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Sammanfattning 

Projektets mål var att underlätta vardagen för utsatta individer runt om i världen. Då fattigdom 

och vattenbrist råder skapade vi en toalettlösning för människor som lever under dagens 

levnadsstandard. En toalettlösning som inte behöver vatten, där restprodukterna kan användas 

till förbättrade odlingsmöjligheter. 

 

Produkten är simpel, portabel och används tillsammans med superabsorberande polymer. 

Toaletten har två behållare som separerar urin och fekalier, där urinet används som direkt 

gödningsmedel och fekalierna komposteras för framtida användning. Detta koncept grundas i 

att superabsorbenten absorberar urinet vilket gör det till en mer hygienisk substans. Därefter 

blandas detta med vatten och sedan ner i jorden. Då polymern har egenskaper som behåller 

vatten under en längre tid, tillsammans med urinet som innehåller viktiga ämnen för tillväxt är 

detta ett väldigt bra gödningsmedel.  

 

I denna beskriver vi vår lösning och resultat med bakgrundsfakta till problemen. Framtida 

affärsmodeller kommer att klargöras tillsammans med projekt och effektmål. En övergripande 

tidslinje från projektets start till slut redovisas med framtida planer för produkten.   



 

Abstract 

This graduation-project is performed by William Alderhell and David Norstedt. The project-

goal was to facilitate everyday-life for vulnerable individuals around the world. When poverty 

and shortage of water prevail, we created a toilet-solution for people who live beneath the 

society's standard of living. A toilet that does not require water, where the residues can be 

used for increased growth.  

 

The solution is simple, portable and is used together with superabsorbent polymers. The toilet 

has two containers which separates urine and feces, where the urine is used as an instant 

fertilizer and the feces is decomposed for future usage. This concept is based on 

superabsorbents (SAP) absorbing the urine which creates a more hygienic substance. After 

that the substance is diluted with water and then mixed with the soil. The polymer has 

absorbing properties, that maintains the water during a longer time. This together with urine 

which contains important substances for growth, results in a incredible good fertilizer. 

 

I this report we will describe our solution to the problem and our result with some background 

information. Future business models will be clarified together with project and effect goals. 

An overall timeline from the beginning of the project until its end will be presented with 

future plans for the product.  

  



Förord 

Denna rapport är vårt examensarbete på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i 

Halmstad. Arbetet har genomförts av William Alderhell & David Norstedt, under 

höstterminen 2018 och vårterminen 2019. Examensarbetet består av 22,5 högskolepoäng.  

 

Tack till: 

Under projektets gång har vi tagit stor hjälp och inspiration från vår handledare Hans-Erik 

Eldemark, vi vill tacka honom för goda diskussioner, bra kritik och entusiasm vid våra möten. 

Vi vill rikta ett stort tack till Broby modellindustri & Kaproco som assisterat vid tillverkning 

av prototyp. Vi vill också tacka Eva Andersson, ledare för organisationen 2 Helping hands, 

som bidragit med nyckfull information och behovsanalyser.  

 

Vi vill uttrycka vår tacksamhet till Ingenjörer utan gränser som har bidragit med nyckfull 

information och goda konversationer gällande projektets framtid.  

 

Slutligen vill vi tacka våra opponenter Linnea Sagerström och Lina Johansson som gav oss 

god konstruktiv kritik som gav oss möjligheten att förbättra projektet.  
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1. Bakgrund 

I dagsläget så definieras utvecklingsländer som de med lägst BNP per capita och har en 

genomsnittligt högre populationstillväxt. Detta bidrar till att de länder har hamnat på 

efterkälken inom industriutvecklingen och urbaniseringen. Det har bidragit till att det valda 

segmentet ofta saknar fungerande sanitära latriner, rinnande vatten, avloppssystem, 

vattenbrist, och även brist på hygien.  

I dagens moderna samhälle är en toalett normaliserad, en facilitet som tas för givet. Det är 

många som glömmer bort den skaran av människor som saknar den lyxen.  

 

Världen hade behovet av en produkt som kan minska vattenförbrukningen som inte kräver 

behovet av ett avlopp. Produkten behövde gå ifrån det slösaktiga konceptet där man nyttjar sig 

utav vatten för att spola i toaletten och istället skapa en sanitär lösning där man då kan utnyttja 

de naturliga restprodukter som uppstår. 

 

Varför? 

Dagens problem är att det ej finns hygieniska hållbara toalettlösningar i områden där 

levnadsstandarden är låg. Exempelvis vid flyktingläger, där information har mottagits om att 

människor utför sina behov och lämnar fekalier liggandes på marken. Urin samlas i PET-

flaskor i tältet och avföringen slängs ut direkt från deras boende. Allt detta på grund av att 

inga bättre eller säkra alternativ finns till hands.  

 

Områden där det är dåligt ekonomiskt ställt och låga vattenresurser, är toaletter en lyx, oftast 

finns inga utvecklade lösningar alls. Där det finns utvalda lösningar finns det andra problem, 

restprodukterna. Det finns inget effektivt system på hur detta skall användas och hanteras.  

 

Hur hjälper vi? 

Gruppen valde att försöka skapa en lösning med en funktion som gör att den både kan 

användas i flyktingläger för att lösa det ursprungliga problemet. Men även hjälpa folk i 

utvecklingsländer och samtidigt nyttja restprodukterna som i sin tur skapar en marknad och 

möjlighet inom odling. Från denna problemformulering skapades projektmålet, detta blev 

problemet som skulle lösas med utvecklingen av en ny produkt.  



2. Syfte & mål 

Syftet med detta projekt är att utveckla en produkt som kan erbjuda en bättre levnadsstandard 

för den utsatte individen. En produkt som skapar en mer hygienisk omgivning med simpel 

användning. Detta var en möjlighet för projektgruppen att ta lärdom och fördjupning av 

projektmetoder för att på effektivast sätt möjligt, driva och slutföra ett lyckat projekt. 

 

2.1 Projektmål: 

Utveckla en toalett/latrin som kan användas överallt med hjälp av superabsorberande polymer 

(SAP). Där de naturliga restprodukterna nyttjas på separata håll för att skapa gödningsmedel 

som ger ökad effekt vid odling.  

 

2.2 Effektmål: 

Produkten skapar en restprodukt som kan nyttjas för odlingssyfte. Områden som har 

vattenbrist kan bespara sina vattentillgångar då bevattning av växter inte behöver lika mycket 

underhåll. Produkten ger en sanitär lösning till ett grundligt problem, den genererar också ett 

humant alternativ när behov skall utföras. Istället för att spola bort restprodukter med vatten 

och vårdslöst använda resurser, används detta istället på ett hållbart effektivt sätt med ett 

fokus på framtida användningsområden.  

 

2.3 Avgränsningar & kravspecifikationer 

Projektgruppen fokuserade på en direkt effekt av gödningsmedel. Detta resulterade i att 

fekalier blev ett sekundärt intresse då dessa behöver komposteras en längre tid för att kunna 

nyttjas i jorden. Detta blev en naturlig avgränsning som uppstod flertal gånger under 

projektet.  

  



Produkten har bland annat kraven att vara simpel och portabel om så önskas. Med tanke på 

produktens kapacitet och utformning är privatpersoner, lokala odlare och mindre samhällen 

det optimala användar-segmentet. Det insågs att offentliga platser med omfattningar i större 

skala inte är lika lämpade för produktens användningsområde. (Se bilaga 9). 

 

Då ett stort syfte med projektet var att bespara vattentillgångar, valdes det att rikta koncept 

och produkt mot områden där vattenbrist råder istället för urbaniserade miljöer. Då det oftast 

finns faciliteter av någon form som kan bidra till ett underlättat behov. 

 

3. Metod 

För att effektivt avancera och slutföra projektet har projektgruppen använt sig utav en rad 

olika metoder. Detta för att förtydliga upplägg, förenkla situationer och vägval samt skapa 

förståelse genom att se konsekvenser av handlingar och val. 

3.1 Brainstorming 

Det första projektgruppen gjorde var att brainstorma. Vad finner vi intressant? Inom vilka 

områden har vi styrkande kompetens? Vad behöver förbättras i dagens samhälle? Detta var 

frågor som diskuterades aktivt. Genom att kartlägga möjliga områden där ett projekt kunde 

skapas uppstod en tydlig överblick av vad som var aktuellt. När området blev valt gjordes 

kartläggningen mer djupgående. Detta för att identifiera problem med möjliga lösningar. Vid 

alla större beslut användes denna metod för att skapa tydlig förståelse samt för att kunna tyda 

vad som anses vara nyckfullt och vad som anses vara överflödigt. Till denna metod blev 

också funktionsanalyser framtagna tillsammans med identifierade behov. Användningen av 

denna grundläggande metod är effektiv och simpel. Enkelheten i metoden gör det lätt att göra 

avgränsningar och fokusera på nyckelkomponenter.  

 



3.2 Identifiera kunskapsgap 

I ett tidigt skede av projektet saknade medlemmarna kompetensen inom området som krävdes 

för att identifiera ett koncept som kan utvecklas till en produkt. Efter att identifierat 

potentiella kunskapsgap med information, kunskap, och kontakter så kunde ett koncept 

framtas. Detta är en metod som använts vid flertal tillfällen under projektets gång, då 

produkten designades, konstruerades och anpassades efter behovsanalyser fyllda med 

information.  

Viktigt när denna metod nyttjades var att hitta pålitliga källor med god information ger ger en 

kompletterande förståelse över problemet. Metoden har hjälp projektgruppen enormt mycket 

vid viktiga beslut gällande design på produkten, samt framtida planering och hantering av 

produkt. Då detta applicerades i ett tidigt skede av projektet blev den informativa processen 

effektiv vilket ledde till god framförhållning i tidsplanen1.  

3.3 Bad, Pad, Mad, Cad 

Brain-aided design, (tankesmedja), Pen-aided design (skisser & teckna), Model-aided design, 

(modellbygge), Computer-aided design, (3D visualisera samt detaljens dimensioner). 

“Bad” och “Pad”, de två första stegen i processen användes tidigt som vidareutveckling av 

ideér från brainstormingen för att identifiera defekter och eventuella möjligheter och brister. 

Visualisering av tankar gav projektgruppen en tydlig insikt i vad som måste justeras vid 

utformning av produkten. Ett flertal skisser gjordes på olika koncept med olika utformningar.  

När skisser var framtagna gick processen vidare till “Mad och “Cad”, vilket skapar en 3-

dimensionell uppfattning av produkten. 3D skisser gjordes i Catia V5 som sedan renderades i 

KeyShot för att kunna applicera material för att skapa en tydligare bild av produkten. Vidare 

från 3D ritningarna användes 3D skrivare flitigt. Utskrifterna gav projektgruppen en fysisk 

förståelse av hur produkten kommer att utformas. Då detta var sista steget i denna 

projektmodell kunde projektgruppen enkelt gå tillbaka till föregående steg för att förbättra och 

optimera modellen tills alla krav blev uppfyllda.  

 



3.4 Michel Porters 5 kraftsmodell – Konkurrentanalys 

Porters 5 kraftsmodell nyttjas som en form av benchmarking för att identifiera styrkan i 

produkten och hoten på marknaden2. 

3.5 Mindmap 

En mindmap eller “tankekarta” användes för att visuellt strukturera och utveckla ideér och 

koncept, samt se vad som kan sammanfogas alternativt elimineras från kartan. Detta gjordes 

även för att förtydliga upplägg och den “röda tråden” i projektet. Metoden utfördes samtidigt 

som brainstorming då alla ideer som uppstod, placerad på kartan för att skapa struktur i 

arbetet3. 

3.6 SWOT 

Kartläggning av projektets möjligheter och hot samt eventuella 

styrkor och svagheter. Hjälper gruppen att snabbt hitta 

utvecklingsmöjligheter eller svagheter som kan vidareutvecklas 

eller undvikas. Risker kan identifieras och förebyggas innan de 

uppstår. Används flitigt genom projektets gång och används till 

de flesta besluten gruppen tar4.  

Genom att genomföra SWOT analyser kunde gruppen jämföra 

koncept mot konkurrenter och se vart särprägel kunde 

identifieras. Därefter bestämdes vilka styrkor som skulle tryckas 

på och vilka svagheter som skulle förhindras. 

3.7 Kan-ban board 

Detta används för att tydligt redogöra arbetsflödet som är under 

processering. Vad som gjort, vad som görs och ska göras. Likaså syns också moment som är 

under beslut vi och det som är under diskussion. Detta för att få en klar bild vad som kvarstår 

och vad som prioriteras under nuläget. Att tydligt ha en visuellt synlig kan-ban board ger 

gruppen en enkelt identifiera vad som är på agendan och hur långt de kommit på vägen5. 



3.8 Visuell planering  

Gruppen har använt sig utav visuell planering och enligt lean production, dynamiskt 

organiserat resurser mot tid i kontrast mot den mer traditionella milstolpe-planeringen. Post-it 

lappar och en whiteboardtavla är viktiga rekvisiter för att få en effektiv struktur på resurserna. 

Denna metod minskar förseningar, ökar förståelse samt utjämna arbetsfördelningen och 

flexibiliteten bland medlemmar. Viktigt att ha ett jämnt flöde genom hela arbetsprocessen, 

detta gäller både gemensamma aktiviteter och personliga arbetsuppgifter hos medlemmarna. 

Genom att använda sig utav en gemensam visuell planering förhindrar detta missförstånd. 

Samtliga parter kan därmed följa alla arbeten och tidsplaneringen för att undvika flaskhalsar.  

 

4. Projektmodell 

Projektgruppen har pendlat mellan olika modeller för att optimera resultat och beslut. 

Huvudsakligen har “Dynamic product development” (DPD) och “Stage Gate” 

implementerats. 

4.1 Dynamic product development (DPD) 

En projektmodell som ofta är visions- och kunskapsstyrt. En väldigt flexibel metod som 

resulterar i mycket personligt ansvar. Det är också ickelinjärt och självorganiserande. 

Fungerar bra om det skall planeras i grova drag och på lång sikt, eventuellt väldigt kort sikt. 

Detta ger möjlighet att hoppa mellan olika steg i processen för att snabbare nå de uppsatta 

målen. (Holmdahl, Produktutveckling, u.d.) 

  

Denna metod har fungerat bra då projektgruppen har haft många delar i processen som ej varit 

beroende av varandra. Ett långsiktigt helhets-mål har formats innan projektets start. Därefter 

har mindre kortsiktiga delmål upprättats med tidens gång för att ständigt avancera framåt i 

projektet. När information samlas från experter och informatörer, optimeras produktdesign 

parallellt för att hålla tidsramar och ett jämnt tempo genom arbetet. Då teamet endast var 

baserat på två personer kunde det personliga ansvaret enkelt fördelas. Med tydliga visuella 



mål blev det också enkelt att följa varandras arbete och därefter synkronisera momenten efter 

varandra och garantera att inga moment missades eller utfördes fel i tidslinjen.  

4.2 Stage gate: 

En väldigt effektiv produktutvecklingsmetod, fungerar som en planritning för styrning av en 

ny process, från ide fram till lansering av produkt. Detta är visualiserat i 

huvudkategorier/milstolpar som består utav en mängd parallella eller seriella aktiviteter som 

måste genomföras innan man går vidare. Momenten är beroende av varandra, vilket betyder 

att steg två kan inte genomföras innan steg ett har slutförts. 

Då det har funnits många dynamiska delar i projektet, har det också funnits en del fasta steg i 

processen. Det har utvecklats en blandning utav dynamiska och fasta milstolpar genom 

projektet. Huvudkategorierna står fasta som på bilden nedan.  

 

4.3 Mixade processer 

Att genomföra projektet med dessa två metoder som stöttepelare har fungerat otroligt bra. Vi 

har satt alla grundmoment enligt bild ovan efter en stage gate planering för att få en grundlig 

struktur i arbetet. Inom varje moment finns också ett flertal subkategorier som för oss ofta 

haft flytande flöde. Detta gav oss friheten att arbeta fritt mellan momenten för att anpassa oss 

efe tidsramar. Det finns en viss frihet med att arbeta efter en dynamisk modell. Exempelvis 

när leverantörer var försenade med leverans av produktdelar kunde vi aktivt välja att arbeta 

med ett annat moment som ej var beroende av leveransen för att ständigt avancera i projektet. 

Eller när prototypen tillverkades kunde projektgruppen rikta mer fokus på administrativa 

delmoment tills prototypen var färdig, då kunde vi gå tillbaka och fortsätta arbetet.  

 



Det är viktigt med struktur i arbetet vilket en stage gate metod främjar. Men det är också av 

högsta vikt att arbetet inte stannar upp på grund utav onödiga förseningar, därav har vi funnit 

DPD metoden väldigt gynnsam i våra delmoment.  

 

 

5. Metod för produktutveckling 

Produktens utstyrsel och formgivning var två viktiga faktorer som projektgruppen ville 

framhäva. det Var också kritiska för att uppfylla funktionsanalyser. Produkten tillverkades i 

flera olika designer för att avgöra vad som fungerar bäst. Detta gjordes i 60% storlek för att 

spara på både material och tid.  

 

För att materialvalet skulle bli rätt, studerade projektgruppen tabeller och egenskaper på en 

rad olika material i databasen CES Edu-pack, en hemsida som samlar information om 

material med både styrkor och svagheter. Prototypen gjordes dock inte i rätt material då syftet 

var att endast demonstrera det fysiska egenskaperna.  

 

Den kaliumbaserade superabsorbenten är en stor del av konceptet. För att försäkra att 

materialet fungerar genomfördes olika tester och undersökningar för att fastställa skillnader i 

prestanda i både odling och absorbering av vätska, detta förklaras senare i rapporten. 

  



6. Vetenskaplig metod 

Följande undersökningar gjordes för att identifiera skillnaden i prestanda mellan SAP och en 

vanligt planterad växt i naturlig odlingsjord. Informationen som samlas in är: höjdskillnad 

mellan plantor & mängd vätska superabsorbenten behåller jämfört med vanlig jord.   

 

6.1 Vilken planta växer bäst? 

Projektgruppen beslutade tidigt att ett experiment bör utföras för att tydligt visualisera 

fördelarna med konceptet. Odling och gödning utgör en stor del av projektet. För att kunna 

framställa ett numeriskt resultat på förbättringar som produkten genererar gjordes tester. 

Dessa tester innefattar privata odlingsförsök med daglig dokumentering.  

 

Rekvisita: 

- 2x identiska krukor med samma volym 

- 1x påse frön (koriander) 

- Kamera 

- Kaliumpolyakrylat 

- 0,25 dl urin 

- Vatten 

- Jord 

 

Dokumentering skedde i form utav en kamera, vilket tog ca en bild per minut under utsatta 

tider på dygnet. Fotografering gjordes för att kunna se skillnad i tillväxt. Två krukor 

placerades på gemensam yta, en av krukorna innehöll vanlig planteringsjord. Den andra 

plantan innehöll planteringsjord blandat med 0,25 dl urin och det kaliumbaserade 

polyakrylatet (SAP) som i sin tur var utspädd med 15 delar vatten. Urinet utspädes för att 

förhindra bakteriespridning i jorden. Det gjordes också för att förhindra att urea-produkter 

bildas som innehåller ammoniak och kan bränna växterna och ge motsatt effekt. Det användes 

0,25 dl urin då det krävs ca 1 liter urin per kvadratmeter, efter volymberäkningar av krukorna 

fick vi fram att det behövdes 0,25 dl urin för krukornas volymkapacitet.   

 



Dokumenteringen startade 28.e februari, och har pågått under större delen av våren. Gruppen 

valde att plantera koriander, då det är en snabbväxande ört som ger snabba resultat vilket 

ansågs som viktigt då tiden var begränsad. Båda plantorna vattnades med samma mängd 

vatten för att förutsättningarna skulle vara lika. Totalt tillsattes 6 deciliter vatten till varje växt 

jämnt fördelat över tiden. Den 3.e maj 

ströps tillförseln av vatten för att 

kontrollera hur bra plantorna klarar sig 

individuellt i torra förhållanden.  

 

Bilden är tagen två veckor efter, alltså 14 

dagar utan vatten. När dokumenteringen 

var klar mättes höjd på plantorna samt en 

iakttagelse av rotsystemet för att kunna se 

vilken planta som utvecklats mest. 

Resultatet bevisade att plantan med SAP 

och urin hade uppnått en snitthöjd på 21 cm. Den vanliga plantan uppnådde en snitthöjd på 15 

cm vilket resulterar i en 40% höjdökning 

 

Det iakttogs också att växten som planterades i vanlig jord fick en gul/grön ton med betydligt 

mindre skott. Växten som planerades med SAP & urin fick en betydligt “friskare” färg med 

större och mer välutvecklade skott.  

 

Slutsatserna som drogs var att det gynnar sig att använda det framtagna konceptet vid odling i 

generella områden men framförallt där vattenbrist och uttorkade marker finns.  

Då samma mängd vatten tillsattes och slutade med en ökning på 40 %, kan det också tillsättas 

mindre vatten och fortfarande uppnå samma resultat som en vanligt planterad växt. Vid 

framtida experiment bör det även vara ytterligare krukor med endast SAP och med endast 

urin, för att få ett mer konkret resultat hur mycket varje moment påverkar processen.  

 

För att får ett säkrare och mer noggrant resultat kan fler plantor räknas in i ekvationen för att 

sedan ta fram ett medelvärde på varje sida av experimentet. 



6.2 Hur mycket vatten absorberar kalium baserat polyakrylat? 

Syftet med detta experiment var att demonstrera hur mycket vatten som absorberas av SAP 

jämfört mot vanlig jord. Detta experiment ska återspegla hur kaliumpolyakrylatet reagerar och 

agerar när vatten tillförs i verkligheten för att bevattna en växt.  

 

Rekvisita: 

- 2x transparenta bägare med samma mängd jord (små hål i botten) 

- 2x tomma transparenta bägare  

- Kaliumpolyakrylat 

- Vatten 

 

De två bägarna med jord placerades ovanför de två tomma behållarna. Ena bägaren blandades 

det ner SAP i. Det har gjorts små hål i botten på bägarna med jord, så att överflödigt vatten 

kan sippra igenom och samlas upp i de undre behållarna. Vatten tillsattes, lika mycket i båda 

bägarna med exakt 500 ml vatten. Därefter mättes vattennivån i de uppsamlande behållarna 

för att identifiera skillnaden i vilken bägare som har släppt igenom mest vatten. 

 

Resultatet visade att bägaren med kaliumpolyakrylat (SAP) släppte igenom ca 25 ml, och 

bägaren med bara jord släppte igenom 400 ml vatten. Hela experimentet dokumenterades med 

videokamera för att kunna erbjuda en visuell förståelse. Resultatet visade en förbättring med 

användning av SAP, då materialet timmans med jord absorberade 375 ml mer än vad vanlig 

jord gjorde. (Se bilaga 10)   

 

  



7. Teori & referenser 

Att skapa konceptet trots dess utmaningar har inneburit att gruppen behövt iterativt 

benchmarka redan testade teorier och metoder. Hur produkten ska utformas och vad ska den 

ha för slutgiltigt syfte? Varför ska man använda vår produkt och inte bara en existerande 

potta? Genom att testa redan fungerande teorier i hopp om att kombinera och utveckla 

funktionella produkter till en ny förbättrad sådan var målet. 

“Pee-Poo” och “nightloo” har redan skapat liknande fungerande koncept, därför är det av vikt 

att den slutgiltiga produkten blir en utvecklad förbättring av de båda. “Pee-Poo” samlar både 

urin och fekalier tillsammans och får ingen snabbverkande odlingsmöjlighet. “Nightloo” är 

endast anpassat som en urinoar, konsumentens avföring skadar alltså processen med SAP och 

vätska. Projektgruppen anser att kombinera funktionerna hos dessa produkter är optimalt och 

skapar en felfri produkt där dessa nackdelar eliminerats. 

 

  



8. Utvecklingsprocessen 

Projektet grundades i att samtliga deltagare i gruppen hade ett intresse för att hjälpa andra, 

människor som faktiskt var i behov utav hjälp. Efter många diskussioner och revideringar om 

vilket område skulle angripa, bestämdes det att flyktingläger stod i fokus. Mer exakt kvinnor 

och barn som lever i hotfull miljö skapad av andra individer i lägret. De kunde inte utföra sina 

behöver på natten utan att känna sig hotade. Ett område som fått begränsad hjälp under en 

längre tid. Tillsammans med informatörer på plats i ett flyktingläger i Grekland utformades en 

behovsanalys, vilket blev grunden i projektet. Därefter valdes problem och en 

problemformulering skapades tillsammans med en funktionsanalys.  

 

Efter benchmarking och konkurrentanalyser började en produkt ta form. Men i resultat från 

undersökningar och samtal med handledare om hur framtiden ser ut för produkten, insågs det 

att ett sekundärt syfte genereras, restprodukter. Detta öppnade naturligt en större marknad för 

konceptet. Områden som saknar avloppssystem med riktiga toaletter och har odlings 

svårigheter. Designen omvärderades och ytterligare koncept utvecklades som var mer 

anpassade efter de båda marknaderna. Tillsammans med information och tips från intressenter 

och tillverkare så finslipades ett koncept och produkt till det yttersta för att skapa ett så bra 

resultat som möjligt. 

 

Tester med urin och SAP påbörjades samtidigt som en planering av hantering av restprodukter 

utvecklades. Beräkningar på framtida kostnader samt användnings kostnader började ta form. 

Målet var att skapa en så billig produkt som möjligt för att kunna hjälpa så många som 

möjligt, därav fanns alltid drivet och ambitionen att försöka hitta den billigaste och mest 

hållbara lösningen i alla moment.  

 

 



9. Produkten 

Produkten består av ett antal sammansatta komponenter som 

tillsammans utgör en komplett vara. Alla detaljer har olika 

betydelser och funktioner.  

 

9.1 Främre behållaren 

Denna komponent som är den mindre behållaren i konstruktionen är designad och utformad 

för att samla och separera urinet. Ett handtag är monterat på yttersidan då användaren enkelt 

skall kunna greppa och lyfta behållaren. En urfräsning likt en halvcirkel har gjorts för att 

förhindra spill och göra urineringen enklare. Där finns också en hake som fäster samman de 

två delarna i produkten. Ännu en funktion med denna hake är att den fäster fast påsen som 

monteras över den bakre detaljen i produkten. (Se bilaga 1) 

 

Komponenten är formad likt en kon/tratt för att få ett naturligt flöde av vätska nedåt. Vid 

tömning förflyttas substanserna naturligt över den raka kanten och ned på vald plats.  

 

9.2 Bakre behållaren 

Grundpelaren i hela konstruktionen. En detalj som är utformad efter en cirkel, med en rak sida 

som gör det enkelt att ansluta den främre behållaren. En matchande urfräsning likt en 

halvcirkel finns också på denna komponent för att underlätta urinering. Den cirkulära 

utformningen på komponenten gör det enkelt att trä en påse över den för att sedan kontrollerat 

samla fekalier. 

 

Stommen har en större radie i botten då den erhåller bättre hållfasthetsegenskaper. Olika 

geometrier diskuterades, slutligen blev det nuvarande design då formen har både hållbarhet 

och goda semantiska egenskaper. Komponenten är cirka 400 mm hög vilket gör det enkelt, 

naturligt och ergonomisk för användaren att sätta sig på produkten och utföra sina behov.  (Se 

bilaga 2) 

 



9.3 Biologiskt nedbrytbar plastpåse 

Komposterbar avfallspåse från BioBag som är helt biologiskt nedbrytbar. Denna påse med 

handtag rymmer 20 liter. Kompostpåsarna bryts ned helt på 10–45 dagar beroende på 

komposteringsmiljö. Dessutom ”andas” Biobag vilket betyder att fukt kan avdunsta och låter 

innehållet torka. Materialet som påsarna består av är “Mater-Bi bioplast” (baserad på 

majsstärkelse, cellulosa och vegetabiliska oljor). 

 

När redan fekalier och urin har separerats i olika behållare påskyndar dessa påsar processen 

ytterligare. Påsarna har måtten 420 x 540 mm, vilket gör att de enkelt kan träs över produkten 

och sedan knytas samman utan risk för ohygieniska misstag. 

https://www.jordklok.se/sv/articles/2.114.3573/biobag-komposterbar-avfallspase-med-

handtag-20-l-20-pack 

 

9.4 Super absorberande polymer (SAP) 

Till produkten så används en speciell superabsorbent. Kaliumbaserad polyakrylat, detta är en 

helt giftfri, miljövänlig, och biologiskt nedbrytbar substans som besitter otroliga egenskaper 

(http://www3.ikaros.net/datablad/ARKIV/ovrigt/670001SDB.pdf ). 

Trots att Kalium polyakrylat är en polymer så klassas det inte som en plast 

(https://se.lush.com/ingrediens/sodium-polyacrylate-0 ). I samband med projektgruppens 

produkt så ska SAP blandas med urin.  

 

SAP absorberar upp till 300-500 gånger sin volym (https://truehydrogel.com/# ) och blir en 

massa istället för vätska.  Detta gör att vätskan blir mer lätthanterlig, minskar odören markant 

och kan sedan enkelt plantera blandningen i jorden. När man odlar med SAP i jordbruk så får 

det bäst effekt om man planterar massan i små mängder i grävda små hål i marken relativt 

nära grödorna. Detta är främst för att produktens (SAP) främsta syfte är att regnvatten inte ska 

rinna ner för djupt i marken utan ska hålla sig på en nivå i höjd med grödorna (Bilaga 10). 

Absorbenten absorberar vattnet i stora mängder, och när jorden runt området där SAP 

planterats blir torr, så utsöndrar SAP successivt vatten efter behov.  

 



Den vanligaste och billigaste SAP’en som används idag är den som är baserad på natrium. 

Den används i blöjor, bindor, och övriga absorberande produkter som servetter och spill-

dukar. Den natrium-baserade polymern saknar de fördelar inom odling som den med kalium 

har, den släpper till exempel inte ifrån sig vatten till växtriket när det blir torrt. Detta för att 

när natrium-polyakrylat har legat i jorden för länge så börjar den istället bilda saltkristaller 

som både torkar ut och skapar en försaltning. (https://www.quora.com/What-is-the-difference-

between-potassium-polyacrylate-and-sodium-polyacrylate ). 

 

9.5 SAP & Urin 

Urin är generellt ett av de bästa, prisvärda och mest effektiva gödningsmedlet som finns. 

Trots att avföring är ett av de funktionella klassiska alternativen så tar det en lång tid att 

komposteras. Urinet är sterilt och kan nyttjas direkt vilket skapar fler och effektivare 

möjligheter(https://www.expressen.se/leva-och-bo/gor-det-sjalv/blommor-och-grona-

vaxter/nya-trenden-vattna-blommorna-med-kisskanna-/). 

När man odlar med urin så behövs det först spädas ut 1 del urin och 10-15 delar vatten för att 

inte odlingen ska “brännas” av den starka koncentrationen urin. Man späder även ut urinet för 

att eliminera risken för spridning av sjukdomar och bakterier. Ett giftigt ämne som kan uppstå 

kallas för urea, men även urea elimineras vid utspädningen. 

 

Blandningen beror på vatten mättnaden i jorden. I Sverige där jorden har en hög 

vattenmättnad behövs det kanske spädas ut 1:3. Blandningen av urin och SAP kallas generellt 

bland svenska botanister för “guldvatten” som samlings ord. När man odlar i på större fält så 

ska man använda cirka 1 liter guldvatten per kvadratmeter för en så effektiv gödsling som 

möjligt. Detta kommer innebära en effektivare uppkomst av groning samt öka grödornas 

storlek och fruktbarhet. 

 

 



9.6 Vart är Superabsorberande polymer på marknaden idag? 

SAP har på senare år blivit en mer och mer populär produkt. Den som är baserad på natrium 

har nästan ett lika stort användningsområde som kalium, men kostar lite mindre. Tack vare 

det lite billigare priset så har det fått en större produktion på marknaden inom industrin. Detta 

har reducerat kostnaden på polyakrylat baserat på natrium ytterligare. 

Kalium-polyakrylat är alltså inte lika populärt i industrin på grund av dess något högre 

kostnad. SAP var på väg att slå in på marknaden i USA inom just växtproduktion, detta var ett 

misslyckande när det blev översvämningar och vattnet hade svårare att rinna iväg när det 

fanns SAP i odlingarna. 

 

9.7 Hur blandas SAP med guldvatten? 

Det finns ett par olika varianter och teorier om hur SAP ska blandas med urinet. I vissa lägen 

är det helt enkelt inte optimalt att blanda ner SAP direkt i konen med urin. Det kan anses vara 

smidigare att endast hälla ut urinet direkt i närmsta behållare och sedan tillsätta SAP i 

efterhand innan det används i odling. Det är även ett alternativ för bönder att separera 

processerna helt och odla med urin separat och SAP separat. Detta för att förenkla logistiken. 

Att frakta urin med SAP innebär även att urinet får en väldigt mycket större volym och blir 

dyrare att frakta. Förvisso blir urinet mer lätthanterligt i samband med polymern då det får en 

halvfast form. Det är upp till konsumenten och ansvarig organisation. 

 

Att blanda SAP direkt med urinet i produkten är en fördel när produkten används i trånga 

utrymmen t.ex. tält i flyktingförläggningar där det är svårt att tömma behållaren direkt och 

urinet ska ligga över natten. Detta minskar odören markant och skapar en lätthanterlig massa 

istället. Projektgruppen fick förfrågan av “Ingenjörer utan gränser”, en organisation som 

hjälper till att utveckla produkter för utvecklingsländer, att betrakta vår idé att presentera för 

sin organisation som en möjlig lösning för en skola i Tanzania där de ska implementera 40 

stycken toaletter.  

 

 



10. Produktionsprocessen 

Produkten är av en något större kaliber och kommer därför kräva stora verktyg. Större verktyg 

är generellt mycket dyrare i ett produktionsperspektiv och kommer därför kräva en stor initial 

kostnad. 

Formsprutning av plast är en tillverkningsprocess där granulat smälts till flytande form och 

sprutas med högt tryck in i ett formverktyg 

(https://www.protolabs.se/tjaenster/formsprutning). Med tanke på att det saknas 

standardprofiler för produkten bortsett från handtaget, så kommer det bli dyrt att få igång en 

produktion.  

10.1 Kompetensanalys 

För att kunna tillverka produkten krävs kompetens inom masstillverkning, mer detaljerat inom 

formsprutning som anses vara det billigaste och mest effektiva alternativet. Maskiner måste 

kunna styras och hanteras av kompetent personal.   



11. Business canvas – Affärsmodell 

Nyckelpartners 

- Halmstad högskola 

Grundande institut av projekt. Erbjuder kunskap och support inom samtliga områden. 

Mer djupgående expertis kan sökas av professorer, lärare eller forskare vid institutet.   

- Broby modellindustri 

Tillverkare av prototyp. 

- Ingenjörer utan gränser 

Affärskritisk partner som kan komma att ta över projektet vid examen. Denna partner 

har resurs och kontaktnät för att realisera och slutföra projektet internationellt. 

- Help 2 hands 

Informationskälla till projekt. Arbetande partner som befann sig på plats i det 

drabbade området och kunde identifiera möjliga behov. 

- Svenska kyrkan 

Informationskälla till projektet, har hjälpt att skapa ytterligare kontakter till 

projektgruppen. 

- Almi 

Affärskritisk partner, bidrar med likvida medel för att tillverka prototyp till projektet. 

- Kaproco 

Viktig samarbetspartner som visat god samarbetsförmåga vid tillverkning av prototyp. 

 

Nyckelaktiviteter 

- Prototyp 

 För fysisk demonstration av produkt. Högt prioriterad aktivitet.  

- Budget 

Prissättning måste göras och justeras för att uppskatta framtida ekonomiska 

resurser,samt behålla en konkurrenskraftig position på marknaden. Prioriterad 

aktivitet. 

- Visuell demonstration av tester 

Detta styrker konceptets nyckelkomponenter och kan demonstrera hur produkt och 

koncept fungerar tillsammans vilket kan locka fler intressenter, prioriterad. 



Nyckelresurser 

- Resursbidrag från Almi.  

Detta skapade möjligheten att tillverka prototyp, och skapade en rejäl start för 

projektet.  

- Informatör från 2 Helping hands samt volontärarbetare 

 Hjälpte att forma en funktionsanalys, kravspecifikation samt problemidentifikation. 

Då stor del av projektet utförs av viktig information om området.  

- Projektets kärnkompetens ligger i den kreativa och analytiska förmågan hos 

medlemmarna i projektgruppen då det är många faktorer som spelar stor roll.  

 

Värdeerbjudande (NABC analys) 

- N (Need - behov) 

Behovet projektgruppen siktar mot är ett samhälle/område med vattenbrist, där den 

standardiserade toaletten och vatten anses som exklusivt. Detta behov är viktigt då 

produkten sparar vatten och ger den utsatte en möjlighet att utföra sina behov och 

samtidigt vara resurssnål. Ytterligare ett användningsområde är flyktingläger där 

kvinnor och barn lever osäkert och förhindrar dem från att utföra behov på natten. 

Viktigt då alla människor bör leva efter lika förutsättningar i samhället och inte bli 

begränsade av andra individers handlingar.   

 

- A (Approach - lösning) 

- Produkten genererar högkvalitativt gödningsmedel.  

- Sparar in på vattenförbrukningen  

- Erbjuder ett hygieniskt alternativ till de utsatta som inte har standardiserade toaletter.  

 

- B (Benefits - kundnytta) 

- Produkten erbjuder användaren en förbättrad levnadsstandard. 

- Områden där vatten är en bristvara, ger denna produkt en möjlighet att skapa 

besparingar av denna resurs.  

- Minskad vattenförbrukning = insparade pengar. 

 



- C (Competition konkurrens) 

 - PeePoople, en lösning inom samma område som EJ separerar urin och fekalier, 

komposterar substanserna gemensamt och har inget större fokus på odling.  

- Nightloo, en lösning som endast är till för urin, har ett stort fokus på kvinnor i nöd 

som lever i utsatta områden   

 

- Vår produkt ger en kombinerad lösning som separerar urin och fekalier för direkt 

odlings effekt av urin och SAP. Detta ger också möjligheten att kompostera 

substanserna separat för påskyndad process.  

 

 Kundrelationer 

- Behovet finns, och med hjälp av samarbetspartners kommer en distributionskanal att 

identifieras. Tanken är att produkten ska nå en redan etablerad kundkrets hos 

samarbetspartners  

- Ett kontinuerligt flöde av påfyllnadsprodukter är nödvändigt för att kunden skall 

kunna nyttja produkten, ett stabilt och effektivt leveranssystem behövs. 

 

Distributionskanaler 

- Tanken är att projektgruppen skall överlåta projektet till en aktör vid projektets slut. 

Denna aktör ska ha resurser och kompetens för att realisera och sköta logistik gällande 

produkten och dess framtid. 

- Alternativt att en hjälporganisation tar hand om distribution då de redan finns på plats 

vid de drabbade områdena och har ett fungerande system.  

- Bäst för kund/användare blir om det finns möjlighet till demonstration och hjälp om 

ytterligare information behövs för att nyttja produkt, samt ett lokalt lager av påfyllnads 

produkter.  

 

Kundsegment 

- Projektgruppen har valt att fokusera på länder/områden där vatten är en bristvara. 

Områden som ofta lever under standard. Samt flyktingläger där kvinnor & barn lever 

under begränsningar & hot från andra individer. 



- Produkten kommer att kunna nyttjas av både män, kvinnor och barn vilket ger 

produkten ett stort kundsegment.  

- Då de drabbade områdena ofta är samlingsplatser av människor som råkat ut för 

fattigdom med mera. Det är också känt att det är stor befolkning vid dessa områden 

och därav ett stort behov.  

- En prioritering av kundsegmenten är ej nödvändigt då produkten tilltalar den breda 

publiken och kan nyttjas av alla.  

- En fokusgrupp kan anses nödvändigt. Dock är det inget betalande kundsegment. 

Däremot kan det generera ett större intresse vid lyckad undersökning samt identifiera 

brister som kan komma att uppstå vid aktuellt område.  

 

Kostnader 

- Viktiga kostnader som identifierats: tillverkning av produkt, distribution av produkt 

samt konsumerande produkter till användaren. 

- Nyckelresurser som anses vara viktiga: tillverkning av högkvalitativ produkt som 

sedan skall skeppas på ett miljösmart sätt till planerad destination.  

- Dagens kunskap om tillverkningen resulterar i en hög initialkostnad för verktyg. 

Därefter kommer pris per enhet att minska radikalt och produkten börjar generera 

pengar. Dock finns det alternativa metoder för framtagning som kan bli billigare men 

som kan resultera i en längre produktionstid. 

- Framtida kostnader är ej färdigställa då den finansiella delen i projekten kräver 

ytterligare beräkningar, och marknaden är oviss då produkten inte nått dit ännu. 

 

Intäkter 

- Projektet genererar inkomster via försäljning av produkt direkt till företag som är 

organisationer vars syfte är att hjälpa utsatta. Inkomster i form av donationer är också 

möjligt då ändamålet kan anses som välgörenhet. 

- Prissättning baseras på produktions och logistikkostnader. Därefter kommer också en 

beräkning göras på vad underhålls produkterna kommer att kosta under en bestämd 

tidsperiod. Den totala summan som att summeras och ett vinstpålägg på 15–25 % 

kommer att adderas för att kunna vidareutveckla produkt och förbättra leveranssystem.  



- Likt andra hjälporganisationer (UNICEF) kan personer som har det bättre ställt aktivt 

välja att stödja ett drabbat samhälle/person med hjälpande produkter. Detta ser 

projektgruppen som en alternativ inriktning.  

 

12. Marknaden 

Det finns produkter som är nischade på marknaden som följer det spår projektgruppen jobbar 

mot. Detta konfirmerar att det faktiskt finns en framgångsrik marknad för produkten Water & 

Cultivate. Att fokusera på att spara vatten och att ha generellt miljötänk är framtiden, och att 

ha det som stomme för projektet att vila på generar både “goodwill” och är bra för produktens 

PR.  

Det finns ett stort behov för produkten då det finns ofantligt mycket människor som saknar 

fungerande latriner i till exempel utvecklingsländer som har en rådande brist på färskvatten.  

 

Produkten fungerar fortfarande som sagt för kvinnor och barn i flyktingläger vilket öppnar 

ännu en marknad för produkten då detta problemet fortfarande går olöst. Detta ger 

projektgruppen en möjlighet att sälja till ansvarig hjälporganisation. 

 

13. Konkurrenter 

PeePoople 

Peepoople är en produkt som inriktar sig på att hjälpa folk i utvecklingsländer utan vatten. De 

har funktionell men opraktisk toalettlösning som inriktar sig på att utnyttja fekalier till odling. 

PeePoople´s produkt är väldigt temporär, inte effektiv processmässigt eller semantiskt 

designad. 

NightLoo 

En produkt som är en toalett som nyttjar sig av natrium-baserat SAP. Har specifikt försökt 

göra en produkt för kvinnor i flyktingläger. Produkten är inte optimal då den endast hanterar 

urin och är inte smidigt konstruerad ur ett hygieniskt perspektiv. 

 



13.1 Porters 5-kraftsanalys 

Både PeePoople och Nightloo har två bra produkter men funktionerna löser bara ett problem. 

PeePoople har nyligen gått i konkurs men har fortfarande produktion i Kenya. Nightloo har 

som projektgruppen redovisade vid konceptredovisningen, ingen större marknad utan 

fokuserar endast på kvinnor i flyktingläger. Just därför anser gruppen att Water & Cultivate 

kommer att dominera över dessa lösningar på marknaden och skapa fler möjligheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



14. Marknadsplan 

Den globala gödningsmedels marknaden förväntas ha ett värde på 155,8 miljarder dollar 

under 2019. Under 2018 så stod Asien som det absolut största segmentet för marknaden och 

sades stå för 60% av omsättningen. Specifikt södra och östra Asien står för majoriteten av 

marknaden. Detta rör sig om fattiga områden med mycket jordbruk. Water & Cultivate är en 

produkt som hade varit optimalt att implementera i dessa områden, både som en lukrativ 

marknads och affärsplan men även för att skapa en positiv påverkan på miljön. 

(https://www.worldfertilizer.com/environment/21032019/the-worldwide-fertilizer-market-to-

2024/ ) 

År 2017 var det högst antal flyktingar i världen någonsin, 68,5 miljoner människor. En 

majoritet av dessa människor är fortfarande på flykt och 85 procent av världens flyktingar bor 

i utvecklingsländer. Av dem är många extremt fattiga och får lite till inget stöd. Flera miljoner 

bor fortfarande i flyktingläger och är i stort behov av hjälp.  

Med hjälp av UNHCR och de donationer de får så lyckas de hjälpa ett fragment av dessa. 

(https://sverigeforunhcr.se/blogg/68-miljoner-pa-flykt-2017 ).  

Med Water & Cultivate så hade deras latriner blivit ett mindre problem att oroa sig över. Samt 

även skapa en marknad för bönder som sedan kan mer effektivt odla föda som i sin tur kan 

köpas för att hjälpa flyktingarna. Om möjligheten ges kan Water & Cultivate sluta cirkeln.  

 



15. Distribution 

Produktens segment huserar i Asien och Afrika där utvecklingsländer, flyktingar, och 

majoriteten av världen jordbruk äger rum. För att få en så effektiv och ekonomisk distribution 

som möjligt bör produkten produceras i centrum av det geografiska segmentet. Till exempel, 

Vietnam, Tanzania eller Kenya. 

Produkten är specifikt skapad för ett unikt ändamål och saknar därför standardprofiler som 

kan köpas färdigt från marknaden. Det är 3 olika profiler som behöver skapas. En baksida, 

framsida (urin-separator), och handtag. Samtliga delar skapade i plast. Baksidan i en ABS-

plast för billig produktion, då det är en utav de billigare alternativen bland miljövänliga 

material. Framsida och handtag kräver inte samma toleranser och hårdhet då produkten inte 

ska bära vikten av användaren, och kan därför skapas i ett annat material som gynnar 

ekonomin och effektiviseringen.  

  



16. Ekonomiska planer/kalkyler 

Eftersom det endast utvecklats en prototyp av produkten och det inte ännu existerar en 

linjeproduktion eller massproduktion, så är det av stor svårighet att avgöra en totalkostnad. 

Det är ännu okänt vart lokalisering av produktionen ska ske vilket även kommer att påverka 

priset. För att pris per produkt ska bli så lågt som möjligt så bör produktionen ske i så stor 

skala som ekonomin tillåter för att även lyckas sälja, marknadsföra och distribuera produkten. 

 

För att lyckas skapa en serieproduktion så behövs finansiering, antingen via ett banklån, 

privata investerare, alternativt att ett företag köper produkten och betalar i förhand. Om 

projektgruppen vill fortskrida med projektet så tas det som att produkten är färdigutvecklad, 

vilket betyder att ytterligare utvecklingskostnader inte är nödvändiga.  

 

Produkten kommer snabbt att få tillbaka en stor del av investering då produkten initialt säljs 

som en stor batch. När varumärket får en etablering på marknaden och omvärlden inser vilket 

positiv inverkan produkten gör så kan produkten enkelt säljas till mindre företag som sedan 

säljer till privatpersoner. 

  



17. Tidsplan 

Framtida planering av produkten är att etablera en stabil kontakt med en samarbetspartner 

som har både expertis och resurser för att realisera produkten. I dagsläget har kontakt 

etablerats med Ingenjörer utan gränser som genomför en mängd projekt utomlands för 

människor i nöd, samt med Stockholm Environment Institute. Båda organisationer anser att 

produkt och koncept ligger rätt i tiden och de har visat intresse för produkt och koncept. 

Fortsatta diskussioner och förhandlingar om produktens framtid kommer att fortgå under 

sommaren. En mer ingående kronologisk visualisering av arbetsgången kan ses i ett Gantt 

schema. (Se bilaga 5)  

 



18. Risker 

Erosion 

När produkt har lanserats till slutdestinationen och används som en daglig rutin finns risker att 

materialen kan utsättas för erosion. Projektgruppen har haft detta i åtanke vid materialval och 

design för att skapa en så hållbar konstruktion som möjligt. Då klimat och väderförhållanden 

är väldigt svåra att förutse, finns det inga garantier. Exempelvis Grekland, som har ett utav 

europas största flyktingläger på Lesbos, där kan temperaturen vara nollgradigt på vintern och 

upp mot 25-30 grader celsius på sommarhalvåret.  Produktens materialval måste vara optimalt 

förberedd och testad för att skapa de bästa förutsättningarna.  

 

Ej accepterad produkt 

Ytterligare problem som kan uppstå på längre sikt är att kalium-polyakrylatet inte blir 

accepterat. Materialet är miljövänligt, nedbrytbart och erhåller otroligt bra egenskaper inom 

området. Trots detta kommer det alltid finnas individer som ifrågasätter, även om denna 

substans redan har etablerat marknaden inom odling, exempelvis i Sverige och Indien.  

 

Fel användningsområde 

Då produkten är ämnad för att underlätta behov som vanligtvis utförs i ett badrum. Om 

produktens användningsområde skulle missuppfattas så kan enkelt syftet med konceptet 

fallera. 

 

Fel SAP (natrium baserad istället för kalium) 

En risk som nämnts tidigare är att det kan finnas fabriksägare som gärna säljer fel SAP för att 

den produkten är billigare att tillverka. Det finns idag på marknaden SAP som beskrivs vara 

för jordbruk men är baserat på natrium. Om de som ansvarar för inköp inte har koll så kan det 

lätt bli fel och påverka åkrarnas skörd. 

 

Urea 

Om urinet inte späds ut ordentligt så kan det bli en motsatt önskad effekt av gödslingen. Det 

kan bildas för koncentrerade mängder urea som då “bränner” odlingen. Det ökar även risken 

för spridning av sjukdomar som kan finnas bland användaren.  



19. Diskussion/reflektion - produkt 

19.1 Mängden polyakrylat som behövs per liter urin:  

Det krävs cirka 3,6 g kalium baserat polyakrylat per liter vätska. En medelperson gör av med 

cirka 1-2 liter urin per dag. 1 kilo kalium baserat polyakrylat kostar cirka 30-35 kr om det är 

beställt ifrån Indien där marknaden är större för privatpersoner, hittar man rätt fabrik i 

Kina/Indien kan priset minska ytterligare. (https://www.indiamart.com/proddetail/super-

absorbent-polymer-potassium-11786668062.html). Om en person gör av med 1,5 liter urin per 

dag, så bör det spädas med cirka 10 delar vatten, vilket summerar till 16,5 liter vätska. För att 

sedan blanda i SAP så blir det alltså 16,5*3,6 = 59 gram per person per dag. 

Om 1 kilo SAP kostar 35 kronor så kostar 59 gram 2 kronor. Så för varje batch med urin 

blandat med SAP och vatten på 16,5 liter kostar alltså 2 SEK. 

Det är här marknaden börjar, bönder kan alltså köpa detta otroligt näringsrika gödsel som har 

en produktionskostnad på 2 SEK som kan säljas för mer när det skapats en marknad.  

 

Hade det använts dagligen av en person i ett år så kostar det alltså 365*2 = 730 SEK. 

730 SEK är en rätt stor summa för en privatperson i ett utvecklingsland. Men SAP ska 

användas för att “grunda” jorden, och ska inte kontinuerligt läggas i på samma plats i jorden. 

SAP stannar i jorden i cirka 5 år innan det bryts ned (https://truehydrogel.com/# ), och behövs 

bara användas en gång.  

 

19.2 Pris vid engångs användning:  

1 Liter urin per kvadratmeter, 10 delar vatten per kvadratmeter. Så 11 liter vätska, vilket 

innebär 3,6*11 = 40 gram SAP per kvadratmeter, vilket blir 1,4 SEK per kvadratmeter. Sedan 

behövs endast urin och vatten de följande 4–5 åren. Varje person kan alltså odla 1,5 

kvadratmeter med sitt dagliga urin. 

Att tänka på är att SAP inte behöver överdoseras. Gemensamt med urin så ska det användas 

cirka 30–40 gram per kvadratmeter beroende på jordens vattenmättnad. I detta anseende så 

kan det vara till odlarens fördel att själv fördela SAP och urin separat om möjligheten ges.  



Det är inte alltid optimalt att urin och SAP blandas, både ur ett logistiskt perspektiv och som 

sagt, odlarens. Det kan vara enklare i vissa fall att se konceptet som 2 oberoende produkter i 

de fall de är till exempel en lokal bonde eller en privatperson som endast brukar SAP och 

guldvatten. Om produkten ska säljas mer nationellt eller globalt som ett gödningsmedel så är 

det mer optimalt att låta produkterna fraktas gemensamt. 

  



20. Hållbar utveckling 

Socialt 

Då vår produkt ger utsatta individer ett säkert och hygieniskt alternativ än vad som 

erbjuds idag anser projektgruppen att produkt och koncept uppfyller kraven inom denna 

kategori. Produkter inkräktar inte på individers privatliv utan förser dem istället med ett.  

Ekonomiskt 

Produkten genererar en helt miljövänlig restprodukt som har otroliga 

gödslingsegenskaper. Detta gör att användaren kan nyttja detta i sin privata odling för 

ökad tillväxt med mindre vattenförbrukning, vilket resulterar i en minskad 

resursanvändning. Restprodukten kan också säljas vidare till bönder som är i behov utav 

gödsling om användaren själv inte har möjlighet att förbruka det, vilket anses som en 

ekonomisk vinst. 

Ekologiskt  

Produktens restprodukter är helt miljövänliga och bryts naturligt ner i jorden, inga spår 

lämnas. Flertal steg i odlingsprocessen elimineras då användaren kan använda sig av 

närodling. Produkten gör att vattenresurserna inte används lika vårdslöst, samt att den 

skapar ett bättre och hälsosammare utgångsläge för växter. 

  



21. Etik & moral 

Framtiden är en ständig diskussion som pågår över hela världen. Vi måste börja tänka 

miljösmart och konsekvent för att säkerställa en bättre värld i framtiden. Jordens resurser är 

inte obegränsade och alla måste dra sitt strå till stacken. Vi måste agera efter hur vi vill att 

framtiden skall se ut. Vår produkt är miljösmart och eliminerar flertal steg i processen som 

nödvändigtvis inte behöver existera.  

  



22. Diskussion/reflektion - projekt ÖVERLÄGGA MED 

HANS-ERIK? 
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