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Sammanfattning 
Detta är en rapport som syftar till att kartlägga kvalificerade leverantörer till Aqua‐Nova AB. Företagets 

organisation är liten och består av fem anställda. Det är därför en utmaning att sälja nya projekt, övervaka 

tillverkning och vårda kundrelationer och samtidigt bedriva utvecklingsprojekt. Arbetet är baserat på tekniska 

rapporter som erhållits av Aqua‐Nova. Rapporterna utreder en möjlig optimering av destillationsprocessen med 

ejektorteknik.  

Målet med rapporten var att kartlägga kvalificerade leverantörer av ejektorer till Aqua‐Nova. Det ingående målet 

med rapporten var att besvara de fyra detaljerade målen som formulerades. 

 Vilka fördelar respektive nackdelar skapas av att införa en ejektor i systemet? 

 Vilka kundfördelar ger en ejektor? 

 Vilka krav ställs på tekniken för att fungera tillsammans med Aqua‐Novas nuvarande system? 

 Vilka krav ställs på leverantörerna vad gäller kompetens, leveransförmåga och pris?  

Genom Googlesökningar, undersökning av Achema industrimässa samt genom intervju hittades elva leverantörer 

som uppfyllde kravspecifikationen. Med Pugh‐ och Kesselring‐matriser utfördes en sållningsprocess i två steg. Det 

brittiska företaget Transvac Systems Ltd. fick högst poäng i båda sållningarna och anses således var den mest 

kvalificerade leverantören.  

Sållningsprocessen kompletterades med en konkurrentanalys, en riskanalys samt intervju för att besvara de 

detaljerade målen. Konkurrentanalysen utreder för‐ och nackdelar med utvecklingsprojektet och visar att Aqua‐

Nova kan öka sina marknadsandelar genom differentiering av produkten. Fokus bör läggas på de marknader där 

kylvatten är en bristvara och de företag som lider av platsbrist. Kundfördelarna blir en mer miljövänlig och lönsam 

produkt. Riskanalysen svarar på om det föreligger en risk att implementera ny teknik i Aqua‐Novas system. Baserat 

på resultatet är risken, att ejektortekniken ska orsaka driftstörningar, minimal. Intervjun visar att en leverantör 



måste kunna leverera skräddarsydda ejektorer samt hur ejektorn bör utformas för att fungera i Aqua‐Novas 

system.  

Det slutgiltiga resultatet anses trovärdigt eftersom sållningsprocessen utfördes i två steg. Risk‐ och 

konkurrentanalysen ger en bild över de utmaningar företaget kan möta i och med utvecklingsprojektet. Arbetet 

bör kompletteras med en kostnadsanalys samt att en testanläggning utvecklas för att garantera lönsamhet och en 

funktionsduglig produkt. 

Nyckelord: 

Produktutveckling, ejektorteknik, läkemedelsindustrin, destillationsprocess, sållningsprocess, marknadsanalys, 

riskanalys, konkurrentanalys.  



 

 
 

 Bachelor of Science Thesis HPU 2018:721  

 

Energy optimization of distillation process with 
ejector technology 

   
  Johan Holst 

Approved 

2019-01-30 

Examiner KTH 

Peter Sillén 

Supervisor KTH 

Claes Hansson 

 Commissioner 

Aqua-Nova AB 

Contact person at company 

Lennart Kärrberg 

 

Abstract 
This is a report that aims to map qualified suppliers to Aqua‐Nova. The company's organization is small and 

consists of five employees. It is therefore a challenge to sell new projects, monitor production and care for 

customer relations and at the same time conduct development projects. The work is based on a technical report 

obtained by Aqua‐Nova. The report investigates a possible optimization of the distillation process using ejector 

technology. 

The purpose of this thesis was to investigate the most suitable subcontractor of ejectors for Aqua‐Nova. The 

purpose was to also answer the four detailed objectives. 

 What advantages and disadvantages are created by introducing an ejector into the system? 

 What customer benefits does an ejector provide? 

 What requirements are placed on the technology to work together with Aqua‐Nova's current system? 

 What requirements are placed on suppliers in terms of competence, delivery ability and price? 

Through Google searches, examination of Achema industrial fair and through interviews, eleven suppliers were 

found who met the requirements specification. With Pugh and Kesselring matrices, a two‐step screening process 

was performed. The British company Transvac Systems Ltd. got the highest score in both screenings and is thus 

considered the most suitable supplier. 

The screening process was supplemented by a competition analysis, a risk analysis and an interview to answer the 

detailed objectives. The competition analysis aims to investigate the pros and cons of the development project and 

shows that Aqua‐Nova can increase its market share by differentiating the product. The focus should be on the 

markets where cooling water is a scarce commodity and the companies that suffer from space shortages. The 

customer benefits become a more environmentally friendly and profitable product. The risk analysis shows 

whether there is a risk of implementing new technology in Aqua‐Nova's system. Based on the result, the risk of the 



ejector causing a downtime is minimal. The interview shows that a supplier must be able to deliver tailor‐made 

ejectors and how the ejector should be designed to work in the Aqua‐Nova system. 

The result can be considered credible since the screening process was performed in two steps. The risk and 

competition analysis give a representation of the challenges the company can face with the development project. 

The result ought to be supplemented by a cost analysis and developing of a test facility to ensure profitability and 

a functional product. 

Keywords: 

Product development, ejector technology, pharmaceutical industry, distillation process, screening process, market 

analysis, risk analysis, competition analysis. 
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1. Inledning 

Inledningen innehåller en bakgrundsbeskrivning, målet med rapporten, lösningsmetoder, 

avgränsningar och projektkrav.  

1.1. Bakgrund 

Aqua-Nova AB bedriver sedan starten 1993 utveckling av vattendestillationsapparater, 

med avseende på kvalitet och energibesparing. Produkterna marknadsförs i Europa, 

Nordafrika, Asien och Sydamerika. Aqua-Nova AB har för avsikt att vidareutveckla 

destillationssystemet för att ytterligare förbättra energiutbytet. Detta genom att utnyttja 

ejektorteknik i kombination med flerstegsdestillation, en så kallad COMBI-maskin 

utvecklad av Aqua-Nova AB. Systemet används för produktion av renvatten och renånga 

till läkemedelsbranschen. Rådande ejektorteknik uppfyller inte dagens krav för 

läkemedelsproduktion och energiutnyttjande.  

Med stigande energipriser efterfrågar marknaden energi- och vattenbesparande 

apparater. Aqua-Nova AB får ofta förfrågningar, från Life-Science kunder, om att leverera 

termokompressions-apparater för destillation vid låga temperaturer. Den nya 

ejektortekniken antas uppfylla marknadens krav på energi- och vattenbesparande 

apparater. Ejektortekniken kan med fördel anpassas för Aqua-Novas COMBI-maskiner 

för produktion av renvatten och renånga. Med produkten i sortimentet skulle Aqua-Novas 

andelar på världsmarknaden öka. 

Aqua-Novas syfte är att leverera världsmarknadens mest energi- och vattenbesparande 

apparat inom Life Science. Främsta målgruppen är små och mellanstora enheter för 

produktion av sterila lösningar, vilket innefattar infusions-och injektionslösningar, 

exempelvis vaccin, samt för forskning och utveckling inom Life Science. 

1.2. Mål 

Målet med projektet är att kartlägga kvalificerade leverantörer av ejektorteknik till Aqua-

Nova AB, samt utreda vilka leverantörer som uppfyller kravspecifikationen. Endast 

företag som erbjuder en helhetslösning presenteras för Aqua-Nova AB. Rapporten är ett 

examensarbete som innefattar 15 hp och avslutades 2019-01-18.  

1.2.1. Detaljerat mål med rapporten 

Det ingående målet med rapporten är att besvara följande frågor: 

• Vilka fördelar respektive nackdelar skapas av att införa en ejektor i systemet? 

• Vilka kundfördelar ger en ejektor? 

• Vilka krav ställs på tekniken för att fungera tillsammans med Aqua-Novas 

nuvarande system? 
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• Vilka krav ställs på leverantörerna vad gäller kompetens, leveransförmåga och 

pris?  

1.3. Lösningsmetoder 

Litteraturstudier har genomförts i form av läsanvisningar från handledare och 

internetsökningar. Tekniska rapporter från tidigare förstudier har studerats. Diskussioner 

och intervjuer har hållits med anställda på Aqua-Nova AB, samt med experter på området 

rekommenderade av Aqua-Nova AB.  

Listan innehåller metoderna som använts för att lösa utmaningarna, samla information, 

analysera resultat samt rapport- och projektverktyg. 

Aktivitetsplan 

Gantt-schema har använts som verktyg för att planera projektet.  

Mötesaktiviteter och intervjuer  

Möten och intervjuer har hållits med Aqua-Nova och en expert på process- och 

ejektorteknik. Anteckningar har tagits för framtida bruk. 

Quality Function Deployment (QFD) 

Ett QFD-diagram har nyttjats för att vikta teknikens betydelsefaktorer för projektkraven. 

Faktorerna användes i Kesselringmatrisen för att besluta om mest lämpliga leverantörer. 

Pugh- och Kesselringmatris 

Verktygen används för att på vetenskapligt vis att sålla bort tekniska lösningar och besluta 

om de mest lämpade leverantörerna. 

Ishikawa 

Verktyget används för att studera orsaker till att fel uppstår. Det ökar möjligheterna att 

fånga upp eventuella problemområden tidigt i projektet.  

FMEA 

Verktyget utnyttjas för att minimera risker med en konstruktion. Den befintliga tekniken 

jämförs med den nya lösningen. 

Marknadsanalys 

Google, Achema industrimässa och intervju har använts vid utvärdering av marknaden. 
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1.4. Avgränsningar 

Förstudien har ingen budget i form av kapital. 

För att finna lämpliga leverantörer kommer hela världsmarknaden utnyttjas. Främst 

kommer europeiska, amerikanska, indiska och japanska marknaderna undersökas.  

Ingen konstruktion och design kommer utföras för att utveckla ny teknik. Endast 

existerande teknik är relevant för projektet. 

1.5. Projektkrav 

• Statisk kompression, det vill säga inga rörliga delar i ejektorn. 

• Ejektorn ska klara att hantera tryck under 1 bar (a). 

• Ejektorn ska klara varierande tryck. 

• Ejektorn ska hantera ånga för vattendestillation. 

• Syrafast material, förslagsvis 316L. 

• Sanitär process med hänsyn till läkemedelsbranschens krav. 
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2. Nulägesbeskrivning 

Detta kapitel skildrar företagets nuvarande tillstånd och utmaningar. 

2.1. Introduktion 

Aqua-Nova AB tillverkar och utvecklar destillationsapparater som levereras till 

läkemedelsindustrier över hela världen. Apparaterna används för att producera sterilt 

vatten och ånga genom förångning. Läkemedelsföretag använder det sterila vattnet i 

injektionslösningar, det vill säga vätskor som injiceras i kroppen. Ångan används i 

autoklaver för sterilisering av sjukhusinstrument. Säkerhet och kvalitet är därför av 

yttersta vikt och all tillverkning sker enligt gällande regionala regelverk. Aqua-Nova 

marknadsför sina produkter som energieffektiva och tillförlitliga, och erbjuder sig även 

att skräddarsy systemet för att möta kundernas behov.  

2.2. Organisation 

Aqua-Nova är ett ingenjörsbolag med fem anställda, och har sitt huvudkontor i 

Kristianstad i nordöstra Skåne. Teamet består av säljare, projektledare, tekniker och 

servicepersonal. Aqua-Nova står för designen och utvecklingen av apparaterna. När 

kunden beställer en apparat tas ritningar fram. Eventuella kundönskemål modifieras på 

standarritningarna innan de skickas iväg för tillverkning. Komponenterna tillverkas av 

beprövade underleverantörer för att garantera en jämn och hög kvalitet. För att garantera 

funktionsdugliga produkter som uppfyller regionala regelverk sker all slutmontering och 

rördragning i Aqua-Novas verkstad. Oberoende inspektörer provar och certifierar 

apparaterna enligt gällande standard beroende på vilket land leveransen ska skickas till. 

Testkörningen av systemet utförs under övervakning av slutkund. 

2.3. Produkter 

Aqua-Nova erbjuder ett antal produkter inriktade på destillation. Monterade i ett 

komplett system produceras destillerat vatten och ånga. Exempel på apparater som Aqua-

Nova AB levererar är värmeväxlare, vattenförvärmare, kolonner och kondensatorer. 

Produkterna har olika funktioner i systemet. Värmeväxlaren utnyttjar värme från smutsig 

fabriksånga för att förånga filtrerat vatten till processen. Kolonnerna utnyttjar den heta 

ångan från värmeväxlaren för att koka vatten vid låga tryck, vilket senare utfaller som 

produkt. Vattnet kokas i flera steg, för en energieffektiv process, under lägre tryck mellan 

varje kolonn. Den rena ångan leds in i en kondensor för att kondenseras till sterilt vatten 

för användning inom läkemedelsbranschen. Det självreglerande systemet övervakas noga, 

för säker drift och produkt, genom det inkluderade PLC-systemet.    

2.4. Kunder 

Aqua-Novas kunder består uteslutande av företag inom läkemedelsbranschen, vilket även 

benämns som Life Science industrin. Aqua-Nova levererar till hela världen, men 

majoriteten av leveranserna skickas till Europa, Nordafrika, Asien och Sydamerika. 

Exempel på kunder som Aqua-Nova levererar till är större sjukhus såsom Södersjukhuset 
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i Stockholm och Rikshospitalet i Köpenhamn. Aqua-Novas kunder innefattar även 

läkemedelsföretag, som Astra Zeneca och franska Sanofi Pasteur.  

Aqua-Nova har byggt upp ett nätverk av internationella agenter som underlättar handeln 

med företag över världen. Aqua-Nova har även tecknat licensavtal med företag i Kina och 

Indien. Det innebär att kinesiska och indiska företag tillverkar apparater åt den lokala 

marknaden på royaltybasis. Licensavtalet betyder att Aqua-Nova får ersättning för varje 

levererat projekt. Baserat på de senaste fem åren levererar Aqua-Nova i snitt tio ordrar 

per år.  

2.5. Utmaningar 

De största utmaningarna Aqua-Nova AB står inför är att hålla jämna steg, eller ligga i 

framkant, på den tekniska fronten jämfört med konkurrenterna. Aqua-Novas produkter 

är idag starkt förknippade med hög kvalitet och ligger långt fram i den tekniska 

utvecklingen. Aqua-Novas varumärke har en stark ställning på marknaden. För att 

behålla positionen på världsmarknaden krävs det att Aqua-Nova ständigt utvecklar och 

förbättrar produkterna. Energi- och vattenbesparande teknik är det kunderna efterfrågar 

idag. Att kombinera teknisk utveckling med ett fortsatt attraktivt pris är komplicerat.  

Aqua-Novas organisation är liten vilket ställer krav på medarbetarna. För det dagliga 

arbetet innebär det att medarbetarnas roller kan upplevas flytande. De fem anställda 

måste därför vara någorlunda insatta i företagets alla processer, ut ifall någon åker på 

tjänsteresa eller av annan anledning är frånvarande, för att det dagliga arbetet ska kunna 

fortgå.  

Aqua-Nova står också inför utmaningar gällande rekrytering. Utmaningen är att hitta 

kompetent personal med rätt kunskap och erfarenhet. Aqua-Nova påstår att med en 

större organisation hade företaget kunnat expandera och öka intäkterna. Framförallt 

ligger fokus på att rekrytera folk för marknads- och servicesidan i form av tekniska säljare 

och serviceingenjörer. Aqua-Nova kämpar också med de typiska problemen för 

småföretag. Att lära upp ny personal är alltid riskabelt eftersom konkurrenter och större 

organisationer försöker locka till sig skicklig personal med löften om högre lön. 

Nyrekrytering för småföretag kan också vara förödande om personen inte motsvarar 

förväntningarna. Det kan bli en utdragen och dyr process när kontrakt ska upphävas. 
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3. Teoretisk referensram 

Kapitlet innehåller den teori som projektet baseras på. Kapitlet redogör för aktuellt 

kunskapsläge i form av en systembeskrivning och ejektorns konstruktion och funktioner.  

Tidigare studier på området presenteras samt de teoretiska modellerna. 

3.1. Systembeskrivning 

Systemet består av ett antal apparater med olika funktioner, med målet att producera 

sterilt vatten och ånga. Figur 1 illustrerar processen för ett standardsystem. 

Komponenterna och dess funktioner beskrivs nedan med hänvisning till listan i figur 1. 

 

Figur 1, Destillationsprocess 

A. Feed water, pretreated 

Första steget i processen innebär att förbehandlat vatten tillförs i systemet. Det kalla 

matarvattnet leds först genom slingor i en kondensor vilket senare utnyttjas för att 

kondensera ånga. Från kondensorn går vattnet sedan vidare till en värmeväxlare.   

B. Cooling water, softened 

För att kondensorn ska kunna kondensera den varma ångan räcker det inte enbart med 

matarvattnet. När processen är igång utnyttjas kondensorn för att förvärma matarvattnet, 

med den varma sterila ångan, till värmeväxlaren i den första kolonnen. Det krävs därför 

att mjukgjort kylvatten tillförs i kondensorn för att kondensera ångan till produkt.  

C. Cooling water, return 

Kylvattnet lämnar kondensorn med förhöjd temperatur. Vattnet kyls innan det passerar 

kondensorn på nytt. 
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D. Distillate dumping to drain 

Efter uppstarten, under cirka 20 minuter, spolas all WFI mot avlopp. Det görs för att 

tömma systemet från senaste körning och garantera kvalitén. Efter cirka 20 minuter 

ändras flödet och WFI:n går till en uppsamlingstank. 

E. Feed water drain 

Matarvattnets energi utnyttjas genom hela processen. Matarvattnet förångas först i 

värmeväxlaren i den första kolonnen. Varmt vatten som inte förångats leds över till nästa 

kolonn för att värmen inte ska gå till spillo. Vattnet är sterilt då det värmts till 150 ˚C i 

den första kolonnen. Alla fyra kolonner är utrustade med värmeväxlare som förångar det 

redan varma vattnet från kolonnen i föregående steg. Efter att ha passerat den sista 

kolonnen håller vattnet en temperatur på 105 ˚C. Matarvattnet innehåller salter och 

partiklar som inte löses vid förångningen. När vattnet, cirka 5% av produktionen, passerat 

den sista kolonnen är det koncentrerat med oönskade ämnen och leds därför till avlopp.   

F. Cyclone drain 

Ångan som produceras passerar en cyklonseparator innan den leds till nästa kolonn. 

Cyklonseparatorn arbetar utan rörliga delar. Ångan leds in i separatorn från sidan i 

toppen. Formen på separatorn gör att ångan börjar rotera och röra sig nedåt. 

Centrifugalkraften pressar resterande vattendroppar i ångan, så små som 0,002 

millimeter, utåt mot ytorna. Vattendropparna innehåller oönskade partiklar som inte får 

föras vidare i processen. Vattendropparna samlas i botten på cyklonseparatorn och leds ut 

genom ett dräneringsrör. I toppen av separatorn sitter röret som leder den sterila ångan 

vidare till nästa kolonn (se figur 2). 

 

Figur 2, Genomskärning av cyklonseparator 

G. Heating steam 

I den första kolonnen utnyttjas det förvärmda vattnet från kondensorn. Fabriksånga, med 

temperaturen 165 ˚C och trycket 6 bar g, leds in i värmeväxlaren. Det förvärmda 
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matarvattnet förångas och har temperaturen 150 ˚C och trycket 3,7 bar g efter det 

passerat värmeväxlaren. Ångan stiger upp mot cyklonseparatorn (F) och ej förångat 

matarvatten leds vidare till nästa kolonn (E). Ångan leds via PH2 till nästa kolonn. I den 

andra kolonnen kokas vattnet under lägre tryck jämfört med den första kolonnen. Det 

innebär att det krävs lägre temperatur för att vattnet ska koka och förångas, vilket gör 

processen mer energieffektiv. I den andra kolonnen sker förångningen vid 135 ˚C och 

trycket 2,1 bar g. Energin från ångan och matarvattnet från den första kolonn utnyttjas för 

att producera ånga i den andra kolonnen. Via PH3 leds ångan återigen vidare i processen. 

Energin från ångan och matarvattnet från den andra kolonnen utnyttjas vid förångningen 

i den tredje kolonnen. Den tredje kolonnen arbetar under än lägre tryck jämfört med den 

andra vilket medför att vattnet förångas 120 ˚C och trycket 1,0 bar g. Processen upprepas 

därefter från den tredje till den fjärde kolonnen som förångar vattnet vid 105 ˚C och 

trycket 0,2 bar g. Ångan från den fjärde kolonnen leds in i kondensorn där ångan kyls. 

Kondensatet leds sedan ut som produkt (WFI). 

H. Condensate return 

Den varma fabriksångan används för att förånga matarvattnet. Fabriksångans temperatur 

sjunker och det bildas kondens. Kondensatet leds ut ur systemet, genom en ångpanna för 

att förångas på nytt, och sedan in i systemet igen (G). 

WFI 

Målet med processen är att tillverka destillerat vatten. I branschen benämns det som WFI 

vilket står för ”Water For Injection”. När den varma sterila ångan passerat kondensorn 

och kondenserats till destillerat vatten leds produkten ut till ett uppsamlingskärl.  

3.2. Kombimaskinen 

Kombimaskinen är en teknik utvecklad av Aqua-Nova AB. Tekniken möjliggör att 

produktion av både sterilt vatten och ånga kan ske samtidigt i samma apparat. Det sterila 

vattnet och ångan erhålls redan ur den första kolonnen. För att processen ska kunna 

fortgå även om förutsättningarna för den andra kolonnen förändras har 

konstruktionsändrar gjorts. Det krävs att större mängd ånga och varmvatten produceras i 

den första kolonnen för att det både ska finnas tillräcklig energi till den andra kolonnen 

samtidigt som produkt erhålles ur den första kolonnen.  

Problemet har lösts genom att den första kolonnen är överdimensionerad. Det innebär att 

den monterats med en större värmeväxlare med högre kapacitet. Resultatet blir att redan 

i första kolonnen kan exempelvis 20–30% av ångan erhållas som produkt. Resterande 

ånga går vidare genom destillationsprocessen för att slutligen kondenseras. I figur 1 

benämns steget som PS. Redan mellan den första och andra kolonnen leds 20–30% av 

ångan ut ur systemet. Hur mycket ånga som ska erhållas som produkt i detta steg kan 

varieras beroende på kundens behov. Resterande ånga leds vidare till den andra kolonnen 

som tidigare beskrivits.  
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3.3. Ejektortekniken 

Ejektorns fysikaliska egenskaper bygger på Venturi-effekten och ejektorpumpsteknik. 

Venturi-effekten innebär att vätsketrycket minskar när vätska eller gas strömmar igenom 

en förträngd sektion av ett rör vilket benämns som kontinuitetsvillkoret. ”Eftersom 

rörledningen kan betraktas som ett slutet system, måste summan av energimängderna 

vara konstant och lika vid olika tvärsnitt av ledningen” (Dahlvig 1998). Det betyder att när 

vätskan passerar en förträngning ökar hastigheten vilket leder till att trycket måste 

minska i enlighet med Bernoullis ekvation. 

𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ1 +  
𝑚 ∙ 𝑝1

𝜌
+  

𝑚 ∙ 𝑣1
2

2
 =  𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ2 +  

𝑚 ∙ 𝑝1

𝜌
+  

𝑚 ∙ 𝑣2
2

2
= 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. 

Ejektorpumpsteknik innebär att undertryck skapas genom att ett drivmedium expanderar 

i ejektorkammaren, vilket resulterar i en sugeffekt. Genom sugledningen, som är 

monterad på sidan av ejektorkammaren, strömmar mediet in i ejektorn till följd av 

sugeffekten (se figur 3). Driv- och sugmediet blandas i ejektorn och flödet fortsätter 

genom utloppet. Processen sker helt utan rörliga mekaniska komponenter (Pumpportalen 

u.å.). 

 

Figur 3, Principskiss av ejektor 

Ejektorn ska integreras i rörledningen efter den första kolonnen. Ångan genom PH2 blir 

drivångan i ejektorn. Sugledningen är ansluten till den sista kolonnen. När drivångan 

passerar ejektorn uppstår sugeffekt vilket resulterar i att en del av ångan från den sista 

kolonnen kommer ledas in, via ejektorn, i den andra kolonnens värmeväxlare. 

Blandningen av ångan, från den första och sista kolonnen, kondenseras i värmeväxlaren 

samtidigt som vatten förångas till produkt i den andra kolonnen.  

Genom att en del av ångan leds till ejektorn istället för kondensorn sparas energi. 

Mängden ånga från den sista kolonnen är så stor att det krävs tillsatt kylvatten för att 

kondensera ångan till WFI. Energin i det uppvärmda kylvattnet går till spillo. När istället 

en del av ångan går tillbaka till den andra kolonnen räcker det med matarvattnet som 

kylmedium i kondensorn. Energin i ångan används i destillationsprocessen istället för att 

gå förlorad i form av uppvärmt kylvatten. 
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3.4. Produktutvecklingsprocessen 

Den generiska produktutvecklingsprocessen består av sex faser. Processen innefattar 

följande faser: Planering, Konceptutveckling, Utveckling på systemnivå, Detaljutveckling, 

Testning och vidareutveckling samt Produktionsupptakt. Detta projekt behandlar endast 

de tre första faserna i processen i kombination med en anpassning av den generiska 

produktutvecklingsprocessen. I figur 4 återfinns de aktiviteter (gråmarkerade) som är 

relevanta i denna fas av utvecklingsprojektet. 

 

Figur 4, Den generiska produktutvecklingsprocessen (Ulrich, Eppinger 2012) 

Den generiska produktutvecklingsprocessen anpassas efter de givna omständigheterna. 

Processtypen ”Plattformsprodukter” används i detta fall. En plattformsprodukt innebär 

att en produkt integreras i ett befintligt system. Processtypen förutsätter att den nya 

tekniken integreras i ett redan etablerat och beprövat tekniskt delsystem. ”En skillnad är 

att man vet att en teknikplattform visat sig vara användbar på marknaden när det gäller 

att tillfredsställa kundbehov” (Ulrich, Eppinger 2012). Aqua-Novas apparater är redan 

välkända på marknaden och det ligger därför inte i projektets intresse att i detta skede 

samla in kundbehov och att identifiera användare.  
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3.5. Tidigare arbete på området 

Aqua-Nova har tillhandahållit två tekniska rapporter som behandlar ejektorteknik i 

kombination med Aqua-Novas system. Rapporterna innehåller information om hur 

ejektortekniken fungerar samt dess positiva och negativa effekter. Rapporterna innehåller 

också olika varianter av driftsfall, vilket beskrivs som schematiska skisser över systemet. 

Driftsfallen visar tryck, temperatur, värmeförluster, volymflöden osv. och beskriver i 

detalj hur en ejektor skulle kunna implementeras i Aqua-Novas system. Med hänsyn till 

sekretessen kommer dessa driftsfall inte redogöras för i rapporten.   

3.6. Teoretiska modeller 

Här redovisas teorin för de modeller, verktyg och metoder som använts i projektet. 

3.6.1. QFD 

Förkortningen QFD står för ”Quality Function Deployment”, men går även under namnet 

”House of Quality”. Verktyget härstammar från 1972 när Mitsubishi i Kobe använde 

verktyget på sitt varv. Verktyget används för att samordna kompentensen inom en 

organisation, för design, tillverkning och marknadsföring. Det bygger på tron att 

produkter ska utformas för att återspegla kundernas önskemål genom att ingenjörer, 

tillverkare och marknadsförare arbetar tillsammans under utvecklingen. Verktyget kan 

ses som en konceptuell karta och ger personer med olika ansvarsområden möjligheten att 

avfärda andras idéer, som inte bringar värde till kunden eller produkten, genom att 

hänvisa till kartans mönster (Hauser, Clausing 1998). 

Matrisen byggs upp genom att kundkraven förs in i de horisontella raderna och 

produktens egenskaper i vertikala. ”Att identifiera kundbehov är en integrerad del av 

konceptutvecklingen i produktutvecklingsprocessen. Kundbehoven används som en 

vägledning för teamet till att skapa produktspecifikationer, generera produktkoncept och 

välja ett produktkoncept för vidareutveckling” (Ulrich, Eppinger 2012). Kundkravens 

betydelse viktas med en skala från ett till fem, där fem är viktigast och ett minst viktigt. I 

de mindre rutorna demonstreras därefter relationen mellan tekniska beslut och 

kundernas intryck (se figur 5). Stark relation ger höga poäng och svag relation ger låga 

eller inga poäng. Om ett av kundens krav är en produkt ska vara lätt att bära och designen 

erbjuder tillverkning i lätta material innebär det en stark relation. ”Taket” åskådliggör 

eventuella samband mellan produktens egenskaper som kan behöva kompromissas med. 

Produktens hållbarhet korrelerar till valet av material, vilket betyder att om ett lättare 

material väljs kan konstruktionen försvagas. ”Taket innehåller den mest avgörande 

informationen eftersom det används för att balansera kompromisserna med 

kundfördelarna” (Hauser, Clausing 1998). 

 Resultatet beräknas genom att betydelsefaktorn multipliceras med relationsfaktorn och 

summeras för varje kolumn. Slutsumman kommer utnyttjas för att bestämma 

betydelsevärdet för Kesselring-matrisen. 
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Figur 5, QFD-diagrammets uppbyggnad 

3.6.2. Pugh 

Pugh-matrisen används för att sålla bort koncept. Se exempel i figur 6. Den används 

också för att förbättra och utveckla koncept. Matrisen bygger på kriterier eller kundkrav 

från exempelvis en uppdragsgivare. Ett av koncepten används som referens vilket innebär 

att slutbetyget blir noll. De andra koncepten jämförs med referenskonceptet, för varje 

kriterium, och betygsätts. Ett (+) innebär att konceptet är bättre än referensen, ett (-) 

sämre än referensen och (0) innebär att konceptet är likvärdigt med referensen. 

Slutbetyget beräknas genom att antalet (+), (-) och (0) summeras. Tecknet visar om 

poäng ska adderas, subtraheras eller vara oförändrat för det specifika kriteriets koncept. 

Koncepten rangordnas sedan baserat på slutbetyget. Slutligen tas ställning till vad som 

ske med konceptet. De med högst betyg tas vidare medan de med lägst sållas bort. I de fall 

det är aktuellt kan ett koncept modifieras eller kombineras med ett annat för en 

förbättring (Ulrich, Eppinger 2012). 
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Figur 6, Exempel på ifylld Pugh-matris 

3.6.3. Kesselring 

Kesselring-matrisen bygger på samma metod som Pugh-matrisen. Skillnaden är att 

kriteriernas betydelse kan viktas (se figur 7). Det innebär att specifikt kriterium tillåts få 

större påverkan på resultatet. Det kan jämföras med Pugh-matrisen där alla kriterier 

antas lika betydelsefulla. Kriterierna kan viktas med olika metoder, genom exempelvis 

betydelsevärde eller med procentandelar. I detta fall har betydelsevärdet bestämts utifrån 

resultatet av QFD-diagrammet (se figur 18). 

 

Figur 7, Exempel på ifylld Kesselring-matris 

 Det är också skillnad på hur koncepten betygsätts. Referensen får genomgående 3 poäng 

(se figur 7), istället för (0) som i Pugh-matrisen. I Kesselring-matrisen ersätts 

poängsättningen (+), (-) och (0) med en skala från ett till fem (se figur 8). 

Urvalskriterier A B C (REF)

Kriterium 1 0 + 0

Kriterium 2 + - 0

Kriterium 3 - + 0

Kriterium 4 - 0 0

Antal + 1 2 0

Antal 0 1 1 0

Antal - 2 1 4

Slutbetyg -1 1 0

Rangordning 3 1 2

Fortsätta? Nej Ja Ja

Ejektorleverantörer

Urvalskriterier Betydelsevärde Poäng

Viktad 

Poäng Poäng

Viktad 

Poäng Poäng

Viktad 

Poäng

Kriterium 1 25 3 75 2 50 3 75

Kriterium 2 20 3 60 1 20 5 100

Kriterium 3 25 3 75 4 100 2 50

Kriterium 4 15 3 45 1 15 3 45

Kriterium 5 15 3 45 3 45 4 60

Slutpoäng

Rangordning

Fortsätta? Ja

300 230 330

2 3 1

Ja Nej

Ejektorleverantörer

A (REF) B C
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Figur 8, Poängsättning baserat på prestandan 

Poängen multipliceras med betydelsevärdet för det specifika kriteriet. Den totala poängen 

beräknas sedan gnom att den viktade poängen summeras. Slutligen rangordnas 

koncepten baserat på poängen och sedan, som med Pugh-matrisen, tas ställning till vad 

som ska ske med konceptet (Ulrich, Eppinger 2012). 

3.6.4. Ishikawa 

Verktyget används för att systematiskt analysera effekter och orsakerna som skapar dessa 

effekter. Verktyget benämns ofta som fiskbensdiagram eller orsak- verkandiagram 

(Watson 2004). Ishikawa-diagrammet ska åskådliggöra hur en effekt korrelerar med olika 

orsaker. Diagrammet ska förenkla förbättringsarbetet genom att orsakerna presenteras på 

ett systematiskt vis. Det strukturerade tillvägagångsättet är behjälpligt när grundorsaken 

till ett problem ska fastställas och det uppmuntrar även till samarbete och utnyttjar 

gruppens kunskaper (Balanced Scorecard Institute 1995). Se figur 9 för Ishikawa-

diagrammets uppbyggnad. För Ishikawa-diagrammet kommer en teknisk rapport 

publicerad av Oil and Gas Journal att användas (Lines 1999). Den sammanställer 

problemen som kan uppstå i ejektorsystemet. Problemen innefattar tryck och temperatur, 

ång- och vattenkvalitet, erosion och korrosion samt nedsmutsning. Ishikawa-diagrammet 

används för att åskådliggöra problemen och deras rotorsaker.  

 

Figur 9, Exempel på Ishikawa-diagram 

3.6.5. FMEA 

Förkortningen står för ”Failure Mode and Effects Analysis”. Syftet med verktyget är att i 

ett tidigt skede i utvecklingsprocessen upptäcka möjliga fel och brister med en produkt. 

Relativ prestanda Poängsättning

Mycket sämre än referensen 1

Sämre än referensen 2

Samma som referensen 3

Bättre än referensen 4

Mycket bättre än referensen 5
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En FMEA ska vara en guide för utveckling av åtgärder för att hålla risken att fel uppstår 

på en minimal nivå (Carlson u.å.). 

Poängsättningen baseras på tre faktorer: 

• SEV (Allvarlighetsgrad, 1-10) 

• OCC (Förekomst, 1-10) 

• DET (Upptäcktsgrad, 1-10) 

Dessa faktorer multipliceras för ett resultat, ett så kallat RPN (Risk Priority Number), där 

1 poäng är bäst och 1000 poäng värsta tänkbara. Poäng mellan 125-1000 bör åtgärdas 

snarast. Poängen baseras på tabeller med bedömningstal för sannolikhet (D5Q 2011). 

3.7. Marknadsanalys 

Processen innebär att leverantörer som uppfyller kraven och avgränsningarna för 

projektet sammanställs i en långlista. Långlistan är det första urvalet där en del av 

leverantörerna så småningom sållas bort. Grundligt arbete tillsammans med kvalificerade 

verktyg krävs för ett trovärdigt resultat. Poängsättningen och bedömningen av 

leverantörerna ska stå i centrum tills kortlistan med den mest kvalificerade leverantören 

är framtagen (Sheffield 2017). 

Leverantörerna som långlistats har hittats via Google och Achema industrimässa samt 

genom intervju med områdesexpert. Achema är en utställningsmässa för företag inom 

processindustrin. Mässan hölls i Frankfurt 2018 med närmare 4300 utställare (Achema 

Online 2018). Endast kvalificerade leverantörer som erbjuder en helhetslösning kommer 

långlistas. Formuleringen ”kvalificerad leverantör” innefattar leverantörer som i någon 

grad uppfyller Aqua-Novas kravspecifikation. En helhetslösning innebär att leverantören 

erbjuder en komplett produkt, redo att implementeras i systemet. 

Vidare kortlistas leverantörerna med stöd av Pugh-matrisen i samråd med Aqua Nova. 

Därefter kombineras QFD-diagrammet och Kesselring-matrisen för att utvärdera den 

mest kvalificerade leverantören från kortlistan. De leverantörer som identifieras kommer 

att specificeras med följande information: 

• Företagsnamn, adress och hemsida 

• Produktutbud 

• Historia 
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3.8. Konkurrentanalys 

För att besvara frågorna har främst intervjuer av Aqua-Novas personal och studier av 

deras tekniska dokumentation att utförts. Verktygen SWOT, Porter’s Five Forces och 

annan litteratur har studerats för att fastställa kundvärdet och hur detta påverkar Aqua-

Novas konkurrenssituation på marknaden.  

3.8.1. Porter's Five Forces 

Modellen utvecklades av Michael Porter och används främst för marknadsinriktad 

omvärldsanalys. Den beskriver värdet och hur attraktiv en marknad kan vara för en 

specifik organisation. Modellen baseras på fem krafter (se figur 10) och hur de krafterna 

kan påverka lönsamheten (Porter 1980). De fem krafterna är följande: 

Kunders förhandlingsstyrka – Kundens styrka att förhandla med en underleverantör ökar 

om utbudet är stort. En marknad med en ensam aktör har ett bättre förhandlingsläge 

gentemot kunden. 

Leverantörers förhandlingsstyrka – Styrkan beror på antalet leverantörer av en viktig 

produkt. Hänsyn måste också tas till om det råder monopol eller oligopol i 

leverantörsledet. De företagen med specifika behov och saknar möjlighet att byta 

leverantör kommer förbättra förhandlingsstyrkan för leverantören. Dessa leverantörer 

blir ofta huvudleverantörer och dess personal värderas högt.  

Substitut för produkten – I de fall produkten eller tekniken kan bytas ut mot en annan 

riskeras priserna att pressas och leverantörens lönsamhet minska.   

Konkurrens från nya aktörer – Beroende på möjligheterna för nya aktörer att slå sig in på 

marknaden kan det utgöra ett hot för leverantören. Att som leverantör ha sin produkt 

patentskyddad, eller en väldigt avancerad produkt, kan hindra uppstickare från att 

konkurrera på samma marknad samtidigt som lönsamheten behålls.   

Konkurrens mellan befintliga aktörer – Företag som investerat stora summor på att 

etablera sig på en viss marknad tenderar att stanna på den marknaden. Vid en eventuell 

lågkonjunktur eller att omsättningen minskar av annan anledning ökar konkurrensen om 

marknadsandelarna vilket i sin tur pressar leverantörernas priser. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Monopol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oligopol
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Figur 10, Visualisering av Porter's Five Forces 

Efter analysen ska en strategi väljas för att utveckla konkurrensfördelarna. Porter har 

identifierat tre strategier som kan implementeras i alla branscher: 

Konkurrensledarskap, vilket innebär vinsten ökas genom att kostnaderna sänks eller 

genom att öka marknadsandelarna med sänkt försäljningspris. 

Differentiering, genom att särskilja sin produkt från konkurrenterna med ny teknik eller 

genom förbättrat värde för allmänheten. 

Fokusering, vilket är detsamma som strategierna ovan men med skillnaden att fokus 

endast riktas mot en mindre del av marknaden.  

3.8.2. SWOT 

SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. På svenska betyder det 

Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. En SWOT-analys används för att få en bättre 

förståelse för ett en organisations styrkor och svagheter och vilka utmaningar som finns. 

Metoden bygger på att strukturera dessa egenskaper för att skapa en tydlig överblick 

(Mind Tools u.å.). SWOT-analysen (se figur 11) har använts som stöd för att besluta om 

utvecklingsprojektet kan gynna eller vara negativt för Aqua-Nova. 
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Figur 11, Exempel på SWOT-analys 

3.9. Intervjuer 

Resultatet och tillförlitligheten av en intervju beror till största del på tre faktorer. 

Förberedelsearbetet, samspelet under intervjun och hur svaren bearbetas. Hur intervjun 

ska genomföras beror på sammanhanget och vilket resultat som förväntas. De olika 

formerna av intervjuer benämns som: Den öppna, Den riktat öppna, Den 

halvstrukturerade samt Den strukturerade. I de öppnare intervjuformerna beskriver den 

tillfrågade sin bild av verkligheten och resonerar med sig själv. Intervjuaren ska på 

empatisk väg försöka följa med i den tillfrågades tänkande. Den öppna intervjun ger den 

tillfrågade möjligheten att behandla det som anses viktigt i sammanhanget men ger också 

intervjuaren en möjlighet i att få insikt i eventuella glapp mellan verklighet och teori. De 

strukturerade formerna lämpar sig bättre när slutsatser om kvantiteter är av intresse då 

samma frågor ställs till alla intervjupersoner. Det bygger också på att intervjuaren utgår 

ifrån att fenomenet är välkänt eftersom fasta svarsalternativ används (Lantz 2013). 

För projektet används med fördel den öppnare intervjuformen. Dels för att antalet 

deltagare är begränsat men framförallt för att tekniken inte är allmänt känd. En öppnare 

intervjuform ger frihet för den tillfrågade att beskriva läget och möjligheterna. Det ger 

också intervjuaren en större möjlighet att få en djupare förståelse för sammanhanget. 

  

Strengths Weaknesses

Opportunities Threats
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4. Genomförande 

Detta kapitel beskriver genomförandet av projektet. Genomförandet består av en 

marknadsanalys, konkurrentanalys och en riskanalys. Resultatet av marknadsanalysen 

har sammanfattats i en långlista som sedan reducerats i en sållningsprocess.  

4.1. Marknadsanalys (Långlista) 

Elva leverantörer har långlistats med hjälp av Googlesökningar, undersökning av 

utställare på Achema-mässan samt genom rekommendation av områdesexpert. 

Information om företagen, deras kunskaper och kvaliteter, har förvärvats genom att 

studera respektive företags hemsida. Alla elva leverantörer uppfyller i någon grad 

kravspecifikationen från Aqua-Nova. Vid Googlesökning och undersökning av Achema-

mässan eftersöktes till en början företag som sysslar med ejektorteknik. Företagens 

hemsidor studerades och de företag som uppfyllde Aqua-Novas kravspecifikation fördes 

in på långlistan. De företag som ej uppfyllde kravspecifikationen fördes aldrig in på 

långlistan. Sex företag hittades genom Googlesökningar och fyra genom undersökning av 

Achema-mässan. Ett av företagen på långlistan förvärvades genom rekommendation av 

områdesexperten som intervjuats för projektet. Långlistan sammanställdes (se bilaga 1) 

och lämnades därefter över till Aqua-Nova.  

4.2. Kortlista med Pugh 

Med en Pugh-matris har långlistan reducerats till en kortlista. Företaget Venturi Jet 

Pumps Ltd. sattes som referens. I samråd med Aqua-Novas personal har fyra 

urvalskriterier tagits fram. Kriterierna är egenskaper Aqua-Nova föredrar att en 

leverantör besitter, men är inte krav som utesluter eventuellt samarbete. De elva 

underleverantörerna som långlistats uppfyller Aqua-Novas kravspecifikationer och det 

krävdes därför ett antal nya krav för att särskilja underleverantörerna. De leverantörer 

som återstår efter sållningen förväntas inte uppfylla alla fyra kriterierna eftersom 

leverantörerna besitter olika styrkor. Pugh-matrisen återfinns i bilaga 2. I nästa steg 

kommer de återstående leverantörerna utvärderas i en Kesselring-matris. De fyra 

urvalskriterierna som togs fram i samråd med Aqua-Nova beskrivs nedan.  

Leverantör till pharma-industrin: Eftersom Aqua-Nova levererar produkter till 

läkemedelsindustrier togs kriteriet fram med målet att sålla bort en del av de leverantörer 

som inte har uttryckt erfarenhet av den branschen.  

Leveransförmåga: Den baseras på företagets geografiska placering. Kortare avstånd 

underlättar samarbete och medför kortare leveranstider. Underleverantörer i Europa gavs 

högre poäng än asiatiska och amerikanska leverantörer.  

Materialval: Valet av material i produkter som levereras till företag i läkemedelsindustrin 

är begränsat. De företag som erbjuder ett stort antal material gavs därför högre poäng. 
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Skräddarsydda lösningar: De leverantörerna som är specialiserade på skräddarsydda 

lösningar fick högre betyg. För att kunna implementera en ejektor i Aqua-Novas system 

kan det komma att krävas ejektorer som är specialtillverkade för ändamålet. 

4.3. Kesselring 

Skillnaden mot den första sållningen med Pugh-matrisen är att poängen viktas med 

Kesselring-matrisen. Pugh-matrisen visar endast om en leverantör är bättre, sämre eller 

likvärdig med referensen. Kesselring ger en tydligare bild över hur mycket bättre eller 

sämre leverantören är. Kriterierna består av en kombination av egenskaperna från QFD-

diagrammet (se figur 18) och två av urvalskriterierna från Pugh-matrisen (se Bilaga 2). 

Betydelsen från QFD-diagrammet har använts och utifrån dem har ett betydelsevärde 

även fastställts för kriterierna från Pugh-matrisen. Företaget Ebner GmbH & Co. sattes 

som referens (se figur 12). Därefter poängsattes leverantörer tillsammans med Aqua-

Novas personal. Leverantören med högst poäng anses vara den mest lämpade för 

utvecklingsprojektets fortsättning. 

 

Figur 12, Ifylld Kesselring-matris 

4.4. Konkurrentanalys 

Konkurrentanalysen består av en SWOT-analys i kombination med Porter’s Five Forces. 

Analysen ska påvisa fördelarna som så väl nackdelarna för Aqua-Nova med 

utvecklingsprojektet. 

4.4.1. SWOT 

För SWOT-analysen togs tre frågor fram för varje egenskap. Under en öppen intervju 

besvarades frågorna tillsammans med Aqua-Novas personal. Frågorna och svaren 

återfinns i figur 13. Frågorna är formulerade för att tydliggöra företagets möjligheter och 

utmaningar. Analysen av svaren återfinns under kapitel fem.  

Urvalskriterier Betydelsevärde Poäng

Viktad 

Poäng Poäng

Viktad 

Poäng Poäng

Viktad 

Poäng Poäng

Viktad 

Poäng

Statisk kompression 81 3 243 3 243 3 243 3 243

Designflexibilitet 68 4 272 4 272 3 204 4 272

Olika material erbjuds 57 3 171 3 171 3 171 3 171

Valfritt processmedium 50 3 150 3 150 3 150 3 150

Små tryckvariationer 42 3 126 3 126 3 126 3 126

Leverantör till pharmaindustrin 62 4 248 4 248 3 186 3 186

Leveransförmåga 46 3 138 2 92 3 138 3 138

Slutpoäng

Rangordning

Fortsätta?

Ejektorleverantörer

B

31 2 4

E

Ja Nej Nej Nej

1348 1302 1218 1286

J (REF) K

Transvac Chem Process Ebner Venturi
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Figur 13, Ifylld SWOT-analys 

4.4.2. Porter’s Five Forces 

Verktyget bygger på de fem styrkor som nämnts tidigare. De består av Kunders 

förhandlingsstyrka, Leverantörers förhandlingsstyrka, Substitut för produkten, 

Konkurrens från nya aktörer och Konkurrens mellan befintliga aktörer. För att utvärdera 

hur stor risk som föreligger att de infaller har ett poängsättningssystem tagits fram. 

Poäng mellan ett till fem sätts för varje styrka (se figur 14 och 15). 

 

Figur 14, Beskrivning av poängsättning 

 

Figur 15, Resultat av poängsättning 

Strengths Weaknesses 

Vad är företaget bra på? 

Bättre än konkurrenterna på att skräddarsy 

systemet anpassat till kundens behov. 

Vad kan förbättras på företaget? 

Bredda organisationen, särskilt på sälj- och 

servicesidan. 

Vad gör företaget bättre än andra företag? 

Produktion av PS och WFI i samma anläggning.  

Var har företaget mindre resurser än andra? 

Det är en liten organisation. 

Vad ser andra som företagets styrkor? 

Robust teknik, lång hållbarhet. Systemet är 

designat för hög pålitlighet.  

Vad kan andra troligen se som svagheter? 

Svagare finansiell ställning.  

Opportunities Threats 

Vilka möjligheter är företaget öppet för? 

Expandera på tillväxtmarknaden genom samarbete 

med lokala partners.  

Vilka hot kan skada företaget? 

Svårigheten i att rekrytera rätt personal. 

Vilka trender kan företaget dra nytta av? 

Kunders miljömedvetenhet och fokus på 

hållbarhetsperspektivet. 

Vad gör företagets konkurrenter? 

Stora företag har större resurser att lägga på 

teknikutveckling.  

Hur kan företaget omvandla styrkor till 

möjligheter? 

Rekrytering av kunnig och lojal personal. 

Kan någon av svagheterna vara skadliga för 

företaget? 

En liten organisation är känslig för 

personalbortfall.  

 

Relativ risk Poängsättning

Mycket stor risk 5

Stor risk 4

Medelstor risk 3

Liten risk 2

Mycket liten risk 1

Porters five forces Poängsättning

Kunders förhandlingsstyrka 3

Leverantörers förhandlingsstyrka 1

Substitut för produkten 2

Konkurrens från nya aktörer 1

Konkurrens mellan befintliga aktörer 5
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Poängsättningen har utförts tillsammans med Aqua-Novas personal, och därefter har de 

fem styrkorna diskuterats. Styrkorna har utvärderats utifrån att ejektortekniken införts i 

systemet. 

Kunders förhandlingsstyrka: 

• Det finns risk att kunder väljer en annan underleverantör eftersom Aqua-Nova 

inte är ensam aktör på marknaden. 

• Aqua-Nova beräknar att det är 25% chans att kunden väljer dem med 

ejektortekniken i systemet. 

• Det finns ett tjugotal leverantörer i världen med olika teknik, exempelvis 

mekaniska lösningar och fallfilmslösningar. 

Leverantörers förhandlingsstyrka: 

• Aqua-Novas system består till stor del av konventionella komponenter som är 

vanligt förekommande på marknaden.  

• Aqua-Nova nyttjar strategiskt olika leverantörer av samma komponenter, vilket 

reducerar deras förhandlingsstyrka. 

• Aqua-Nova har ingen leverantör som är oersättlig. En oersättlig leverantör kan 

förhindra produktionen vid exempelvis en utebliven leverans. 

Substitut för produkten: 

• System med fallfilmsdestillering. 

• Filtreringssystem genom omvänd osmos.  

Konkurrens från nya aktörer: 

• Existerande företag inom processindustrin kan ge sig in på marknaden. 

• Etablerade läkemedelsföretag vill inte ha mer än tre till fyra godkända 

underleverantörer.  

• Helt nya aktörer beräknas vara en obefintlig risk. Det krävs referenser för att få 

leverera till läkemedelsföretag idag.  

• Enda möjligheten är med helt ny teknik. Exempelvis genom filtrering och 

omvänd osmos. 
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Konkurrens mellan befintliga aktörer: 

• Konkurrerande företag är ett hot då Aqua-Nova inte har patent på tekniken. 

• Aqua-Nova blir mer konkurrenskraftiga med ejektortekniken. 

• Konkurrenterna erbjuder en billigare men mindre pålitlig design än Aqua-Nova. 

4.5. Riskanalys 

Riskanalysen består av ett Ishikawa-diagram som visar rotorsaken till att problem 

uppstår. För ett mer pålitligt resultat kombineras Ishikawa-diagrammet med en FMEA 

för att upptäcka eventuella fel och brister med tekniken.  

4.5.1. Ishikawa 

Diagrammet åskådliggör de problem som kan uppstå med ejektorn. Eftersom det är ny 

teknik som ska implementeras i ett fungerande system ligger det i Aqua-Novas intresse 

att ta reda på eventuella risker som kan leda till driftsstopp. Rapporten från Oil and Gas 

Journal har studerats och baserat på den skapades Ishikawa-diagrammet (se figur 16). 

Diagrammet belyser de huvudorsaker som leder till funktionsbrister i ejektorn. Orsakerna 

bryts sedan ner i rotorsaker som ska underlätta vid eventuell felsökning av problem. Från 

diagrammet går det också att utläsa om någon rotorsak återkommer flera gånger. 

Analysen av hur ejektorn kan påverka det befintliga systemet återfinns under kapitel fem. 

 

Figur 16, Ifyllt Ishikawa-diagram 

4.5.2. FMEA 

Verktyget har använts för att utreda hur stor risken är att implementera en ejektor i 

Aqua-Novas system. Verktyget fylldes i med hjälp av ett felsökningsschema av ejektorer 

från (Graham u.å.). Poängsättningen grundas på tabeller som formulerats för ändamålet 

(se figur 17). Kolumnerna Funktion, Resultat av fel, Effekt av fel, Orsaker till fel och 

Rekommenderade åtgärder fylldes först i. Därefter fylldes kolumnen Aktuella kontroller 

efter diskussion med Aqua-Novas personal. Sist fylldes poängen i med personalens 

deltagande. Ifylld FMEA återfinns i bilaga 3 och tolkning av resultat under kapitel 5. 
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Figur 17, Poängsättning för FMEA 

4.6. Intervju 

Intervjun hölls med en områdesexpert, som är specialist på både process- och 

ejektorteknik, vars namn valts att hållas hemligt i rapporten. Den intervjuade fick tillgång 

till driftsfallen och studerade dem innan intervjun hölls. Frågorna togs fram för att 

besvara uppkomna frågor i projektet, men syftar också till att besvara de detaljerade 

målen med rapporten. Följande frågor besvarades under intervjun. 

1. Vilka tekniska specifikationer krävs av ejektorn? 

2. Vad bör man ta hänsyn till vid val av leverantör?  

3. Hur flexibel är en ejektor och vad krävs? 

4. Vilka problem i systemet kan uppstå med ejektorn? 

5. Vad ger det för konkurrensfördelar för Aqua-Nova AB? 

Den öppnare intervjuformen, beskriven av Lantz, användes under intervjun. Frågorna 

ställdes inte rakt ut i följd utan samtalet styrdes av intervjuaren i önskad riktning. 

Intervjun upplevdes frispråkig och den intervjuade kunde tala utan förbehåll. Det gav den 

intervjuade möjligheten att diskutera det som anses viktigt i sammanhanget istället för att 

enbart besvara frågor som kan upplevas begränsande i situationen. Intervjun pågick i två 

timmar och anteckningar fördes av intervjuaren under tiden. Efter intervjun renskrevs 

anteckningarna och samanställdes. Svaren från intervjun återfinns i bilaga 4.   

SEV Poäng

Fel som riskerar personsäkerhet 10

Utebliven produktfunktion 7 - 9

Risk för störd produktfunktion eller process 4 - 6

Liten påverkan på produkt eller process 2 - 3

Ingen påverkan på produkt eller process 1

OCC Poäng

Mycket hög sannolikhet för fel 9 - 10

Hög sannolikhet för fel 7 - 8 

Viss sannolikhet för fel 5 - 6

Liten sannolikhet för fel 3 - 4

Mycket liten sannolikhet för fel 2

Osannolikt att fel kan uppstå 1

DET Poäng

Upptäcks av kund vid leverans 8-10

Upptäcks vid testkörning 5-7

Upptäcks vid montering 3-4

Upptäcks av operatör vid leverans 1-2
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4.7. QFD 

Aqua-Novas kravspecifikationer återfinns i de horisontella raderna. Dessa krav får inte 

göras avsteg från, men har ändå olika relevans vid valet av leverantör. Relevansen har 

tagits fram i samråd med Aqua-Nova. Egenskaperna ejektorn och leverantörerna ska 

erbjuda återfinns i de vertikala raderna och svarar mot Aqua-Novas krav. Betydelsen av 

dessa egenskaper påvisas med hjälp av QFD-diagrammet (se figur 18). Verktyget används 

för att metodiskt fastställa betydelsevärdet av en produktegenskap. Värdena kommer 

sedan att användas i Kesselring-matrisen för sista sållning av leverantörer. En kortare 

förklaring av egenskaperna återfinns nedan. 

Statisk kompression: Det innebär att inga rörliga delar används och därmed är risken för 

kontaminering i processen liten.  

Designflexibilitet: För att Aqua-Nova ska kunna implementera en ejektor i systemet 

behövs en leverantör som har möjligheten och kunskapen att skräddarsy en lösning. 

Olika material erbjuds: Det krävs att leverantören erbjuder tillverkning i ett material 

godkänt för läkemedelsindustrin, lämpligen 316L. 

Valfritt processmedium: En ejektor kan antingen enbart hantera vatten eller ånga, inte en 

blandning av de två. Aqua-Nova är endast intresserade av en ångejektor och därför måste 

leverantören kunna erbjuda det. 

Små tryckvariationer: Ejektorn ska utformas så att den kan hantera tryckvariationer utan 

att processen avstannar. Hur stora dessa tryckvariationer blir är för tillfället inte fastställt. 

 

Figur 18, Ifyllt QFD-diagram 
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QFD-diagrammet visar att statisk kompression är den viktigaste egenskapen ejektorn 

erbjuder. Det innebär att det inte finns några mekaniska rörliga delar och att risken för 

att produkten (WFI och renånga) kontamineras blir eliminerad. En flexibel tillverkare 

som erbjuder skräddarsydda lösningar ger Aqua-Nova möjligheten att uppnå 

tryckkraven. Egenskapen kopplar även ihop kraven för val av processmedium och 

material, vilket krävs för att uppfylla läkemedelsindustrins krav. Tillverkaren ska också 

kunna leverera en ejektor avsedd specifikt för ånga. Ejektorn ska kunna hantera de 

tryckvariationer som uppstår i systemet. Det är den minst viktiga egenskapen eftersom 

systemet kan modifieras med hänsyn till ejektorns kapacitet. Taket påvisar att det finns 

starka ingenjörsmässiga kopplingar mellan en flexibel underleverantör och valet av 

material samt ejektorns hantering av tryckvariationer. Att kompromissa med 

leverantörens flexibla egenskaper kan resultera i en produkt som inte hanterar de 

tryckvariationer Aqua-Nova efterfrågar. 
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5. Resultat och analys 

Kapitlet innehåller resultatet av leverantörssållningens och analysen av genomförandet. 

5.1. Resultat av leverantörssållning 

Sållningen har skett i två steg. Elva leverantörer som uppfyllde kravspecifikationen 

sammanställdes i en långlista (se bilaga 1) och reducerades med en Pugh-matris (se bilaga 

2) till fyra leverantörer. De fyra jämfördes sedan i en Kesselring-matris (se figur 12). 

Baserat på verktygen är det engelska företaget Transvac Systems Ltd. lämpligast som 

underleverantör av ejektorer till Aqua-Nova. Poängmässigt skiljde det inte mycket mellan 

de fyra leverantörerna, vilket innebär att alla fyra skulle kunna vara lämpliga 

underleverantörer. Transvac Systems Ltd. fick högre poäng än det engelska företaget 

Venturi Jet Pumps Ltd. då Transvac utger sig för att ha erfarenhet av leveranser till 

läkemedelsindustrin. Företaget Chem Process Systems tappade poäng på grund av att 

företaget är beläget i Indien.  

Resultatet av sållningen anses trovärdigt. Urvalskriterierna är baserade på Aqua-Novas 

kravspecifikation (se avsnitt 1.5) och sållningen har skett i två steg. Sållningen har skett 

tillsammans med Aqua-Novas personal. Att enbart basera resultatet på Pugh-matrisen 

hade kunnat vara missvisande. Pugh-matrisen är begränsande i och med att den endast 

visar om leverantören är bättre eller sämre, inte hur mycket. Med Kesslering-matrisens 

viktfaktor och poängskala från ett till fem ges möjligheten att påverka resultatet med fler 

variabler vilket kan ändra rangordningen (Ulrich, Eppinger 2012). Transvac Systems Ltd. 

slutade på första plats i båda sållningarna vilket stärker trovärdigheten i resultatet. 

Venturi Jet Pumps Ltd. klättrade från en tredje- till en andraplats medan Ebner GmbH & 

Co. tappade en placering till tredjeplats. Företaget Chem Process Systems behöll sin 

andraplats från sållningen med Pugh-matrisen. Den kompletta listan lämnas över till 

Aqua-Nova i samband med rapporten. 

5.2. Konkurrentanalys 

Verktygen SWOT och Porter’s Five Forces har använts för att analysera hur Aqua-Novas 

konkurrensfördelar påverkas med utvecklingsprojektet.  

5.2.1. SWOT 

SWOT-analysen (se figur 13) användes för att ge insikt om organisationens styrkor, 

svagheter och vilka utmaningar som finns. Verktyget ska hjälpa företaget att fokusera på 

sina styrkor, minimera hot och dra nytta av konkreta möjligheter (Mind Tools u.å.).  

Företagets styrka ligger i att leverera skräddarsydda och pålitliga system. En styrka som 

med fördel kommer till användning då systemet ska anpassas för implementeringen av 

ejektorn. En av styrkorna är att Aqua-Nova kan kombinera produktion av både WFI och 

PS i samma apparat, vilket medför ett mer kompakt system än konkurrenterna. Systemets 

storlek och driftsäkerhet är anledningar till att kunder väljer Aqua-Nova som leverantör. 

Strategin för att växa på marknaden är ingå samarbete med lokala partners, rekrytera 
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erfaren personal samt utnyttja företagens miljömedvetenhet. Företaget beräknar ta 

marknadsandelar genom att introducera ejektortekniken. Ejektorn påverkar inte 

systemets driftsäkerhet, vilket riskanalysen påvisar. Däremot erbjuder ejektorn 

kondensering utan externt kylvatten. Funktionen beräknas vara attraktiv för kunder 

belägna i miljöer där det råder vattenbrist, samt för de företag som vill yteffektivisera sin 

anläggning. Det vill säga att funktionen är både mer miljövänlig och samtidigt mer 

lönsam för kunden. Med ejektortekniken blir skälen att välja Aqua-Nova före en annan 

leverantör fler. 

Företagets svagheter är den finansiella ställningen och organisationens storlek. Om man 

spekulerar i att ejektortekniken blir attraktiv på marknaden och Aqua-Novas omsättning 

dubbleras krävs det att organisationen växer för att möta efterfrågan. Företaget påverkas 

redan idag kraftigt av personbortfall, och med en dubblerad omsättning skulle 

utmaningen försvåras ytterligare. Företaget bör därför fundera på en strategi för eventuell 

rekrytering av ny personal. Den finansiella ställningen är det som förvårar rekryteringen. 

Små företag tar alltid en risk vid rekrytering, till följd av osäkerheten kring personens 

förmåga att leverera. En felrekrytering kan sätta ett litet företag i konkurrsrisk till följd av 

potentiella skadestånd som ska betalas ut vid en uppsägning. 

En liten organisation behöver nödvändigtvis inte vara enbart negativt. En liten 

organisation har sina nackdelar, men det har en stor organisation också. Fördelarna med 

en liten organisation, jämfört med en stor, är mindre byråkrati. En liten organisation har 

kortare beslutsvägar vilket gör att beslut kan fattas snabbare. Dessutom blir de anställda i 

en liten organisation mer involverade i besluten som fattas samt i de olika faserna i ett 

projekt. Genom att de anställda får medbestämmanderätt kan gemenskapen i en liten 

organisation upplevas som mer intim. 

5.2.2. Porter’s Five Forces 

De fem styrkorna sammanfattas och utvärderas innan beslut om strategi för att utveckla 

konkurrensfördelarna tas (Porter 1980). Porter’s Five Forces illustreras i figur 10. 

Företaget bedömer att det finns en medelstor risk att en kund väljer en annan leverantör. 

Det beror på kundens preferenser och behov av teknisk lösning. En befintlig kund som 

redan använder Aqua-Novas teknik beräknas återkomma, till följd av osäkerheten att 

investera i nya tekniska lösningar. Aqua-Nova har sedan 1994 återkommande kunder. 

Företaget ser svårigheter i att förvärva nya kunder. Företaget konkurrerar idag med ett 

tjugotal leverantörer som erbjuder både likartad och andra tekniska lösningar för 

vattendestillation. Företaget anser inte att risken är stor att nya företag startas i 

branschen. Läkemedelsföretagen använder endast tre till fyra godkända 

underleverantörer. Företagen kräver garantier eller referenser i form av en tidigare 

levererad produkt för att anlita en underleverantör. Det gör marknaden mindre intressant 

och hindrar nya aktör från att äntra. Aqua-Nova upplever, med sin 26-åriga historia i 
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branschen, inte nya aktörer som ett reellt hot. För att en ny konkurrent ska bli ett hot 

krävs det att ny, bättre och billigare teknik utvecklas. Läkemedelsbranschen kan upplevas 

som konservativ eftersom beprövade tekniska lösningar föredras framför nya, exempelvis 

filtrering. Företagen vill inte riskera att hamna i en kostsam rättsprocess på grund av att 

förorenat vatten injicerats i en patient. För Aqua-Nova är det positivt, då deras teknik 

erbjuder garanterat pyrogenfritt vatten. 

Leverantörernas förhandlingsstyrka bedöms av Aqua-Nova var helt riskfri. Antalet 

möjliga underleverantörer är så pass många till antalet att de inte påverkas av en 

leverantörs eventuella prishöjning eller konkurs. Det kan vara skadligt för ett företag att 

endast förlita sig på en leverantör, exempelvis en leverantör som är ensam på marknaden. 

Leverantörens förhandlingsstyrka gentemot företag kan driva upp slutpriserna eller leda 

till produktionsstopp vi utebliven leverans. Aqua-Nova har strategiskt försäkrat sig om att 

undvika detta scenario genom att ha flera alternativa till leverantörer. Det ökar också 

Aqua-Novas möjlighet att hålla sin leveranstid i de fall en underleverantör inte kan 

leverera på uttalad tid. 

Den största risken Aqua-Nova står inför är konkurrensen mellan befintliga aktörer. Den 

bedöms vara mycket stor. De största konkurrenterna består av företag med starkare 

finansiell ställning, större organisationer och billigare teknik. Styrkan i Aqua-Novas 

produkt är dess flexibilitet, robusthet och pålitlighet. De stora företagen är mer inriktade 

på att leverera standardiserade system.  

Porter har identifierat tre strategier för att utveckla konkurrensfördelarna. För projektet 

används lämpligen differentiering och fokusering (Porter 1980). Genom att implementera 

ejektorn kommer Aqua-Nova differentiera sig på marknaden och kunna erbjuda en mer 

kostnadseffektiv och miljövänlig produkt. Fokus läggs med fördel på de marknader där 

kylvatten är en bristvara. En kostnadseffektivisering gynnar kunden och en miljövänligare 

process kommer allmänheten till nytta. 

5.3. Riskanalys 

Riskanalysen består av en analys av Ishikawa-diagrammet och FMEA-verktyget. Analysen 

syftar till att utreda eventuella risker som kan uppstå då ny teknik implementeras i ett 

redan fungerande system.  

5.3.1. Analys av Ishikawa 

Ishikawa-diagrammet (se figur 16) är baserat på orsaker som kan leda till funktionsfel 

med ejektorn och ett eventuellt driftstopp i systemet. Verktyget är behjälpligt när 

grundorsaken till ett problem ska fastställas och för att undersöka om någon rotorsak 

återkommer flera gånger (Balanced Scorecard Institute 1995). 

Erosion och korrosion är orsaker som kan leda till funktionsfel. För att minska risken för 

att korrosion uppstår bör korrekt material användas. Aqua-Nova har specificerat vilket 
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material som ska användas, vilket är ett korrosionsbeständigt material. Erosion kan 

uppstå om ångkvalitén försämras, det vill säga att den innehåller vattendroppar. I 

systemet sitter cyklonseparatorer i toppen på varje kolonn. De separerar mikroskopiska 

vattendroppar från och leder ut dem ur systemet. Ånga som leds från den sista kolonnen 

passerar cyklonseparatorer innan den når ejektorn som driv ånga. Sugångan från den 

första kolonnen passerar också en cyklonseparator innan den passerar ejektorn. Det 

föreligger därför ingen risk att ejektorn ska utsättas för erosion. 

Risken för kontaminering är extremt liten. Systemet är slutet och ejektorn konstruerad på 

sådant vis att oönskade partiklar inte ska kunna tränga in. Systemet uppfyller kraven för 

läkemedelsindustrin. Risken för partiklar i systemet som kan skada ejektorn och 

samtidigt generera godkänd WFI för läkemedel är obefintlig. 

Huvudorsakerna för att verkningsgraden, trycket och temperaturen blir inkorrekt beror 

på konstruktionen, en orsak som är återkommande i diagrammet. Det innebär att 

ejektorn som ska användas måste dimensioneras så att den passar ett specifikt driftsfall. 

Eftersom Aqua-Nova levererar skräddarsydda system krävs det att ejektorn är anpassad 

för det systemet. Det krävs också noga övervakning av PLC-systemet så att ånga med 

korrekt tryck och temperatur passerar ejektorn för att förhindra driftsstopp.  

Ishikawa-diagrammet ger en grafisk överblick av de orsaker som kan leda till funktionsfel 

i ejektorn. Diagrammet förenklar arbetet med utvecklingsprojektet genom att orsakerna 

presenteras på ett strukturerat vis. Att vara medveten om orsakerna tidigt i projektet ger 

Aqua-Nova en större chans att vidta korrigerande åtgärder innan problem uppstår 

(Balanced Scorecard Institute 1995). Aqua-Novas system är stabilt och designat på ett 

sådant vis att det inte ska hindra implementering av en ejektor. Ejektorn innehåller inga 

rörliga delar och är en säker och hållbar teknik. Utmaningen för Aqua-Nova blir att 

upprätta en relation med en pålitlig och kunnig tillverkare som kan leverera 

skräddarsydda ejektorer till systemen.   

5.3.2. Analys av FMEA 

Verktyget användes för att studera hur stor risken är att en ejektor fallerar. Graden av 

allvarlighet, förekomst och upptäcktsgrad har använts i beräkningarna av RPN-värdena. 

Värden under 125 åtgärdas i regel inte (D5Q 2011). Resultatet av FMEA:n (se bilaga 3) 

visar att RPN-värdena är låga, alla under 125 förutom ett värde, vilket betyder att det inte 

föreligger risk att implementera ejektorn i systemet. Det som begränsar FMEA:n är 

generellt fantasin. En tillförlitlig FMEA bör vara noga genomarbetad och ta upp alla 

tänkbara feleffekter. En FMEA kan också bli oöverskådlig om systemet är alltför komplext 

(D5Q 2011). Därför har FMEA:n begränsats till att endast behandla ejektorn och inte 

Aqua-Novas system i övrigt. 
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Ejektortekniken är säker och hållbar och om ejektorn är korrekt dimensionerad ska den 

inte orsaka ett eventuellt driftsstopp. FMEA:n visar att två av feleffekterna kan upptäckas 

redan vid testkörningen av systemet. De fyra resterande feleffekterna baseras på slitage 

som uppstår med tiden, vilket inte upptäcks vid testkörningen. Dessa effekter kan då 

potentiellt komma att upptäckas av kunden. Risken att de ska leda till ett driftsstopp är 

låg eftersom processen noga övervakas av PLC-systemet. Alla tryck- och 

temperaturvariationer registreras av PLC-systemet som korrigerar parametrarna och 

förhindrar att processen påverkas. En av effekterna fick ett RPN-värde över 125, närmare 

bestämt 162. Effekten baseras på att läckage kring munstycket uppstår. Det kan leda till 

att ejektorn havererar. För att undvika det bör noggranna kontroller ske av personalen 

som monterar ejektorn. Det kan även undvikas genom att ejektorn plockas isär och 

inspekteras vid service av systemet. 

5.4. Analys av intervju 

Intervjun hölls med en expert på ejektorteknik och med öppen intervjuform (se bilaga 4). 

Den öppna intervjuformen inbjuder till ett frispråkigare samtal jämfört med den 

strukturerade som hellre används då kvantiteter är av intresse. Resultatet och 

tillförlitligheten av intervjun beror på tre faktorer; förberedelsearbetet, samspelet under 

intervjun och hur svaren bearbetas (Lantz 2013). Förberedelserna bestod i att frågorna 

formulerades på förhand och att den intervjuade fick möjlighet att studera driftsfallet 

innan intervjun. Den intervjuade personen talade fritt om det som ansågs relevant i 

sammanhanget. Diskussionen gled stundtals iväg från ämnet, men styrdes aktsamt 

tillbaka i rätt riktning av intervjuaren för att inte besvära den intervjuade. Precis som 

Lantz beskriver, den öppnare intervjuformen, karaktärsdrag, började den intervjuade att 

resonera med sig själv. Det gav värdefulla insikter om projektet samt glappen mellan 

verklighet och teori. 

Intervjun gav positiva indikationer på att utvecklingsprojektet med ejektorn är rätt väg att 

gå. Det framkom att det lämpligaste tillvägagångssättet är att skicka specifikationer för ett 

driftsfall till tillverkaren, som sedan tar fram ett lösningsförslag. Det är inte ekonomiskt 

försvarbart att försöka modifiera ejektorkonstruktionen själv. Som kund måste man själv 

besitta en viss kunskap på området. En del underleverantörer har inte alltid tillräcklig 

insatta i fallet för att finna en möjlig lösning. Angående kraven framkom det att 

relationen mellan sugångan och drivångan inte får understiga ett förhållande på 1:1. Ett 

felaktigt förhållande kan resultera i driftsstopp. Det som så småningom styr valet av 

leverantör är hur mycket ånga kondensorn ska hantera. Därför har designflexibilitet varit 

ett av urvalskriterierna. Ejektorn är i princip designad för ett specifikt driftsfall och kan 

därför inte hantera alltför stora tryckvariationer. 

Under intervjun diskuterades det hur Aqua-Novas konkurrensfördelar påverkas av 

ejektorn. Den intervjuade påstod med säkerhet att det studerade driftsfallet ser lovande 

ut och att externt kylvatten ej kommer behövas. Aqua-Novas syfte med ejektorn är att 
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systemet endast ska behöva kylas med matarvatten. Kostnadsmässigt är ejektorn en liten 

investering, då kostnaden för en ejektor i önskat material uppgår till ungefär 20.000 

kronor. Hur mycket det kostar att modifiera det befintliga systemet för att integrera 

ejektorn är för närvarande inte känt.  

Intervjun gav mycket positiva besked för projektets fortsättning. Om den intervjuade 

påstått att driftsfallen inte skulle fungera hade möjligheterna för att slutföra 

utvecklingsprojektet minskat drastiskt. Den intervjuades erfarenhet och engagemang kan 

komma att vara avgörande för nästa steg i projektet. Den intervjuade erbjöd sin fortsatta 

konsultation och sitt stöd vid en eventuell fullföljning av utvecklingsprojektet. 
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6. Slutsats 

Slutsatsen består av en sammanfattning av målen, en kritisk utvärdering av metoden, hur 

vidare arbete kan fortsätta samt rekommendationer. 

6.1. Sammanfattning av målen 

Målet med arbetet var att kartlägga kvalificerade leverantörer av ejektorteknik, och utreda 

vilka som uppfyller kravspecifikationen. Elva leverantörer hittades via Google, Achema 

industrimässa samt genom intervju. De elva leverantörerna uppfyller Aqua-Novas 

kravspecifikation och sammanställdes i en långlista. Baserat på långlistan utfördes en 

sållningsprocess i två steg. I första steget reducerades långlistan till fyra leverantörer med 

en Pugh-matris. De kvarvarande leverantörerna jämfördes i en Kesselring-matris. 

Sållningsprocessen visar att Transvac Systems Ltd. är den mest kvalificerade 

underleverantören av ejektorer till Aqua-Nova AB. 

Detaljerade mål med rapporten 

Vilka fördelar respektive nackdelar skapas av att införa en ejektor i systemet? 

Baserat på konkurrentanalysen erbjuder tekniken konkurrensfördelar på marknaden 

genom differentiering av produkten. Strategin baseras på att utnyttja företagens ökande 

miljömedvetenhet och fokus på hållbarhetsperspektivet. Aqua-Nova kan erbjuda en mer 

miljövänlig produkt som tar upp en mindre produktionsyta. Genom att fokusera på de 

marknader där kylvatten är en bristvara eller företag som lider av platsbrist kan Aqua-

Novas marknadsandelar öka. 

Nackdelarna baseras på konkurrentanalysen och riskanalysen. Att introducera ny teknik i 

ett berövat och fungerande system kan vara riskfyllt. FMEA:n visar att ejektortekniken är 

pålitlig och hållbar, men integrerad i systemet kan ändå oväntade problem uppstå. Det 

föreligger även en risk för hur en eventuell ökning av omsättning ska hanteras i 

organisationen. Den består av de utmaningar som en osäker rekryteringsprocess medför. 

Slutligen föreligger även risker och ovisshet kring investeringskostnaden för att 

genomföra utvecklingsprojektet. Skulle kostnaden bli för stor kan Aqua-Nova få problem 

att motivera prisökningen för en kund. 

Vilka kundfördelar ger en ejektor?  

Ejektorn gynnar de kunder som är belägna i länder där det råder vattenbrist. En ejektor 

integrerad i Aqua-Novas system reducerar eller eliminerar behovet av kylvatten som 

krävs för kondenseringen. Med tekniken blir även systemet mindre skrymmande. 

Driftsfallen som studerats framhåller att den sista kolonnen i systemet med fyra kolonner 

kan tas bort. Ett system med tre kolonner innebär att kondensorn ska kondensera en 

tredjedel av ångan. Det klarar inte kondensorn utan att kylvatten tillförs. Med en ejektor 

kan ångflödet styras så att ångmängden motsvarar kondensorns kapacitet. Sugledningen 

är ansluten till den sista kolonnen och resterande ånga leds tillbaka till den andra 

kolonnen så att energin utnyttjas i destillationsprocessen. 
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Vilka krav ställs på tekniken för att fungera tillsammans med Aqua-Novas nuvarande 

system? 

Egenskaperna som ejektorn erbjuder och som uppfyller kravspecifikation återfinns i 

QFD-diagrammet (se figur 18). Ejektorn ska vara avsedd får ånga och erbjuda statisk 

kompression för att minimera risken för kontaminering. Ejektorn ska vara tillverkad 316L 

eller liknande material för att uppfylla kraven från läkemedelsindustrin. Den ska även 

utformas för att klara de tryckvariationer som kan uppstå i systemet. 

Vilka krav ställs på leverantörerna vad gäller kompetens, leveransförmåga och pris?  

Under en intervju med en områdesexpert påtalades vikten av leverantörens kompetens. 

Det krävs att leverantören erbjuder flexibla lösningar och tillverkning av ejektorer 

skräddarsydda för olika driftsfall. Under sållningsprocessen formulerades nya krav som 

komplettering till kravspecifikationen. De företagen med erfarenhet av tidigare leveranser 

till läkemedelsindustrin fick högre poäng i sållningsprocessen. Ett kriterium för 

leveransförmåga formulerades baserat på företagets geografiska placering. Kortare 

avstånd bedömdes underlätta samarbete och medföra kortare leveranstider.  Vad gäller 

prissättning framkom det under intervjun att en ejektor tillverkad för ett specifikt 

driftsfall bör kosta omkring 20.000 kronor. Summan bör anses vara ett riktvärde vid en 

eventuell framtida offert.  

6.2. Utvärdering av metoden 

Konceptsållningen utfördes i två steg. I första steget användes Pugh-matrisen med 

företaget Venturi Jet Pumps Ltd. som referens. I andra steget användes Kesselring-

matrisen med Ebner GmbH & Co. som referens. För att öka trovärdigheten av resultatet 

hade sållningen kunnat utföras två gånger genom att ett annat förtag användes som 

referens, vilket eventuellt hade kunnat gen ett annat utfall. Det slutgiltiga resultatets 

trovärdigt anses tillräcklig då Transvac Systems Ltd. fick högst poäng i båda sållningarna. 

Konkurrentanalysen visar att utvecklingsprojektet kan vara gynnsamt för Aqua-Nova. 

Garantier för hur väl det slår ut och eventuellt påverkar omsättningen utreds inte med 

verktygen. De visar endast att en differentiering av Aqua-Novas system är den lämpligaste 

strategin för att vinna marknadsandelar. Analysen inte svarar inte heller på hur Aqua-

Nova ska hantera ett potentiellt behov av en större organisation. 

Riskanalysen visar att ejektorer är en stabil och pålitlig teknik. Analysen av Ishikawa-

diagrammet visade att systemets design inte förhindrar implementering av en ejektor. 

FMEA:n påvisade också, med låga RPN-värden, att implementeringen är ett lågt 

risktagande för Aqua-Nova och slutkunden. Däremot kan inga garantier lämnas för att 

den inte kan komma att orsaka problem i framtiden. Analysen åskådliggör endast de 

vanligast förekommande problemen med ejektortekniken.  
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Intervjun gav positiva besked för projektets fortsättning. Personen som intervjuades är 

expert på process- och ejektorteknik. För att få fler synpunkter och information om ämnet 

hade lämpligen fler personer kunnat intervjuats. En person, oavsett bakgrund, kan ge en 

felaktig bild över situationen.  

6.3. Arbetets fortsättning 

Leverantören Transvac Systems Ltd. fick högst poäng i sållningsprocessen och anses 

därmed vara den mest kvalificerade leverantören av ejektorteknik. Nästa steg i 

utvecklingsprojektet blir att studera vilka designdata leverantören behöver för att 

tillverka en skräddarsydd ejektor. Designdata för drivsida, sugsida, och utlopp tas fram 

genom konstruktionsberäkningar av systemet. En kostnadsanalys för modifieringen av 

systemet för att implementera ejektorn bör tas fram. Kostnadsanalysen ska redovisa om 

utvecklingsprojektet är lönsamt för Aqua-Nova. 

6.4. Rekommendationer 

En testanläggning bör utvecklas för vidare undersökning av ejektorns driftsäkerhet innan 

den börjar marknadsföras. Testanläggningen ska bekräfta kvaliteten och att systemet 

fungerar korrekt tillsammans med den nya tekniken. Det bör noga utredas så risken 

minimeras att en obrukbar produkt når kunden. 

En strategi för hur den nya tekniken ska marknadsföras bör också tas fram. Lämpligen 

kan information skickas till befintliga och tidigare kunder för att upplysa om den nya 

tekniken och dess fördelar. Även besök på industrimässor kan vara av intresse för att visa 

potentiella kunder fördelarna med tekniken.  
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Bilaga 1, Långlista över leverantörer 

 

Graham Corporation

20 Florence Avenue

Batavia, NY 14020, USA

http://www.graham-mfg.com/

Vakuumprodukter

Värmeöverföringsprodukter

Graham Corporations grundades 1936. 

Idag är Graham Corporation år ledande 

inom design och tillverkning av vakuum- 

och värmeöverföringsprodukter till 

energibranschen över hela världen.

Transvac Systems Ltd, 

Monsal House, 1 Bramble Way, Alfreton, 

Derbyshire, DE55 4RH, UK 

https://www.transvac.co.uk/

Ejektorspecialist Transvac Systems Limited är ett Ejector 

Specialist-företag bildat 1973.Transvac 

utför både konstruktion och tillverkning av 

skräddarsydda produkter i ovanliga 

material.

Atlas Copco AB 

Sickla Industriväg 19, Nacka 

105 23 Stockholm

https://www.atlascopco.com/en-

il/vacuum-solutions/products/

Vakuumpumpar

Ejektorer

Atlas Copco i Israel tillhandahåller 

högkvalitativa kompressorer, genom 

samarbete med officiella distributörer 

inom affärsområdena kompressorteknik 

och industriteknik. 

Körting Hannover AG

Badenstedter Straße 56

30453 Hannover

Germany

https://www.koerting.de/en/

Ejektor- och vakuumprodukter

Utsläppsrening

Värmetekniska produkter

1871 i Hannover Körting grundades 1871 i 

Hannover. Körting har levererat ejektorer 

sedan 1920 och är världskända på 

marknaden.

Chem Process Systems

15 Natraj Industrial Estate,

Sanand-Viramgam Highway, 

Vasna-lyava, Sanand-382 170, A'bad. 

India 

http://www.chemprosys.com/

Ejektor- och vakuumprodukter

Förångare

Kraftverksutrustning

Kristallisatorer

Chem Process Systems är en stor 

leverantör av värmeöverförande och 

vakuumrelaterad processutrustning. 

Företaget är specialiserat på bland annat 

lösningar till kemi- och farmaceutiska 

företag.

Kadant Nordic AB

Birkagatan 36 

Huskvarna , SE-561 33 

Sweden

https://www.kadant.com/en-us/home

Rengöring och filtreringssystem

Fluidhantering

Fiberbearbetning

Thermokompressorer

Kadant har under mer än ett sekel 

levererat lösningar till processindustrin. 

Kadant konstruerar och tillverkar 

produkter inriktade på processeffektivitet 

och optimering av energianvändning.

GEA Group

Peter-Müller-Straße 12,

40468 Düsseldorf,

Tyskland

https://www.gea.com/en/index.jsp

Vakuumsystem

Ejektorsystem

GEA är en av de största leverantörerna 

inom livsmedelsindustrin och antal andra 

branscher. De fokuserar på processteknik 

och hållbara energilösningar för 

produktions- processer på olika 

slutanvändarmarknader.

Croll Reynolds Co., Inc.

Six Campus Drive

Parsippany, New Jersey 07054

https://croll.com/

Vakuumsystem

Ejektorsystem

Thermokompressorer

Croll Reynolds Co., Inc. grundades 1917 

och är ett amerikanskt företag specialiserat 

på design och tillverkning av process-

vakuumsystem och relaterad utrustning.

Equirepsa, S. A. Spain

Colombia St., 64 – 28016 Madrid

http://www.equirepsa.com/en/product

s/ejectors/

Ejektorer

Vakuumpumpar och system

Värmeväxlare

Equirepsa, grundat 1985, tillverkar 

vakuumsystem till livsmedelsindustrin. 

Verksamheten har utvecklats och levererar 

nu även vakuumsystem till petroleum- och 

kraftverkssektorn.

Ebner GmbH & Co. KG

Plants and apparatus

Karl-Ebner-Str. 8

D-36132 Eiterfeld

https://ebner-co.de/en/home-2/

Förångare

Kristallisatorer

Värmeväxlare

Ejektorer

Ebner grundades 1965 och expanderat 

konstant sedan dess. Ebner konstruerar 

och tillverkar sina egna produkter och är 

idag en av de världsledande leverantörerna 

av förångnings- och kristalliseringsteknik.

Venturi Jet Pumps Ltd.

Venturi House, Edensor Road, Longton, 

Stoke on Trent, Staffordshire, ST3 2QE, 

United Kingdom

http://www.venturipumps.com/

Ejektorspecialist Venturi Jet Pumps Ltd. grundades 1998 och 

levererar toppmoderna venturipumpar för 

alla typer av industrier. Venturi står för 

konstruktion, och tillverkningen läggs ut på 

betrodda och beprövade 

underleverantörer.

Från intervju av områdesexpert

Från Achema

Från Googlingsökning

Företagsnamn, adress och hemsida Produktutbud Historia
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Bilaga 2, Ifylld Pugh-matris 
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Bilaga 3, Ifylld FMEA 

 

  

Funktion Resultat av fel Effekt av fel

S

E

V Orsaker till fel

O

C

C Aktuella kontroller

D

E

T

R

P

N Rekommenderade åtgärder

Öka drivångans tryck till 

tillverkarens specifikationer.

Öka diametern på 

drivångans munstycke.

Minska drivångans tryck till 

tillverkarens specifikationer.

Byt drivångans munstycke 

till ett med mindre diameter.

Öka drivångtrycket.

Öka diametern på 

drivångans munstycke.

Ejektorns 

utlopp.

Låg temperatur på 

utloppssidan.

För låg 

temperatur på 

ångan som går 

in i den andra 

kolonnen. 5

Ejektorns kapacitet 

har försämrats. 2

Övervakning av 

PLC-system 9 90

Drivångan är för våt. 

Installera separator innan 

ejektorn.

Ejektorns 

utlopp.

Högre tryck än tillåtet 

designtryck på 

utloppssidan.

För högt tryck 

på ångan som 

går in i den 

andra 

kolonnen. 3

Försämrad 

ejektorprestanda, 

instabil drift och 

tryckförändringar. 2

Övervakning av 

PLC-system 9 54

Sök problem efter ejektorn 

som kan vara: 

a) Problem med kolonner

b) Problem med ejektor

c) Blockering på 

utloppssidan

Inspektera ejektorn 

invändigt och byt ut om 

nödvändigt. 

Täta munstycket genom att 

spänna åt eller svetsa.2

Övervakning av 

PLC-system.

Service. 9 162

Ejektorns 

sugsida.

Sugtrycket är högre 

än tillåtet designtryck. 

(Trycket på drivångan 

och utloppssidan är 

normalt.)

Felaktigt 

ångflöde in i 

andra 

kolonnen. 9

Läckage kring 

munstycket eller 

invändiga skador på 

ejektorn.

2

Övervakning av 

PLC-system 8 96

Ejektorns 

drivsida.

Minskad 

ejektorkapacitet och 

en ökning av 

sugtrycket.

Felaktigt 

ångflöde in i 

andra 

kolonnen.

Ångan 

från sista 

kolonnen.

Försämrad 

ejektorprestanda, 

instabil drift och 

tryckförändringar.

Felaktigt 

ångflöde in i 

andra 

kolonnen. 6

Ångtemperaturen är 

mycket högre än 

designtemperaturen. 

Ångan är överhettad.

5

För högt tryck på 

drivångan.

3

Övervakning av 

PLC-system 6 108

3

Övervakning av 

PLC-system 6 90

Ejektorns 

drivsida.

Instabil drift och 

tryckförändring.

Ejektorn suger 

inte in ånga 

korrekt. 6

För lågt tryck på 

drivångan.
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Bilaga 4 

Datum: 13 december 2018 

Plats: Aqua-Nova 

Medverkande: Johan Holst, Lennart Kärrberg och en expert på ejektorteknik 

Intervju 

Frågor som diskuterades under intervjun med en expert på process och ejektorteknik: 

1. Vilka tekniska specifikationer krävs av ejektorn? 

Att tänka på är att temperaturområdet är det som begränsar ejektorn. Storlek och 

kapacitet är inte begränsande i systemet. Ejektorn ska vara statisk. Det bästa är 

att skicka aktuella specifikationer till leverantör för varje projekt, det lönar sig 

inte att försöka modifiera konstruktionen själv. 

2. Vad bör man ta hänsyn till vid val av leverantör? 

Det är inte alltid leverantören besitter tillräcklig kunskap på området. Det kan 

krävas att man själv tänker till för att hitta möjliga lösningar. Leverantörer 

skickar alltid principritning, vilket är en falsk ritning av innanmätet för att inte 

kunna kopieras. 

3. Hur flexibel är en ejektor och vad krävs? 

Så länge förhållande inte överstiger 1:1, dvs att mängden drivånga understiger 

mängden sugånga, fungerar systemet. Det är viktigt att drivångans tryck är stabilt 

för att ejektorn ska fungera. Man tappar i tryck och kapacitet på resultantsidan 

om drivångtrycket förändras. Det som styr valet av ejektor och leverantör är hur 

mycket ånga som kondensorn kan hantera. Ångan som lämnar kolonn 3 ska delas 

upp mellan kondensor och den första kolonnen.  

4. Vilka problem i systemet kan uppstå med ejektorn? 

Om drivångtrycket blir för lågt avstannar processen stannar eller riskerar att gå 

baklänges. Munstycket är utformat för ett visst drivångtryck. Det innebär att 

trycket inte kan varieras alltför mycket. 

5. Vad ger det för konkurrensfördelar för Aqua-Nova AB? 

Målet är att reducera eller göra systemet helt oberoende av kylvatten. Driftsfallet 

som studeras ser lovande ut och externt kylvatten behövs ej. Matarvattnet räcker 

för att kondensatorn ska kunna kondensera ångan. En ejektor i syrafast stål 

(316L) kostar ca. 20.000 kr, vilket bör vara av intresse för kunden. Ett 3-

kolonnssystem med en ejektor motsvarar ett 8-kolonnssystem 

produktionsmässigt. 
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