Dessvärre kan inte propellerpumpen pumpa
vätska om inte hela pumpen är dränkt. Vätskan som
gått förbi pumphjulet får en roterande rörelse, denna
dämpar man genom så kallade ledskovlar som
neutraliserar vätskans rörelse. Två nackdelar med en
propellerpump är för det första att vätskan som pumpas
vill strömma tillbaka närmast navet, detta förhindras
dock till stor del genom att ha ett stort nav. Det andra är
att uppfordringshöjden inte är lika stor som hos en
centrifugalpump. (Henriksson och Bondesson, 1992)

4.3 Drivning och pumpval
Det finns alltid en risk att pumpen stannar, exempelvis om pumpens pumphjul stoppas på grund av
att smuts eller småsten kommit in i pumphuset. Därför behöver den drivande motorn vara
konstruerad på ett sådant sätt att den klarar stopp i den drivande axeln utan att den skär sig. Detta
löses genom att välja en pump som bygger på magneter. Magnetmotorn fungerar genom att ett
magnetfält driver pumpen. Axeln som pumphjulet är fäst på består av en permanentmagnet, denna
omges av motoraxelns hylsa som också
den består av en permanentmagnet
(drivmagnet). Magnetfältet som
uppstår gör att så fort motoraxeln
rotera kommer pumphjulsmagneten
att rotera med samma hastighet. Skulle
pumphjulet stoppas kan motorn
fortsätta att gå utan att den går
sönder, detta tackvare att motorn är
starkare än magnetfältet. Vätskan som
pumpen pumpar fungerar även som
smörjning och kylning. (Henriksson och
Bondesson, 1992)
Valet av pump måste bli en centrifugalpump, detta för att propellerpumpen har lägre
uppfordringshöjd. Uppfordringshöjden är nödvändig för att kunna fylla högt stående akvarium.
Centrifugalpumparna är vanligare än propellerpumpar och blir därför billigare, dessutom är nästan
alla mindre centrifugalpumpar magnetdrivna. Kapaciteten varierar mellan 5 till 1800 liter i minuten
beroende på modell. När det kommer till själva valet av centrifugalpump är det i princip bara
designen och styrkan som avgör vilken pump som ska väljas. Den valda pumpen fick ett annorlunda
utseende i förhållande till bilderna ovan, men den fungerar på samma sätt. Vattnet leds om internt i
pumpen vilket gör att vattnet får en axial genomströmning. (se bilaga, 10 prototyp) Den axial
genomströmningen är den mest praktiska lösningen. (Henriksson och Bondesson, 1992)

13

5. Utvecklingsprocessen
Efter att det var klart vad uppgiften som skulle lösas var påbörjades brainstormingen i form av det
första steget i BAD, PAD, MAD, CAD modellen nämligen BAD. Med hjälp av den arbetades det fram
ett antal olika idéer och lösningar som ledde till nästa steg i modellen, nämligen PAD. Alla idéer som
utgjorde eventuella lösningar skrevs/ritades ner på papper. (se bilaga, 2 Produktidéer) För att
arbetet skulle kunna fortsätta ordentligt gjordes sedan en benchmarking i form av ett antal besök
hos olika djurbutiker. Syftet med detta var för att se vad som finns ute på marknaden just nu och hur
man i nuläget löser ett vattenbyte med tömning och påfyllning. Produkterna djurbutikerna hade att
erbjuda var ganska lika varandra och butikerna i sig hade i stort sett samma utbud. Det ska tilläggas
att alla produkter mer eller mindre var till för att städa akvariet. Vid tömningens slutskede fungerar
produkterna inte så bra då vattennivån är för låg. (se bilaga, 3 Företagsprodukter) För att kolla
intresset och se ifall det var lönsamt att gå vidare med projektet gjordes en kvalitativ
marknadsundersökning under tiden som företagsbesöken utfördes. Detta gjordes genom ett antal
intervjuer där fem personer med olika lång erfarenhet som innehar akvarium av olika storlekar och
mängd fick besvara ett antal frågor i en personlig intervju. Intervjuerna bidrog i
brainstormingprocessen om att hitta en bra lösning på problemet produkten ska lösa. Av det
intervjuer som genomfördes tyckte alla att den tänka produkten var bra och att de skulle kunna
tänka sig att köpa den. Förutsätt att produkten uppfyller vissa krav som att den ska vara enkel att
använda, snabb, hållbar, relativt billig och att man ska slippa behöva blöta ner händerna under ett
vattenbyte. (se bilaga, 4 Intervjuer) Med hjälp av intervjuerna fastställdes en kravspecifikation.
För att söka ytterligare produkter som löser problemet gjordes ytterligare en benchmarking i form av
en internetundersökning på alternativa produkter. Internetundersökningen visade att produkterna
från de olika tillverkarna liknar varandra ganska mycket. De lokala fiskbutikerna erbjuder dessutom
en hel del av dessa produkter. (se bilaga, 5 Alternativa produkter)
Under tiden som idéerna till lösningen växte fram gjordes samtidigt en Patentsökning. Detta för att
helt fastställa att det inte var något patent som kunde hindra lösningarna. (se bilaga, 6
Patentsökning)
Efter Företagsbesöken, intervjuerna ,marknadsundersökningen och patentsökningen var det dags för
halvtidredovisning och den tredje fasen i BAD, PAD, MAD, CAD modellen nämligen MAD. Under hela
hösten utvecklades totalt 5 lösningar fram, alla med en eller två pumpar som huvudkoncept. (se
bilaga, 2 Produktidéer) Innan den slutgiltiga Prototypen kunde göras var det nödvändigt att se om
konceptet fungerade. Därför gjordes en
"förprototyp" av den slutgiltiga prototypen. För att
förprototypen skulle fungera krävdes en pump, en
stav som man kan hålla i, en strömförsörjning,
buntband för att fästa pumpen och sladdarna med,
tejp för att markera handtaget, en slang som sitter
fast i pumpen samt en klämma som håller slangen
på plats. Inköpslista (se bilaga, 7 Förprototyp)
Resultatet blev enligt bilden:
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Förprototypen var även med vid halvtidsredovisningen då en presentation hölls för att visa att
konceptet fungerar. Förprototypen fungerade bra och uppfyllde redan vid detta tidiga stadiet de
flesta krav och önskemål slutprodukten skulle ha. Kostnaden för tillverkningen blev cirka 600 kr i
komponentkostnad.
Efter Halvtidsredovisningen var det dags för att bestämma hur slutprodukten skulle se ut. En
utvärderingsmatris gjordes för att avgöra vilket koncept som var mest lämpad att gå vidare med.
Lösningen som fick bäst poäng liknade
förprototypens utformning förutom ett tillägg
med längdjustering, filterlösning, handtag och
stav. Kraven och önskemålen som kom fram
genom intervjuerna låg till grund för
utformningen av utvärderingsmatrisen. (se
bilaga, 8 Utvärderingsmatrisen) Under
designarbetet av produkten användes CADprogrammet Catia. Prototypen delades in i olika
små projekt för att lättare kunna arbeta fram
en helhetslösning, dessa var: Filter,
Pumphållare, Knapphål, Handtag och Justering
av längd. (se bilaga, 9 Delprojekt i CAD)
Resultatet blev enligt bild.
Det var i ett ganska sent skede ett namn och logga på produkten arbetades fram. Namnet på
produkten skulle bli Drainfill, loggan till namnet blev också Drainfill med några effekter gjorda i
Photoshop. Själva namnet kom rent spontant och speglar lite vad produkten ska göra fast på
engelska, nämligen draining och filling, Resultatet blev således Drainfill.

Nästa steg var att göra en prototyp i verkligheten. Detta gjordes genom att först beställa hem rören
till teleskopslösningen, Rören blev en sponsring till projektet från GPA Flowsystem AB. Rören var de
ända komponenterna som behövdes beställas, därför gjordes detta först för att undvika onödiga
fördröjningar. Pumpen från förprototypen fungerade så pass bra att den även fick vara
huvudkomponenten i den slutgiltiga prototypen. Knappen, slangen, klämman samt
strömförsörjningen var också de komponenter som fick vara med i den slutgiltiga prototypen.
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Filtret, pumphållaren och vinkeln mellan handtag och rör var tre komponenter som skrevs ut på
Högskolan i Halmstads Makerbot (3D- skrivare). Just för att det fanns tillgång till en 3D- skrivare
gjorde att designen och funktionen på de tre delarna blev mycket bättre. Delarna kostade inget att
skriva ut då det fanns en del överblivet material kvar som skolan hade.
Slutligen köptes det in ett handtag i form av ett vanligt cykelhandtag samt kardborreband för att
hålla sladdarna och pumpen på plats. För att se allts som köptes in. (se bilaga, 10 Prototyp)
Totalkostnaden för hela den slutgiltiga prototypen blev cirka 700 kronor.
Slutligen gjordes en SWOT- analys på produkten för att kartlägga Prototypens Styrkor, svagheter,
möjligheter och hot. (se bilaga, 12 SWOT) Enkla tester mellan en klassisk hävert och Drainfill hjälpte
till att bestämma några. En av de främsta sakerna med Drainfill är att den är snabbare än någon
annan produkt ute just nu, när det gäller att utföra ett vattenbyte av ett akvarium.
I samband med att prototypen blev klar var det dags att göra en FMEA för att analysera riskerna med
att använda produkten. (SE BILAGA, 13 FMEA) FMEA även kallad feleffektsanalys visade att de
felmöjligheter som kan uppstå vid användning av produkten mestadels ligger på användarens ansvar.
Under andra halvan av projektets gång låg en enkätundersökning ute på internet för att ytterligare
undersöka hur intresset är utöver intervjuerna. Enkätens syfte var i princip till för att kolla intresset
hos akvarieägare och vilket pris de i så fall skulle vilja betala (se bilaga, 14 marknadsundersökning).
Marknadsundersökningen gick dåligt till en början med få som svarade på enkäten. Tack vare ett
samarbete med Åleds Akvarium AB i Åled kunde marknadsföringen bli bättre då det var många fler
som kunde delta i undersökningen då de la upp enkäten på deras facebooksida. Resultatet av
marknadsundersökningen blev positivt då det var många som kunde tänka sig att köpa produkten
och dessutom till ett bra pris. 81 akvarieägare deltog i marknadsundersökningen.
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6. Produkten
Akvarietömmaren Drainfill är menad att förenkla vattenbytet och om möjligt göra det snabbare.
Akvarium som ska tömmas måste vara så stora att man kan sticka ner pumpsidan av
akvarietömmaren i det för att påbörja tömningen. Detta betyder att akvariet kan vara så litet som 5
liter. När det kommer till största storleken på akvarium är det bara tålamodet som avgör om man ska
använda produkten. Är akvariet så stort som 1000 liter kan det ta lite tid att gör ett byte. Troligtvis
har akvarieägaren då ett system för vattenbyte redan.

Drainfill har två lägen, ett för tömning (indraget läge) och ett för påfyllning (utdraget läge). Det går
även att ta bort pumpen genom att dra bort kardborrebanden som omsluter pumpen och
pumphållaren, detta för att möjliggöra rengöring av Drainfill. Drainfill är till stor del gjord i plast.
Övriga material är gummi och metall förutom Elektronikdelarna som pump och transformator.
Vattenbytestesterna, som låg till grund för SWOT- analysen, visade att Drainfill är att föredra före en
klassisk hävert (vanlig slang):

Drainfill
Hävert

Tömning

Påfyllning

Vatten på golv

30 sekunder
70 sekunder

40 sekunder
30 sekunder

Nej
Ja

Vatten på
händer
Nej
Ja

Vatten i
munnen
Nej
Ja

Påfyllningstiden varierar givetvis ganska mycket vid en klassiskt påfyllning då man använder sig av en
hink och häller ner vattnet i akvariet. Häller man över vatten från hinken ner i akvariet för snabbt
kommer det dock att resultera i ett smutsigt akvarium då all skit från botten sprider sig i akvariet.
Drainfill leverera alltid ett jämt och lugnt flöde som varken stressar fiskarna eller drar upp skit från
bottnen av akvariet. Skulle akvariet av någon anledning vara beläget på en lägre nivå än hinken vid
tömning fungerar den klassiska häverten inte längre, däremot fungerar Drainfill vid dessa situationer
tack vare pumpen. För att få igång ett flöde med den klassiska slangen måste man suga i ena änden
för att starta ett flöde och vid den klassiska påfyllningen måste man lyfta en tung hink och belasta
ryggen i ett visst läge under hela påfyllningen, detta gör Häverten jobbig att använda då man
dessutom riskerar att få in vatten i munnen vid tömningen vilket i sin tur gör slangen otrevlig att
använda. Drainfill gör vattenbytet lättare då det bara är att trycka in den röda knappen belägen på
hantaget för att starta ett flöde både vid tömning och fyllning. Mer om Drainfills för och nackdelar.
(se bilaga, 12 SWOT)
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Funktion
Tanken med Drainfill är att den ska kunna ha
ett kort och ett långt läge tack vare
teleskopslösningen. Vid tömning är det
meningen att man ska ha Drainfill i det
indragna läget för lättare manövrering när
man har pumpänden i akvariet. Vattnet förs
vidare till en behållare via slangen. Se bild 1.
Drainfill aktiveras genom att man trycker på
den röda knappen belägen vid hantaget.
Pumpar man upp vatten till en högre höjd
räcker det med att man släpper knappen för
att avsluta flödet, ska Drainfill däremot
pumpa vatten till en lägre höjd krävs det att
man lyfter upp pumpen ovanför vattenytan
för att avsluta flödet. Se bild 2.
När akvariet sedan ska fyllas drar man ut
teleskopet för att göra Drainfill längre. Det
utdragna tillståndet tillåter användaren att
stå upprätt utan att böja sig eller belasta
ryggen med en hink eller liknande medans
akvariet fylls på. Vattnet pumpas från en
behållare. Se bild 3.
Som finish på Produkten kommer det även att
sitta en etikett på den vita delen på
teleskopsröret med loggan Drainfill på. Se bild
nedan.

18

7. Produktionsprocessen
Produkten har tre komponenter som måste specialtillverkas då de inte finns i dagsläget, nämligen
filtret, pumphållaren och vinkeln mellan handtaget och rören. Ett verktyg för formgjutning kostar
mellan 50 000 och 300 000 kronor beroende på hur komplicerad formen på komponenten som ska
tillverkas är. Materialet däremot är mycket billigare och kostar mellan 15 till 300 kronor kilot
beroende på hur bra materialet är. Plasten till detaljerna Drainfill är gjord av kommer kosta cirka 30
kronor kilot. Det är svårt att säga vad just Drainfills formverktyg kommer kosta men en kostnad på
300 000 kronor för alla komponenter är inte orimligt att räkna med.
Pumpen köptes in på biltema för cirka 120 kronor, men ska en produktion bli aktuell är det tvunget
att en likvärdig pump kan köpas in för åtminstone hälften av den summan. Dock har projektgruppen
inte lyckats hitta en leverantör till en pump ännu. Transformatorn köptes in för cirka 300 kronor från
NS effektivare energi. En offert på en likvärdig transformatorn har kommit in från acal bfi på 120
kronor styck. Det är även här ett krav att denna kostanden ytterligare halveras om en produktion ska
bli aktuell. Tyvärr har projektgruppen inte funnit en billigare leverantör till transformatorn för
tillfället.
Övriga komponenter som handtag, rör, ac- adapter, kardborreband, färg, och limklämma köptes in
för en totalkostnad på cirka 120 kronor för en Drainfill räknat. Även i detta fallet gäller att om en
produktion skulle bli aktuell behövs en billigare leverantör till varje detalj hittas och ges en
totalkostnad på cirka 40 kronor. För vilka komponenter som köptes in till prototypen och var. (se
bilaga, 10 prototyp)
Vid monteringen av Drainfill är det i princip bara hopsättning av komponenterna som behövs.
Därefter lödning vid knappen samt limning av alla komponenter så att de inte delar sig. Lönen
kommer att vara 150 kronor i timmen inklusive sociala avgifter. Monteringstiden är cirka 30 minuter.

7.1 Kompetensanalys
Om en produktion blir av kommer hopsättningen ske av en person som är någorlunda teknisk och
kan hantera ett lim och en lödpenna. Mer kompetens krävs inte.
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8. Affärssystem
8.1 Marknaden
Efter benchmarkingen kan man säga att det Idag finns framför allt tre populär tillverkare som gör
produkter för städning/slamsugning av akvarium nämligen Eheim, JBL och Marina. Idag finns det
inget direkt utbud på produkter vars specifika uppgift är att tömma och fylla ett akvarium.
Produkterna de tillverkar kan dock mer eller mindre användas för tömning och fyllning med
varierande framgång. (se bilaga, 5 alternativa produkter)
Generellt finns det ett intresse för produkten då över hälften av de som svarat på den kvantitativa
marknadsundersökningen är intresserad av den, en liten del har inget intresse och så finns det de
som är osäkra på den och vill se den först innan de köper. Priset folk var villiga att betala var bra då
nästan 60% kunde tänka sig ett att betala ett pris över 300 kronor. Antalet akvarieägare som köper
akvariumtillbehör på internet eller djurbutik uppgick till 83%. (se bilaga, 14 marknadsundersökning)
Antalet akvarieägare i Sverige finns ingen direkt siffra på men lokala djurbutiker och akvariebutiker
säger att det finns mellan etthundratusen till en miljon i Sverige. Projektgruppen har valt att räkna
lågt och anta att det rör sig kring tvåhundratusen akvarieägare i Sverige.

8.2 Marknadsplan
Produkten riktar sig mot alla som har akvarium i storlekar mellan cirka 5 till 1000 liter i Sverige. Vilket
nästan alla akvarium för hemmabruk är.
Marknadsundersökningen visade att de flesta som köper akvariumtillbehör idag köper dem på
antingen internet eller i djurbutik. Därför skall Drainfill göras tillgänglig på just internet och djurbutik.
(se bilaga, 14 marknadsundersökning)
Drainfill kommer säljas till företag som i sin tur säljer den vidare till slutkund. Det betyder att Drainfill
kommer behöva presenteras för varje företag som projektgruppen vill ska ha Drainfill i sitt utbud.
Marknadsföringen får i sin tur företagen sköta hur de vill.

8.3 Distribution
Drainfill kommer att tillverkas hemma hos en projektmedlem till en början om en produktion blir
aktuell. Drainfills kommer sedan att skickas via post till företagen som i sin tur säljer den till slutkund.
Blir Drainfill populär och det skulle visa sig att det skulle behöva tillverkas många fler och fortare
kommer en lokal hyras och personal anställas. De tillverkade Drainfills kommer sedan skickas via
lastbil till Företagen som beställer dem. Skulle intresset för Drainfill vara ännu större kommer med
tiden Drainfill att vara tillgänglig utomlands.
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8.4 Ekonomiska planer/kalkyler
Innan man kan börja räkna på något måste man veta hur många som kan tänka sig att köpa Drainfill
för att kunna räkna på en ungefärlig tillverkningsvolym och förtjänst. Denna information fås från
marknadsundersökningen. (se bilaga, 14 marknadsundersökning) Antalet akvarieägare i Sverige
antas vara cirka 200 000 idag. Svaren från marknadsundersökningen representerar akvarieägare i
Sverige.
Av 200 000 akvarieägare köper 83% akvarietillbehören på internet eller djurbutik vilket ger 166 000
akvarieägare. Av dessa vill 51% ha Drainfill vilket ger 84 660 akvarieägare. 56% av dessa kan i sin tur
tänka sig att betala omkring 500 kronor för Drainfill, vilket ger 47 410 akvarieägare som kan tänkas
köpa Drainfill, och då är fortfarande de 39% som var osäkra inte inräknade.
Kostnaderna för att starta en produktion av Drainfills. Som produktionsprocessen nämner så krävs
det att komponenterna kostar enligt följande för att en produktion ska bli aktuell:
Fast kostnad Formverktyg:

300 000 kronor

Rörlig kostnad Pump:
Transformator:
Övrigt:
Lön:

60 kronor
60 kronor
40 kronor
150 kronor i timmen

Kostnaden för att tillverka tusen, tiotusen respektive trettiotusen Drainfills är enligt följande:




1000 Drainfill = 300 000 (formverktyg) + 1000 * 60 (pump) + 1000 * 60 (transformator) +
1000 * 40 (övrigt) + 1000 * 75 (lön 30 minuter) = 535 000 kronor
10 000 Drainfill = 300 000 (formverktyg) + 10 000 * 60 (pump) + 10 000 * 60 (transformator)
+ 10 000 * 40 (övrigt) + 10 000 * 75 (lön 30 minuter) = 2 650 000 kronor
30 000 Drainfill = 300 000 (formverktyg) + 30 000 * 60 (pump) + 30 000 * 60 (transformator)
+ 30 000 * 40 (övrigt) + 30 000 * 75 (lön 30 minuter) = 7 350 000 kronor

Styckpriset för tusen, tiotusen respektive trettiotusen Drainfills blir då:




1000 Drainfill = 535 000 / 1000 = 535 kronor styck
10 000 Drainfill = 2 650 000 / 10 000 = 265 kronor styck
30 000 Drainfill = 7 350 000 / 30 000 = 245 kronor styck

Till en början bör man inte tillverka fler än 30 000 Drainfills då de fast kostnaderna inte har så stor
påverkan på styckpriset vid högre tillverkning. Räknar man med en produktion på 30 000 Drainfills
antas djurbutikerna köpa in Drainfills för 350 kronor styck vilket ger en vinst på 105 kronor per såld
enhet. Internetbutiken räknar projektgruppen med att de köper in Drainfills för 400 kronor vilket ger
155 kronor i vinst per såld enhet. Om man ska följa marknadsundersökning är marknaden uppdelad
så att 22% (6 600) av alla Drainfills går ut till internetbutikerna och 78% (23 400) går ut till
djurbutikerna. Den totala vinsten på internet och djurbutik blir då 3 480 000 kronor om alla 30 000
Drainfills säljs.
För att Få igång en självbärande produktion behövs pengar till en startserie på tusen Drainfills. Detta
kräver ett startkapital på 600 000 kronor. Pengarna måste lånas eller satsas av en riskkapitalist.

21

8.5 Tidplan
Om en produktion av Drainfills blir aktuell kommer tidigast den första Drainfill nå butikerna hösten
2013.

8.6 Risker
I samband med att starta en faktisk produktion finns det en del risker som gör att produkten inte
säljer bra eller inte ens blir tillverkad. Projektgruppen ansåg att de allvarligaste riskerna med att
starta en produktion är att marknadsundersökningen inte stämmer vilket resulterar i att produkten
inte säljer. En annan viktig risk att ta hänsyn till är hur dyr tillverkning av produkten kommer att bli.
Visar det sig att produkten är för dyr att tillverka i förhållande till försäljningspris är det inte en god
idé att gå vidare med projektet. (se bilaga, 15 riskanalys)
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9. Diskussion/reflektion – produkt
9.1 Påverkan
Drainfill bidrar till att ändra beteendet kring hur ofta akvarieägaren byter vattnet tack vare att det är
roligt att använda Drainfill vid vattenbyten, detta leder i sin tur att fiskarna påverkas positivt då de får
en mer hälsosam miljö att leva i.
Handikappade som är rullstolsbundna eller saknar en kroppsdel klarar inte att utföra ett klassiskt
vattenbyte då det krävs att man står upp och med två händer fyller akvariet med en hink vid
påfyllning av akvariet. Drainfill löser problemet genom att var så lättanvänd att enbart en hand
behövs vid användning och då kan man även välja att sitta ner också.
På grund av att Drainfill inte kräver någon höjdskillnad, till skillnad från en hävert, kommer man i
framtiden kunna se Drainfill ägare som har akvarium på lite annorlunda ställen i sitt hem än det
vanliga akvariet intill väggen. Istället kanske man kommer kunna se akvarieägare med ett akvarium i
golvet, bara fantasin sätter gränser.
Den kanske viktigaste påverkan Drainfill kommer göra är att den vanliga akvarieägaren slipper blöta
ner golv och händer vid ett vattenbyte. Akvarieägaren vinner samtidigt tid och nöje då Drainfill både
är roligare och snabbare att använda än en hävert.
Idag finns det en produkt som allra mest konkurrerar med Drainfill. Den består av en lång slang som
man kopplar till kranen och akvariet, vid tömning orsakar den ett vattenspill vilket Drainfill inte gör.
Vid påfyllningen med denna produkten riskerar man dessutom att någon går in i slangen och på så vis
river ner den på golvet och skapar vattenskador. Detta problemet finns inte hos Drainfill.
Givetvis har Drainfill inte bara fördelar. Vid tömning klarar Drainfill bara tömma vattnet i akvariet till
en viss nivå då en del av pumpen måste vara under vatten ytan för att Drainfill ska fungera. För att få
ut det sista vattnet ur ett akvarium krävs att man tippar akvariet då ingen annan produkt idag klarar
av uppgiften heller. Teleskopskopplingen på Drainfill tvingade strömsladden att gå utanför röret
annars kunde Drainfill inte ha en längdjustering. Både att kunna tömma ett akvarium till sista
droppen och ordna teleskopet så designen blir snyggare kunde inte uppnås i detta projekt, men
förhoppningsvis i ett senare utvecklingsprojekt av Drainfill.

9.2 Hållbar utveckling
Tanken med materialval hos Drainfill var att den skulle vara miljövänlig och kunna gå att återvinna så
lätt som möjligt. Därför är det mesta på Drainfill gjort av ABS - plast som anses miljöklassat. ABSplast mals ner vid återvinning för att sedan kunna användas till nya ABS- plastprodukter.
(http://www.sa-interior.se/pages/miljoeinformation.php) Handtaget som är gjort av gummi sorteras
som vanligt gummi. Klämman belägen på slangen sorteras som metallskrot. Pumpen, transformatorn
och ac- adaptern sorteras som elektronikskrot. De flesta delar på Drainfill, utom plasten, kommer
man troligtvis själv att kunna återanvända till något annat när Drainfill gått sönder.
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9.3Etik och moral
För att en produktion ska bli aktuell måste komponenterna bli billigare att köpa in. Detta betyder att
Pumpen troligtvis inte kan tillverkas i Sverige då lönerna hade gjort att företaget som sålt pumpen i
så fall gått med negativt resultat. Kravet på det låga priset på Transformatorn och pumpen kräver en
beställning från ett land där arbetsförhållandena är mycket sämre än i Sverige, exempelvis Kina. För
att Drainfill ska bli helt svensktillverkad krävs det att de potentiella kunderna till Drainfill måste
betala åtminstone det dubbla än om vissa delar varit tillverkade i Asien till exempel, vilket de
potentiella kunderna inte kommer att göra. Blir en produktion aktuell kommer de flesta produkter
att tillverkas i Asien och på så vis göra Drainfill lönsamt. Priset för att få billiga komponenter till
Sverige gör att arbetarna i Asien i princip jobbar för mat för dagen.

9.4 Lika villkor
Projektgruppen anser att Drainfill inte diskriminerar någon akvarieägare. Drainfill har snarare en
motsatt effekt då den möjliggör för handikappade att kunna skaffa och ta hand om ett eget
akvarium. Drainfill är utformat på ett sådant sätt att även långa personer utan problem ska kunna stå
raklånga vid påfyllningen av akvariet och slippa böja sig.
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10. Diskussion/reflektion – projekt
Med tanke på att Projektgruppen bara bestod av en person ansågs ett Gantt schema bara bidra med
onödigt merarbete. Allt som rör projektet har istället samlats in digitalt i en dator. Deadlines och
planering har istället sköts genom ständiga anteckningar i ett "projektdokument". All övrig
information gällande projektet har också samlats i detta dokument. Skulle projektgruppen bestå av
fler medlemmar skulle det vara direkt nödvändigt att använda sig av ett Gantt schema och eventuellt
en Visuell planering för att alla i gruppen ska se var de befinner sig i projektet och vad som måste
göras. I grund och botten var slopandet av Gantt schemat en nödvändig effektivisering av arbetet.
Projektgruppen gjorde ingen budget tack vare Fåhrestependiet på 2000 kronor. De båda
Prototyperna fick en totalkostnad på cirka 1300 kronor. Övriga kostnader som resor har
projektgruppen varit beredd att stå för själv.
När det kommer till BAD, PAD, MAD, CAD modellen kan man tycka att det i dagens läge bör kunna
bytas plats på MAD och CAD med tanke på att det går att göra väldigt realistiska digitala bilder och
modeller på en dator. För att kunna göra detta krävs dock att man är kunnig i CAD och kan göra det
realistiskt. Just i detta projektet där kompetensen för snabbt CAD-arbete fanns kunde detta vara en
bra idé.
Den absolut viktigaste metoden i dynamisk produktutveckling, som har varit till stor hjälp genom hela
projektet, är flödande vattnets princip som har tillåtit gruppen att hela tiden kunna jobba vidare trots
att arbetet ständigt kört fast. Ett bra exempel på detta var när teleskopskopplingen skulle ordnas och
projektgruppen inte visste riktigt hur. Därför beslutades det att energin skulle läggas på att arbeta
med andra mer säkra uppgifter i projektet. När teleskopskopplingen till slut inte kunde undvikas mer
visade det sig att problemet näst intill löste sig själv, eller snarare blev ett lättlöst problem.
En del av de som svarade på marknadsundersökningen ansåg produkten som onödig och att den inte
behövs. En liknande historia när det kommer till dessa kommentarerna är när Apple lanserade Ipad
2010. Det kom en hel del forumdiskussioner och artiklar om hur onödig den var och att ingen
behöver den. Vissa totalsågade den andra ansåg att den var onödig men att den ändå kommer att
sälja. Ett exempel på en totalsågning: http://ustandout.com/technology/ipad-useless där en person
skriver om 12 skäl till att den är helt onödig. När folk väl fick testa surfplattan blev de "måste ha"
galna och skaffade en i alla fall, trots att den var så onödig. Idag har de flesta hushåll både en och två
surfplattor. Poängen är att en liknande effekt finns hos Drainfill, då folk fått prova den har deras kritik
mot den drastiskt förvandlats till ett "måste ha" begär. För de som äger ett akvarium och vet vad det
innebär att göra ett vattenbyte förändrades den negativa åsikten, då Drainfill var smidigare och
snabbare än de trott från början. Den kvantitativa marknadsundersökningen blir därför en aning
osäker då folk inte vet säker vad de får. Däremot har den kvalitativa marknadsundersökningen med
personliga intervjuer varit en mer säker metod för att undersöka intresset på produkten. En intervju
med alla potentiella kunder går naturligtvis inte göra även om det vore det bästa rent
resultatmässigt.
Fördelen med att jobba ensam i ett projekt är att besluten går väldigt snabbt att ta och man behöver
inte ta hänsyn till någon. Däremot när det står klart vad som ska göras tar det tre gånger så lång tid
att utföra uppgiften.

25

11. Referenser
11.1 Böcker


Boxwell, R. Jr. (1994). Benchmarking For Competetive Advandtage. USA: McGraw Hill Inc



Henriksson, H/ Bondesson, L. (1992). Pumpboken om centrifugalpumpar och andra pumpar.
Markaryd: Sveriges skogsindustriförbund.



Holmdahl, L. (2010). Lean Product Development på svenska. Göteborg: ABC-tryck



Ottosson, S. (1999). Dynamisk Produktutveckling. Floda: Tervix AB



Ottosson, S. (2004). Dynamic product development — DPD. Technovation 24, 207–217.



Philip Kotler, P. (2005). Principles of Marketing. London: Financial Times/ Prentice Hall



Tonnquist, B. (2010). Projektledning tredje upplagan. Stockholm: Bonnier Utbildning



Yasdani, B. and Holmes, C.. (1998). Four Models of Design Definition: Sequential, Design
Centered, Concurrent and Dynamic, Journal of Engineering Design, 10:1, 25-37.

11.3 Internet


http://ustandout.com/technology/ipad-useless 2013-05-06



http://www.sa-interior.se/pages/miljoeinformation.php 2013-05-23

26

12. Bilagor
Bilaga, 1 Riskanalys
Bilaga, 2 Produktidéer
Bilaga, 3 Företagsprodukter
Bilaga, 4 intervjuer
Bilaga, 5 alternativa produkter
Bilaga, 6 patentsökning
Bilaga, 7 Förprototyp
Bilaga, 8 utvärderingsmatris
Bilaga, 9 delprojekt i CAD
Bilaga, 10 Prototyp
Bilaga, 11 MET- Matris
Bilaga, 12 SWOT
Bilaga, 13 FMEA
Bilaga, 14 Marknadsundersökning
Bilaga, 15 riskanalys

27

Bilaga, 1 Riskanalys
Riskerna är poängsatta från 1 till 10, där 10 är högst sannolikhet att något inträffar och 1 är nästan
obefintligt. Konsekvensen mäter hur allvarligt det är att en viss risk inträffar. Riskvärdet är produkten
av sannolikheten och konsekvensen för att se vilken risk som är mest allvarlig.
Risk
Beställda
komponenter
kommer inte i tid
Prototypen
uppfyller inte
kraven
Prototypen blir
för kostsam
Prototypen blir
inte färdig i tid
Prototypen är
inte pålitlig
Dålig motivation
till projektet
Inte lönsam att
tillverka

Sannolikhet 1-10
7

Konsekvens 1-10
9

Riskvärde (sannolikhet * konsekvens)
63

6

8

48

7

10

70

4

8

32

4

5

20

4

10

40

8

8

64

Åtgärder
Alla risker är en risk för projektet, dock är de översta riskerna de man bör ta mest hänsyn till.
Risker (högst risk först)
Prototypen blir för kostsam
Beställda komponenter
kommer inte i tid
Inte lönsam att tillverka
Prototypen uppfyller inte
kraven
Dålig motivation till projektet

Prototypen blir inte färdig i tid
Prototypen är inte pålitlig

Åtgärder
Hitta billigare sätt att tillverka
Beställ komponenter i god tid

Ansvarig
Projektägare
Projektägare

Tillverka inte / sälj idén
Börja i god tid för att hinna
göra tester och förbättra delar
som inte duger
Arbeta smart, jobba lite hela
tiden så det inte känns så
jobbigt
Börja i god tid
Börja i god tid för att hinna
göra tester och förbättra delar
som inte duger

Projektägare
Projektägare

Projektägare

Projektägare
Projektägare
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Bilaga, 2 Produktidéer
Huvudkravet för lösningen var att den måste kunna tömma och fylla ett akvarium. Följande förslag
har under hösten vuxit fram:
1. Den första lösningen som även var med som grundkoncept på Halvtidsredovisningen. Idéen går ut
på att pumpen som är fäst längst ut på en aluminiumstav sätts igång via knappen på handtaget.
Knappen matas av elektricitet som i sin tur sätter igång pumpen när knappen är intryckt. Pumpen
måste vara i ett vattenfyllt akavrie vid tömming eller i en vattenfylld hink vid påfyllning. På pumpen
sitter en slang som för bort vattnet, slangen är även utrustad med en klämma som gör att
slangänden håller sig på plats vid tömming/påfyllning.
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2. Den andra lösningen går ut på att pumpen pumpar in vattnet genom slangen in i en behållare på
ca 20 liter. Vid påfyllning krävs det en pump till för att få ut vattnet ur behållaren, denna pumpen är
belägen inuti behållaren. På tanken sitter ett handtag med en knapp som med hjälp av elektricitet
startar påfyllningen/tömningen av akvariet. Den yttre pumpen är även utrustad med en krok som gör
att du kan fästa pumpen på akvariet utan att behöva hålla i den.
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3. Den tredje lösningen använder sig av den befintliga pumpen i akvariet för att tömma. Det går ut på
att man för ner en slang i akvariet och fäster den på pumpen med någon typ av snabbfäste, sedan
pumpar pumpen ut vattnet ur akvariet. Lösningen är inte kapabel att fylla akvariet då pumpen bara
kan pumpa vattnet i en riktning.
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4. Den fjärde lösningen är en specifik hink där en slang är fäst på bottnen av hinken och en pump i
den andra änden av slangen. Pumpen har en krok som man kan fästa på akvariet för att slippa hålla i
den. Pumpen aktiveras genom en knapp som är belägen på ett handtag längsmed sladden. Lösningen
klarar bara att tömma akvariet, men skulle man ha ytterligare en pump vid bottnen av hinken kan
man även fylla akvariet.
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5. Den Femte och sista lösningen består av en pump som är fäst på ena änden av en slang. Pumpen
drivs av elektricitet och aktiveras genom att man trycker på knappen på hantaget som är fäst på
sladden. För att slangen inte ska fara iväg vid användning finns en klämma som håller slangänden på
plats.
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Bilaga, 3 Företagsprodukter
2012-09-10

Grizzly Zoo

För att ta reda på de alternativa produkterna besöktes ett antal företag däribland Grizzly Zoo i
halmstad. Utbudet visade i huvudsak två koncept: den ena gick ut på att man kopplat en tjockare
cylinder till en slang där cylinderänden sänks i akvariet där den fylls med vatten sedan tar man upp
cylindern till ytan igen och låter vattnet rinna ut ur andra ändan på slangen, så fort ett flöde har
uppnåtts sänks slangänden med cylindern ner i vattnet igen och det har uppstått ett fortsatt flöde.
Den andra sortens akvarietömmare gick ut på att man för hand pumpar fram vattnet på en slang tills
ett flöde uppstår och man slutar pumpa. Dessa koncept är främst till för att "dammsuga" akvariet
genom att suga upp allt som ser otrevligt ut ex, en död växt eller smutsiga småstenar. Personalen på
Grizzly Zoo meddelade även att de hade sålt en annan liknande produkt som var batteridriven och
var som en "stav dammsugare" som man sög ut vattnet med och renade bottnen med, denna hade
de dock inte i butiken.

Priset på dessa produkter från vänster var: 49,90/79,90/79,90 och ett par hundra för den
batteridrivna staven.
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2012-09-12

Zoo butiken

Zoo butiken beläget på Viktoriagatan i halmstad hade bara inriktat sig på en produkt vilket liknade
Grizzly Zoo:s koncept med cylinderröret fäst på en slang. Skillnaden med denna produkten var att
cylindern istället var trekantig i syfte att kunna städa kanterna i akvariet lättare.

Denna gick på ca 150kr i butik
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2012-09-17

Åleds akvarium AB

Mötet med Åleds akvarium AB var mycket givande då de hade tre ganska olika produkter. Den mest
intressanta liknade de övriga koncepten hos de andra affärerna. Produkten ser nästan lika dan ut
med en slang fäst på en cylinder fast med en kula som gör att man måste "skakar" igång ett flöde.
Den andra produkten var en slang med en cylinder kopplad till den, denna anordningen har även en
inmonterad backventil. Den tredje och sista produkten var ett par meter lång slang som man kopplar
från akvariet direkt till en kran i huset, både för tömning och påfyllning. Den sistnämnda kräver att
akvariet är tillräckligt nära en kran och att man kan tolerera en slang som går hela vägen mellan
akvariet och kranen.

Kultömmaren 170kr

Krantömmaren 400kr

Cylinderlangen 150kr
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2012-09-23

Arken zoo, flygstaden i halmstad

Arken zoo, flygstaden i halmstad hade exakt samma produkter som Grizzly zoo. Även här var det de
cylinderförsedda slangarna dominerade. De båda butikerna är helt skilda från varandra som företag
och har inga samarbeten med varandra. Priserna var dock samma på alla produkter.
2012-11-01

Arken zoo, halmstad

Slutligen besöktes Arken zoo, halmstad. Deras utbud bestod av två varianter med cylinder plus slang
modellen varav en liten och en stor produkt. Liksom i Åleds akvarium hade även Arken zoo en
produkt där man fäster en slang i kranen för att tömma respektive fylla akvariet, denna var dock
något dyrare annars samma produkt. Cylinderslangprodukterna var dem samma som i Grizzly zoo
och Arken zoo i flygstaden både till pris och produkt.
Krantömmare 600kr
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Bilaga, 4 intervjuer
Intresseundersökningen utformade sig genom en personlig intervju med varje enskild person för att
få det bästa resultatet. Tanken med intervjuerna var att dels ge eventuella önskningar och krav på
produkten dels kolla intresset för produkten.

Frågor till konsumenter
1. hur gör de i dagsläget:




hur tömmer/fyller de?
hur ofta?
avsedd hink?
2. akvarietillbehör:



var köper de akvarietillbehör?
3. personen:




hur länge har de hållit på?
hur många akvarier har de? hur många liter rymmer de?
4. introducera produktiden:

baserat på kravspecifikationen presenteras produkten.



finns det ett intresse?
hur mycket är de beredd att betala?
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Alfred Johansson

2012-10-01

1. Vid tömning använder han sig utav en slang med en integrerad handpump. Vattnet går vidare
ner i en hink på ca 10liter. Vattenbytet upplevs som omständigt då produkten inte fungerar
tillfredsställande samt att det blir blött överallt. Han skyddar golvet med handdukar vid både
tömning och fyllning. Vid fyllningen häller han vattnet rakt ner i akvariet från hinken, detta
skapar vattenvirvlar som rör om i sanden på bottnen och bland fiskarna. Skiten från bottnen
sprids över hela akvariet. För att inte blöta ner omgivningen allt för mycket hälls vattnet i
sakta vilket skapar en onaturlig ansträngning i ryggen.
2. Inköp av akvarietillbehör sker på: Bardernas Zoo i Ljungby, Åleds Akvarium AB samt internet.
3. Haft akvarium i 7år. Har två akvarier för tillfället, ett på 60 liter och ett på 110liter.
4. Intresse för produkten? -"JA, ABSOLUT"
kunde tänka sig att betala mellan 3-500 kr
Björn Svensgård

2012-10-06

1. Tömning och fyllning sker med hjälp av en bunke på en liter. Det brukar bli ett vatten byte på
ca 5 liter en gång i månaden i samband med rengöring av filtret. Händerna blir blöta och vid
påfyllning virvlar skit upp i akvariet från bottnen.
2. Inköp av akvarietillbehör sker på Bardernas Zoo i Ljungby.
3. Haft akvarium sedan ca 40 år tillbaka. Har just nu två akvarium, ett på 70 liter och ett på
100liter.
4. Intresse för produkten? -"ja". kan tänka sig att betala -"298kr"
Henrik Fahlén

2013-10-07

1. Vid vattenbytet har han 3 stycken avsedda hinkar. Vid tömningen används en slang med en
cylinder fäst på ena änden, denna används också för att rengöra bottnen. Ett 40% vattenbyte
sker en gång i veckan, processen medför blöta händer. Vid påfyllning hälls vattnet ner i
akvariet lugnt och fint så att inte allt i akvariet virvlar runt, detta skapar en onaturlig
ansträngning i ryggen.
2. Tillbehör till akvariet köps in hos Bardernas Zoo i Ljungby samt Arken Zoo i Halmstad.
3. Har haft akvarium i totalt ca 15år. För tillfället ett akvarium på 54 liter.
4. Finns intresse? -"ja". kan tänka sig att sträcka sig till 400kr.
Victor Kohle

2012-10-09

1. Tömmer med hjälp av en handpump fäst på en slang samt två avsedda hinkar. Ca 50 liter i
veckan brukar vattenbytet ligga på. Vid tömning brukar det bli blött på golvet och
handpumpen fungerar inte när det är för lågt vatten i akvariet dessutom blir man blöt om
händerna. Vid påfyllningen av akvariet hälls vattnet från hinken lugnt och fint ner i akvariet,
men det brukar ändå bli skit som virvlar upp från bottnen samt att ryggen belastas.
2. Tillbehör köptes in hos olika djurbutiker i Halmstad men nu sker inköpen på Åleds Akvarium
AB
3. Hållit på ca 1 år och har just nu ett akvarium på 330liter.
4. Finns intresset? -"ja, det är en bättre produkt" men "inte mer än 200 spänn" lite priskänslig.
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Magnus Rudling

2013-11-01

1. Vattenbyte sker med ca 5-6 veckors mellanrum och då är det minst 80% av vattnet som byts.
Tömningen sker med en slang där en cylinder är fäst på ena änden. Produkten fungerar dåligt
och det blir blött överallt. Vattenbytet sker också med hjälp av en avsedd hink. Påfyllning
sker genom att hälla ner vattnet ur hinken ner i akvariet med en hand nere i akvariet som
dämpar vattnet för att reducera smutsen som virvlar runt från bottnen, detta medför att
händerna blir blöta.
2. Inköpen av akvarietillbehör sker på Akvariekällaren i Halmstad.
3. Aktiv sedan 5år tillbaka med ett 50 liters akvarium.
4. Intresse? -"ja,ja visst". priset? -"strax under tusenlappen" förutsättning att det inte är någon
krånglig produkt samt att den är beständig.
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Bilaga, 5 alternativa produkter
För att ytterligare ta reda på om projektet inte krockar med någon redan existerande produkt gjordes
en sökning efter akvarietillbehör på internet. Utbudet visade sig vara mycket likt det i djurbutikerna.

En bottenslamsugare som skapar ett vattenflöde tack vare en pump. Vattnet kommer ut där
tygpåsen sitter och på så sätt filtreras och renas vattnet. 250kr exklusive frakt.
http://www.karlie.de/karlie/en/New_website-ShopShopDetail_3117/cat/fish/prod/gravel_cleaner_1774/ 2013-03-13
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En hävert som går ut på att man pumpar fram vattnet med handen genom att trycka på den blåa
"kudden". Vattnet kan bara gå i en rikting tack vare en backventil. 60kr exklusive frakt.
Det finns många liknade produkter där man pumpar fram ett flöde, detta är den enklaste modellen.
En avancerad typ av handpumphävert med flödesjustering kan kosta upp till 250kr.
http://www.akvariehobby.se/shop/product.php?id_product=333 2013-03-13

Akvarietömmare som funkar genom att doppa cylindern helt under vattnet och sedan lyfta upp den
igen för att skapa ett flöde. När vattnet börjat rinna sänker man ner cylindern igen för att flödet ska
fortsätta. 140kr exklusive frakt.
Det finns många liknande produkter av olika märken, med den ovala cylindern, som fungerar på
samma sätt. alla dessa ligger mellan 130-200kr.
http://www.akvariehobby.se/shop/product.php?id_product=331 2013-03-13
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Den första från vänster skapar ett flöde genom att man blåser i toppen, luften går sedan ner i röret
och pressar upp vattnet i ett tjockare rör. Vattnet rinner sedan ut i tygpåsen. Produkten Renar främst
akvariet. 50kr exklusive frakt.
De luftdrivna Hävertmodellerna finns i flera olika utföranden men fungerar i grunden på samma sätt.
Priset varierar mellan 50-150kr på de vanligaste modellerna.
Den andra och tredje produkten från vänster fungerar på samma, skillnaden är att de är olika stora.
De skapar ett flöde genom att doppa cylinderänden och sedan lyfta upp den. När flöde har skapats
sänks cylindern ner i vattnet igen . 70kr respektive 115kr exklusive frakt.
De runda hävertmodellerna finns många sorter av i olika storlekar och märken. Priser på dessa
varierar mellan 50 - 250kr beroende på kvalitet och märke. De med reglerbart flöde är ofta dyrare.
http://www.karlie.de/karlie/en/New_website-ShopShopDetail_3117/cat/fish/prod/gravel_cleaner_1773/ 2013-03-13
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Fungerar genom att sänka ner triangeländen i vattnet och sedan lyfta upp den igen för att skapa ett
flöde. För att flödet ska fortsätta sänker man triangeländen igen. Produkten är triangelformad för att
man lättare skall kunna suga upp slam i kanter och hörn. 125kr exklusive frakt.
http://www.guldfisken.se/beta/catalog/eheim-slamhaevertmunstycke-p3001?osCsid=dbd75c07047d7f3e46eff050ea657e88 2013-03-13

En hävert med en cylinderände. Skapar flödet genom att doppa cylindern och lyfta upp den tills
vattnet börjar rinna för att sedan doppa ner cylindern igen. Det speciella med denna är att den är
gjord för små akvarium med små fiskar i. 140kr exklusive frakt.
http://www.guldfisken.se/beta/catalog/aqua-nano-slamhaevert-p8269?osCsid=dbd75c07047d7f3e46eff050ea657e88 2013-03-13
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Produkten fungerar genom att en pump pumpar upp vattnet och renar det genom ett filter. 667kr
exklusive frakt.
http://www.pwss.nu/product.php?productid=663&cat=57&page=1 2013-03-13

Fungerar som en vanlig slanghävert. Istället för en slang hela vägen sitter ett rör med en
triangelcylinder i änden som ger möjligheten att städa kanter och hörn från slam lättare.
http://www.eheim.com/en_GB/products/accessories/cleaning/gravel_cleaner_set# 2013-03-13
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Produkten består utav en lång slang. Flöde skapas genom att koppla ena änden till kranen och andra i
akvariet. För att tömma låter man kranen skapa flödet genom att låta vattnet rinna, flödet som
kranen utgör skapar ett undertryck som suger vattnet från akvariet. Vid tömning justerar man delen
munstycket vid kranen så att vattnet går från kranen direkt ner i akvariet. 660kr exklusive frakt.
Beroende på slanglängd och märke kostar denna mellan 400-700kr.
http://www.pwss.nu/product.php?productid=16839&cat=57&page=1 2013-03-13

Givetvis finns det mängder med fler produkter, men alla följer samma tema och funktion. Detta är
några av de vanligaste.
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Bilaga, 6 patentsökning
För att slutligen bekräfta att projektet inte störs av någon annan redan existerande produkt eller
patent gjordes en patentundersökning på patent- och registreringsverket och Espacenet. Sökningen
gav en del träffar men inget som projektgruppen ansåg kunde störa projektet.
Svensk patentdatabas (PRV)
akvarium hävert - ingen träff
akvarietömmare - ingen träff
akvarie tömmare - ingenträff
akvariumtömmare - ingen träff
akvariumtömmare - ingen träff
tömmare - 3 träffar, men påverkar inte produkten
vattentömmare - ingen träff
vatten hävert - 427 träffar, påverkar inte produkten
akvarie - 10 träffar, påverkar inte produkten
vattenpump akvarie - ingen träff
pump akvarie / akvarie pump - 1 träff, påverkar inte produkten
akvariepump - 9 träffar, påverkar inte produkten
akvarium pump - 22 träffar, påverkar inte produkten
akvariumpump - ingen träff
hävert - 620 träffar, påverkar inte produkten
genomloppspump - ingen träff
Espacenet
Aquarium siphon - 73 träffar, påverkar inte produkten
bore pump aquarium - 4 träffar, påverkar inte produkten
bore pump empty - 27 träffar, påverkar inte produkten
bore pump fill - 86 träffar, påverkar inte produkten
throughout pump aquarium - 4 träffar, påverkar inte produkten
throughout pump empty - 6 träffar, påverkar inte produkten
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throughout pump fill - 27 träffar, påverkar inte produkten
aquarium empty - 19 träffar
aquarium fill - 19 träffar
aquarium drain pump - 50 träffar, påverkar inte produkten. mycket som har med saken att göra
aquarium draining - 57 träffar, påverkar inte produkten. Mycket som har med saken att göra
aquarium filling - 47 träffar, påverkar inte produkten. mycket som har med saken att göra
aquarium siphon pump - 28 träffar, påverkar inte produkten. mycket som har med saken att göra
aquarium draining and filling - 2 träffar, mest relevanta sökningen. påverkar inte projektet.
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Bilaga, 7 Förprototyp
När förprototypen skulle byggas krävdes det att en del saker köptes in för att få fram ett fungerande
koncept. Följande saker köptes in och monterades ihop:
Pump 1000l/h ca 120kr, Biltema

Transformator 12v DC 5a 198 + 99 kr frakt, NS Effektivare Energi
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Slang 10m, 12mm diameter ca 80kr, Biltema

Tryckknapp ca 25kr, Biltema

Aluminiumpinne 70cm gratis, Verkstaden på Högskolan i Halmstad
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Buntband, Befintligt liggandes

Limklämma, ca 17kr, Biltema

DC adapterplugg, ca 30kr. Kjell och Company

Med hjälp av dessa komponenter resulterade förprototypens utseende enligt följande:
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Bilaga, 8 utvärderingsmatris
För att avgöra vilken av produktidéerna som var lämpligast att gå vidare med gjordes en
utvärderingsmatris. Kategorierna viktas och multipliceras med varje koncept, beroende på hur bra de
uppfyller kategorin får de en poäng mellan 1 och 5, därigenom får man en totalpoäng på varje
koncept och kategori som sedan slås samman med resterande i samma koncept, för att avgör vilket
koncept som är lämpligast. För de olika konceptens utseende och numrering (se bilaga, 1
Produktidéer)
Kategori
Vikt
Design
Lättanvänd
Tillverkningskostnad
Effektivitet

Summa

3
5
3
4

1
4*3=12
4*5=20
4*3=12
4*4=16

2
5*3=15
5*5=25
2*3=6
3*4=12

Koncept
3
2*3=6
2*5=10
4*3=12
2*4=8

60

58

36

4
3*3=9
3*5=15
2*3=6
4*4=16

5
2*3=6
3*5=15
4*3=12
4*4=16
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Bilaga, 9 delprojekt i CAD
För att lättare kunna arbeta med hur Produkten skulle se ut delades CAD- arbetet in i små
delmoment för att lättare kunna fokusera och tänka igenom varje detalj ordentligt. Resultatet blev
som följer:
Filter:
Filtret var tvunget att utformas på ett sådant sätt att vattenflödet som pumpen skapar inte ska
bromsas upp för mycket, det får heller inte ha för stora håll då fiskar kan komma in i pumpen. Filtret
får heller inte bygga för mycket på längden då det snabbt hindrar pumpen att suga upp lågt vatten.

Pumphållare:
Pumphållarens uppgift är att hålla fast pumpen, men man ska ändå kunna lossa pumpen för att
rengöra den. Det kommer sitta ett kardborreband runt hållaren för att enkelt och snabbt kunna
spänna fast pumpen.
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Knapphål:
Knapphålets position är viktig för greppets skull, det får inte vara för lång bort från handen och inte
heller för nära.

Handtag:
Handtagets utformning måste vara lagom tjockt så man kan hålla i produkten bekvämt samtidigt som
man trycker på knappen.

Justering av längd:
För att man lättare skall kunna använda produkten skall man kunna göra prototypen kortare när man
tömmer akvariet och på samma sätt, göra den längre vid påfyllning så att man kan stå bekvämt utan
att böja sig. Justeringer gör man genom att trycka ihop respektive dra ut de båda rören mot
varandra.
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Resultatet blev:
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Bilaga, 10 Prototyp
Vid bygget av den slutgiltiga prototypen av Drainfill köptes ytterligare komponenter in för att
komplettera förprototypen. Vissa komponenter behövdes dock inte inhandlas igen då förprototypen
demonterades för att kunna återanvändas. Prototypen bestod av:
Pump 1000l/h ca 120kr, Biltema

Cykelhandtag, Ca 20kr, Biltema

DC adapterplugg, ca 30kr, Kjell och Company
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Tryckknapp ca 25kr, Biltema

Kardborreband 50 x 2,5 cm, ca 10kr, Biltema
Kardborreband 50 x 5 cm, ca 20kr, Biltema

Limklämma, ca 17kr, Biltema
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Sprayfärg, ca 60kr, Biltema

Slang 10m, 12mm diameter ca 80kr, Biltema
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Transformator 12v DC 5a 198 + 99 kr frakt, NS Effektivare Energi

Sponsrades:
En meter ABS-plaströr 20mm diameter, GPA Flowsystem AB
En meter ABS-plaströr 16mm diameter, GPA Flowsystem AB
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Ifrån Högskolan i Halmstads 3D- skrivare skrevs följande komponenter ut, materialet fanns på plats
redan så det blev gratis denna gången:
Filter

Vinkel

Pumphållare
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Bilaga, 12 SWOT
När produkten är klar gjordes en SWOT- analys för att få en överblick på produktens styrkor,
svagheter, möjligheter och hot.
Styrkor







Snabbare än en vanlig hävert
Suger ej upp fiskar vid användning
Minskar vattenspill på golvet
Händer blir inte blöta
Ingen kroppsbelastning
Handikappvänlig

Svagheter


Klarar inte att tömma de sista 2cm på bottnen av hinken eller akvariet

Möjligheter



Designen på produkten kan utvecklas ytterligare
Teleskopkoppling kan utvecklas




Produkten blir för dyr att tillverka
Ingen vill köpa den

Hot
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Bilaga, 13 FMEA
En analys över de fel som kan inträffa vid användningen av produkten, samt åtgärder till dessa.
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Bilaga, 14 Marknadsundersökning
För att undersöka intresset för Drainfill gjordes en marknadsundersökning. Tack vare Åleds Akvarium
AB i Åled kunde 81 personer svara på enkäten. Följande frågor fick de svara på:

63

Undersökningen avslutades några dagar innan slutredovisningen ägde rum, 21 maj 2013. Resultatet
blev positivt då många kunde tänka sig att köpa den och till ett bra pris dessutom.
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Bilaga, 15 riskanalys
Riskerna är poängsatta från 1 till 10, där 10 är högst sannolikhet att något inträffar och 1 är nästan
obefintligt. Konsekvensen mäter hur allvarligt det är att en viss risk inträffar. Riskvärdet är produkten
av sannolikheten och konsekvensen för att se vilken risk som är mest allvarlig.
Risk

Sannolikhet
1-10
6

Konsekvens
1-10
10

Riskvärde (sannolikhet * konsekvens)

Produkten blir för dyrt att
tillverka

8

7

56

Underleverantörer vill inte
samarbeta

4

10

40

Återförsäljare vill inte
samarbeta

4

10

40

Marknadsföringen
fungerar inte / produkten
säljer inte

5

7

35

Marknadsundersökningen
stämmer inte / produkten
säljer inte
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Åtgärder
Alla risker är en risk för att starta en produktion, dock är de översta riskerna de man bör ta mest
hänsyn till.
Risker (högst risk först)
Marknadsundersökningen
stämmer inte / produkten
säljer inte

Åtgärder
Gör en mer omfattade
undersökning

Ansvarig
Projektägare

Produkten blir för dyrt att
tillverka

Tillverka inte / fixa finansiärer

Projektägare

Underleverantörer vill inte
samarbeta

Ordna "reserv leverantörer"

Projektägare

Återförsäljare vill inte
samarbeta

Ordna andra
försäljningskanaler

Projektägare

Marknadsföringen fungerar
inte / produkten säljer inte

Förbättra marknadsföringen,
hitta andra sätt att
marknadsföra produkten

Projektägare
65

66

67

68

69

70

