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1 Sammanfattning 
Sunwell är en produkt som har utvecklats för att kunna erbjuda drickbart vatten till hushåll 

runt om i världen. Den fungerar med enbart solljus och har ett system som automatiskt 

anpassar sig efter sin omgivning. Den kan tillfredsställa vattenbehovet för en familj på upp 

till 7 personer och ger en säker och enkel källa till en av människans viktigaste resurser – rent 

vatten. 

Sunwell är utvecklad så att den ska kunna tillverkas i det land som den ska säljas i. I och med 

detta kommer produkten inte bara erbjuda drickbart vatten till befolkningen utan också bidra 

med ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen. Detta ska ge en mer långsiktig förändring för 

både användare och de som arbetar med att tillverka produkten. Tillverkningen är anpassad så 

att det inte ska krävas dyra och komplicerade metoder, detta för att underlätta produktion på 

mindre utvecklade platser. 

Behovet som produkten tillfredställer är överhängande för en stor del av jordens befolkning, 

enligt WHO finns det ungefär 750 miljoner människor som inte har en säker källa för 

drickbart vatten. I en värld där fattigare länder växer snabbt och på sikt kommer att öka sin 

levnadsstandard är produkten perfekt i sin tid, då familjer kräver mer än de allra billigaste 

lösningarna och de inte har tillgång eller råd till de system som finns i västvärlden. 
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2 Abstract 
Sunwell is a product developed to offer drinkable water to households all over the world. The 

products only source of energy is the sun and has a system developed so that it can adapt to 

its surroundings. It can satisfy a family of more than seven and give then drinkable water all 

year round. It gives a safe source of one of mankinds most important resources, drinkable 

water. 

Sunwell is developed so that it can be easily assembled in the countries it is aimed to market 

to, mainly countries with a lower level of industrial development than in western countries. 

This allow the product to not only offer drinkable water to its customers but also give local 

communities a boost in economic growth and employment. This gives a more long term 

benefit for both the user and those manufacturing the product, and the process of making 

Sunwell is made with this in mind. It won’t require complicated industrial processes that 

requires heavy investments which will help implementing the product in countries with 

limited capital and industrial development.  

The problem it solves is Worldwide, according to World Health Organization there are 

approximately 750 million people worldwide that don’t have a reliable way to acquire 

drinking water. In a world where underdeveloped countries are growing at a rapid pace and in 

the long term want to increase their living standards the product fits perfectly. It caters to 

families and households that require more than the basic products on the market but don’t 

have the money to get the more expensive systems that are implemented in western countries. 
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3 Förord 
Detta examenarbetet är ett projekt inom kursen exjobb på Utvecklingsingenjörslinjen under 

det tredje året. Projektet har utförts av projektgrupp Alexander Ingvarsson och Jonas 

Sundmark, med uppdragsgivare Ingemar Josefsson. Projektet har varit lärorikt och all 

kunskap som har lärts ut på programmet har verkligen sätts på prov, och det är med en stor 

stolthet som man visar upp projekt Sunwell. 

För detta projektet vill särskilt tack riktats till följande personer som hjälpt till med kunskap 

för detta projektet: Björn Leuchovius, Hans-Erik Eldemark, Thomas Lithén, Ingemar 

Josefson, Eva Strandel och handledare Leif Nordin. Följande företag vill även tackas då de 

hjälpt till med sponsring av pengar till projektet: Solexperten, Laga Rostfritt, ESEB, KomTek 

och Food Diagonstics.  
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5 Inledning 

 Bakgrund 
Projektet startade då projektmedlemmarna fick idé av uppdragsgivare Ingemar Josefsson att 

skapa ett solfångarsystem för fattigare länder. Ingemar har för ett antal år sedan besökt 

Honduras och upplevt den situtation de befinner sig i och tyckte att de kunde lösa sin 

varmvattensituation på ett bättre sätt. Speciellt var det att de inte utnyttjade solen, och istället 

användes ofta system där man använde elaggregat (för bild se bilaga XXI Bild på dusch 

Honduras). 

Under projektets gång undersöktes de problem och den situation befolkningen i Honduras 

lever i och man fann att de har ett mer akut och kostsamt problem, nämligen att de inte har en 

säker tillgång på drickbart vatten. Detta gjorde att man ändrade inriktning på projektet och 

började söka en lösning för att kunna ge familjer i Honduras en säkrare och billigare tillgång 

på dricksvatten. 

Eftersom man tidigare hade tittat på teknik med solljus blev det naturligt att försöka rena 

vatten med hjälp av solen. Det fanns framgångsrika lösningar som använde denna tekniken, 

mest känd är troligtvis svenska Solvatten(för mer info om Solvatten besök hemsida 

www.solvatten.se). Ett problem som denna lösning har är dock att lösningen kräver manuellt 

arbete och förhållandevis lång tid innan man får ut vatten man kan dricka. Projektgruppen 

blev inspirerade av lösningen men ville skapa en mer permanent lösning som gjorde det 

möjligt för familjer att göra annat på dagarna än att samla vatten, och ville därför skapa en 

automatisk lösning. 

 Problem 
Varje år betalar en familj i Honduras mellan 2000-6000 SEK för dricksvatten (se Bilaga V 

Personintervjuer). Detta är en stor utgift för familjer då en medellön i Honduras ligger på 

36000 SEK per år (World Bank 2016). Detta betyder att en familj med två inkomstagare 

betalar upp mot en hel månadslön varje år bara för att få tillgång på drickbart vatten. 

Två av de vanligaste sätten de får tag på dricksvatten i dagsläget är antingen att köpa vatten 

på flaska eller att använda klorreningssystem. Det finns för- och nackdelar med båda 

lösningarna men båda medför löpande kostnader vilket var något som projektgruppen ville 

ändra på. 

 Mål med projektet 
Målet med projektet var att skapa en produkt som gjorde det möjligt för hushåll i fattigare 

länder att få en billig och säker tillgång på drickbart vatten. Kostnaden för produkten ska vara 

sådan att man kan tjäna tillbaka investeringen under en rimlig tid, och gruppen satte ett mål 

på att produkten ska kunna säljas för 6000 SEK. Således blir återbetalningstiden för en familj 

mellan 1-3 år.  

Den ska vara miljövänlig och det är projektgruppens mål att produkten ska använda sig av 

förnyelsebar energi. 
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Vid projektets slut ska det finnas en prototyp som uppfyller dessa krav och som ska kunna 

tillämpas i praktiken och vara redo för marknaden. Tillverkningsmetoderna ska i så stor mån 

som möjligt underlätta produktion med enkla medel, som kan hittas i de marknader produkten 

har. För projektet kommer detta jämföras med de tillverkningsmetoder som finns i Honduras. 

Detta då det är en marknad som projektgruppen har fått kontakter genom uppdragsgivare 

Ingemar Josefsson, och ett visat intresse för produkten finnes. 
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6 Metoder 

 DPD  
Då målet för projektet kommer ändras under projektets gång allt eftersom medlemmarna 

samlar in information och kunskap kommer gruppen använda sig av Dynamisk 

Produktutveckling, enligt Dynamic Product Development (Ottosson 2004). Fördelen med 

detta jämfört med andra metoder, såsom exempelvis Stage gate-metoden(Ottosson 2004) är 

att man inte binder sig vid en kravspecifikation vilket gör att man kan vara mer flexibel under 

arbetet och anpassa sig efter att förutsättningar ändrar sig. Uppdelningen av arbetsuppgifter 

mellan gruppmedlemmar kommer ske efterhand som problem har uppkommit eller att 

projektet gått in i nya faser. Detta har varit nödvändigt eftersom projektgruppen från början 

haft svårt att förutse hur hela processen skulle komma att se ut, och varit tvungen att på ett 

bra sätt kunna anpassa arbetet och arbetsfördelningen efter uppkomna situationer och 

problem.  

Det var därför, återigen, passande att arbeta efter Dynamic Product Development eftersom 

samtliga gruppmedlemmar varit uppdaterade om projektets helhet och kontinuerligt tagit del 

av ny information som gruppen fått. Projektgruppen har därför kunnat ta till sig av ny 

kunskap på ett bra sätt och sedan kunnat använda denna på ett effektivt och dynamiskt sätt i 

det fortsatta arbetet.  

 Brainstorming  
Brainstorming är en teknik som går ut på att en grupp ska lösa ett specifikt problem. Denna 

metod utvecklades av Alex Falckney Osborn i slutet av 30-talet och blev sedan allmänt 

vedertagen på 50-talet. Denna metod görs genom att etablera ett par grundregler(Osborn 

1979).  

 Den första är att inga förslag får nekas under en brainstorming eller tas bort för de 

känns dåligt, alla förslag ska behållas för att öka kreativiteten. Gruppmedlemmar får 

alltså inte kritisera andra gruppmedlemars förslag under en brainstorming.  

 En annan princip som ska försöka hållas vid en brainstorming är kvantitet för kvalité 

av förslag. Detta är för att det är större chans att hitta någon bra idé om man genererar 

fler idéer överlag. Eftersom Brainstorming är under en kortare period är det lättare att 

kasta ut fler outvecklade idéer än ett fåtal välutvecklade idéer.  

 Eftersom Brainstorming ska öka kreativiteten är det bara bra med galna och vilda 

idéer. Även fast det aldrig är en verklig lösning som nämns så kan detta skapa nya 

idéer som kan leda till verkliga lösningar.  

  Det uppmuntras även att bygga på andras idéer under en Brainstorming. Det klassiska 

utrycket inom produktutveckling 1+1=3 gäller även här, att bara slå ihop två idéer kan 

skapa en riktigt bra idé som är bättre än summan av de två enskilda idéerna.  

Projektet har använt Brainstorming för idégenerering och skapa koncept skisser och olika 

utlägg för hur en prototyp kan tänkas vara.  
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 BAD-PAD-MAD  
BAD står för Brain Aided Design, PAD står för Pencil Aided Design och MAD står för 

Model Aided Design(Martin Bergman, föreläsning 2015).  

 BAD går ut på att använda huvudet för att tänka ut lösningar. Det används oftast för 

abstrakta lösningar och idéer som inte än ät tillräckligt välformade för att göra skisser  

av de. Det kan också bero att skisserna tar för långtid att göra när man diskuterar idéer. BAD 

har använts flitigt när gruppmedlemmarna har diskuterat olika principer rörande energi och i 

kombination med Brainstorming.  

 PAD är nästa steg serien och går ut på att skissa det som har tänkts ut i tidigare skede. 

Skisserna kan vara allt enkla blyers skisser för att få fram idéer till mer komplexa 

skisser för att ta reda på dimensioner som behövs vid prototypkonstruktion.  

 MAD har i detta skede precis börjats användas för att skapa en prototyp i projektet.  

 Intervjuer 
Projektgruppen har valt att använda sig av en kvalitativ metod för att samla information och 

undersöka framtida kunders behov och situation. Under projektets gång har man konsulterat 

personer med insikt i teknik, situationen i Honduras och andra områden som har varit viktiga 

för projektgruppen att undersöka. Detta är lämpligt då projektet befinner sig långt ifrån den 

tänkta målgruppen och man har svårt att utföra andra traditionella metoder för att undersöka 

marknad, exempelvis enkäter(Leif Nordin, föreläsning 2014).  

Denna typ av informationsinsamling är effektiv när man så snabbt som möjligt vill få en 

överblick över nuläget och en inblick i kundens vardag.  

 SWOT 
Under avsnittet marknadsstrategi så används en SWOT-analys för att få en överblick över de 

styrkor och svagheter som en framtida produkt och organisation komemr att ha. Metoden som 

sägs ha uppfunnits av företagsgurun Albert S. Humphrey går ut på att kolla på en 

organisations interna och externa styrkor och svagheter(Leif Nordin, föreläsning 2014).  

 PEST-LE 
PEST-LE analysen fungerar som ett komplement till SWOT-analysen  och fokuserar på de 

externa faktorer som kan påverka ett företag, både positivt och negativt. Den är uppdelad på 

Politiska, Ekonomiska, Sociala, Teknologiska, Lag (Law eller Legislation) samt Miljö 

(Enviromental)(Leif Nordin, föreläsning 2014). 

 Gannt-schema 
Tidsaspekten är alltid en viktig faktor för projekt och för att få en överblick i hur projektet 

fortgår efter projektgruppens mål har man använt sig av ett Gannt-schema. Detta är en visuell 

planering där man snabbt ser vilka delar i projektet som är i tid och vilka delar som är 

försenade(Jeanette Gullbrand, föreläsning 2015).   
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7 Teori och modeller 
Nedan kommer korta urdrag från vetenskapliga artiklar som bland annat styrkte 

projektgruppens tro att det var möjligt att rena vatten med hjälp av solljus. Det var viktigt att 

dels få en indikation på vilka bakterier som faktiskt dör av UV-strålning och vilka material 

som klarar av utomhusmiljö under en längre tid. 

 UV-strålning som vattenrenare 
Att använda UV-strålning i solljuset som ett sätt att rena vatten har testats under flera 

vetenskapliga tester där man har sett ett lyckat resultat. Sambandet mellan att utsätta 

kontaminerat vatten för UV-ljus och har bland annat testats av Ana l Gomes (Gomes et al 

2008), och deras slutsats var "that E. Coli inactivation can be achieved by photolysis". 

Att titta på just E. Coli (Escherichia Coli) bakterier är det första man testar i Sverige när man 

kontrollerar ifall vatten är drickbart(R. Koliana, personintervju, April 2016). Raymond 

Koliana jobbar för Alcontrol som är ett laboratorie där man regelbundet gör olika tester av 

dricksvatten och arbetsmiljöer. 

En annan studie som testade att rena bakterier med hjälp av UV-lampor fann att "no bacteria 

photoreactivation was observed after 2 h of exposure to natural light" och att "UV treatment 

can efficiently inactivate bacteria" (Chatzisymeon 2016). 

En liknande studie som testade ifall bakterier överlever i solljus fann att det tog mindre än 4 

timmar "suffered an immidiate decay" (Gutiérrez-Cacciabue et al 2016). Det som kan tas ut 

ifrån detta är att det kan variera olika hur fort bakterierna dör men att de dör tillslut. 

Undersökningar av Department of Environmental Health och American University of Beirut i 

samarbete med UNICEF 1984 har visat att det finns flera faktorer som påverkar effektiviteten 

med sol som vattenrenare. Tiden på dagen, vart man är geografiskt och vilket material som 

vattnet ligger påverkar hur effektivt man hanterar bakterier. 

Studien av (Hijnen 2005) pratar om att UV exponering är ett effektivt sätt att avaktivera 

vattenburna patogener "The results show that UV is effective against all waterborne 

pathogens". Detta tyder på att de många olika typer av bakterier och virus dör av exponering 

av UV-ljus. 

 Material  
Materialet som har valts för att hålla dricksvattnet i produkten är PMMA, eller plexiglas. 

Valet av material stod bland annat mot plaster som är vanligt förekommande och således lätta 

att få tag på. Man undersökte bland annat PET och PLA som plaster som skulle kunna 

användas. Problemet med dessa plaster, och i stort sett alla liknande material är att de bryts 

ner av UV-strålning och inte har tillräckligt lång hållbarhet för att vara lämplig som material i 

en produkt som ska utstå solljus under en längre tid. PMMA har förmågan att ignorera UV-

strålning och till motsats från andra plastmaterial bryts det inte ned om det blir utsatt för 

ultraviolett strålning. Detta har verifierats i tester, och enligt tillverkarens specifikationer för 

plexiglasrören släpper materialet igenom UV-ljus (Evonik 2016) 
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PMMA används i exempelvis solarier, och enligt European Chemical Industry Council har 

materialet en livslängd på 10 år, och upp till 20 år i vissa fall(Sustainability 2016). Största 

nackdelen med materialet är dess kostnad, och det har under prototyputvecklingen varit den 

största kostnadsposten. Detta kan motverkas genom att köpa större mängder eller använda 

billigare leverantörer, något som under projektet inte var möjligt på grund av tidsbrist och 

leverantörer som inte hade möjlighet att fakturera privatpersoner. 

För produktinfo om materialet som finns i produkten se bilaga XIX PMMA 

Produktspecifikation. 

 Geografisk placering 
Eftersom UV-strålning beror mycket på vart man befinner sig på jorden kommer produkten i 

ett första steg appliceras i de länder som har gynnsamma förhållanden. Strålskyddsinstitutet 

har gjort en karta över jorden där de har kartlagt vilka länder som har mycket eller lite UV-

strålning över ett år. Föga förvånande är det runt ekvatorn som har de högsta nivåerna av UV-

strålning över året, och det är detta band runt jorden som en slutprodukt kommer vara som 

mest effektiv. För bild över denna karta se Bilaga III Karta UV-strålning. Även data på hur 

många timmar solljus ett land har över ett år tyder på generell ökning av soltimmar runt 

ekvatorn. För bild över denna karta se Bilaga XXIII Karta årliga soltimmar. 
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8 Genomförande 

 Kartläggning av problem och kund 
Tidigt i projektet bokades möte med en lokal välgörenhetsorganisation vid namnet Hopp för 

Honduras barn. Denna föreningen har både skickat folk och pengar för att hjälpa till i 

Honduras. De sponsrar även ett barnhem och skola Honduras. Målet med detta mötet var att 

få en bättre inblick i hur situationen ser ut i Honduras och se om de problem som Ingemar 

hade iakttagit stämde överens med personer som faktiskt har levt där under en längre tid. En 

av personerna som var med på mötet heter Jimmy Martinez. Jimmy är född och uppvuxen i 

Honduras på de barnhem som Hopp för Honduras driver. Jimmy förklarade hur 

vattensituationen ser ut i Honduras och gruppen blev först här upplysta att rening av vatten är 

också ett problem. Vattenkvalitén som kommer ur kranen är skiftande och på många håll kan 

man inte dricka det alls. Ett sätt som de löser detta problemet är att rena vattnet med klor, 

vilket inte bara kostar utan också gör att vattnet får en oönskad bismak. I andra fall får de 

köpa vatten på flaska vilket såklart medför kostnader och plastavfall. Redan här blev man 

intresserad av vattenrening, och försökte hitta en lösning där man kombinerade 

vattenvärmning med vattenrening.  

Efter detta möte fick man genom Ingemar kontakt med Fernando Cerna. Fernando jobbar på 

en Investorbank i Honduras och är bland annat ansvarig för projekt inom ren energi . Efter 

mailkontakt med Fernando bestämmer sig gruppen på att undersöka problemet med sviktande 

vattenkvalité för stora delar av befolkningen. Fernando beskrev att en familj spenderar mellan 

2000 och 6000 kr årligen bara för att köpa rent vatten. Detta är en stor del av en familjs 

budget då de rikaste 80-90% av befolkningen tjänar ca 72 000 kr (två heltidstjänster) per år 

(World Bank 2016) . Målet blev att försöka skapa en produkt som kan ge drickbart vatten, 

gärna på ett miljövänligt sätt, kosta ca 6000 kr och inte ge några löpande kostander efter 

installation. 

Kundsegmentet som valdes att fokuseras på var familjer med inkomster som hamnar i 

intervallet 80 till 90% i årlig inkomst. Anledningen till att denna gruppen valdes var för att 

familjen måste har pengar nog att kunna investera i en produkt som de sedan kan spara 

pengar på i det långa loppet, men inte heller vara så rika att de inte bryr sig om dessa 

kostnader. Gruppens val att kombinera vattenrening och varmvatten gjordes valet att 

fokusera. Detta valet gjordes dels för att det blev svårt att lösa både problemet på ett fullgott 

sätt, och dels för att problemet med vattenrening bedömdes som större för den potentiella 

marknaden jämfört med varmvatten. De etablerade konkurrenter som fanns inom 

vattenrening ansågs ha löst problemet på ett sådant sätt som skulle göra det svårt att göra en 

unik produkt. Efter ha gjort undersökningar fann projektgruppen att problemet finns över hela 

världen, och om prototypen skulle fungera finns det inget som begränsar produkten till bara 

Honduras, utan en potentiell expansion om produkten lyckas i Honduras är helt möjlig.  
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 Konceptbeskrivning och konceptval 
I takt med att gruppen bestämde sig för att fokusera produkten på att rena vatten gick 

koncepten ifrån den konventionella solfångaren till en produkt som enbart renade vatten. 

Detta gjorde att man fick ta i åtanke att värme inte längre var önskvärt då gemene man inte 

vill dricka överdrivet varmt vatten. Det som gruppen fokuserade och prioriterade vid 

konceptval var att man först och främst skulle garantera att vattnet var drickbart(kvalitet), att 

man så snabbt som möjligt kan dricka vattnet (låg värme), samtidigt som kostnaderna 

fortfarande inte får sticka iväg. Målet för slutprodukten var fortfarande 6000 kr då detta är 

den kostnad en större familj i Honduras lägger på att få rent och drickbart vatten varje år. 

 Koncept Tank 

Detta är det koncept som försökte kombinera vattenrening och vattenvärmning. En 

ackumulatortank är kopplad till en solfångare som värmer den. Denna del är kopplad till en 

ventil som känner av hur varmt vattnet som har gått igenom ackumulatortanken är. Det 

vattnet som har överstigit ett gränsvärde för kommer att slussas vidare till en genomskinlig 

tank som finns på toppen av prototypen. Här kommer det få ligga och bada i solljus för att 

sedan bli rent nog för att dricka. Det vattnet som används till dusch eller tvätt slussas igenom 

ett annat system så att man alltid får tillgång till varmvatten. 

Anledningen till att vi inte gick vidare med detta konceptet var att det skulle bli för svårt och 

dyrt att tillverka. Dessutom blir risken att man försöker göra för mycket med en produkt, och 

istället bestämde man sig för att fokusera på att rena vatten och göra det bra istället för att 

rena och värma, och göra båda delarna halvdant. För att se bild över konceptet se bilaga XVI 

Tank. 

 Koncept Vagga 

När fokuset för projektet siktade in sig mot vattenrening ville man först och främst hitta en 

säker lösning där man kunde säkerställa att vattnet var drickbart. När man använder sig av 

solljus som renare måste man låta vattnet ligga under en längre tid i solen för att rena det 

ordentligt. Tanken med detta konceptet var att låta en behållare fyllas upp sakta och när det 

har gått en viss tid tippar den över till en annan behållare som man sedan kan dricka ur. Ett 

tidigt problem som då erhölls var att vattnet som runnit in i behållaren under den sista 

halvtimmen inte hade fått alls lika lång exponering mot solen som det vatten som legat där 

ifrån början. Detta försökte man kringgå genom att ha två behållare innan vattnet går till 

drickbart. Problemen med dessa koncept var att de skulle bli svårt att säkerställa hur länge 

vattnet låg i behållaren innan det välte över till nästa. Hur man skulle kontrollera detta flöde 

in blev också ett problem. Detta ansågs bli för komplicerat att lösa rent praktiskt och man 

ifrågasatte dess förmåga att på ett säkert sätt rena vatten. För bild över konceptet se bilaga 

XVII vagga. 

 Koncept Labyrint 

Detta var ett svar på problemet som fanns med vaggan, då det fanns betydligt färre rörliga 

delar. Konceptet gick ut på att låta vatten rinna genom en sick-sack bana i en genomskinlig 

behållare, och när det har runnit igenom hela så ska det ha gått så lång tid att man kan 

säkerställa att vattnet har blivit renat. Detta skulle styras med en ventil i början av systemet 

och rinna ut i en behållare där användaren kan tappa ur vatten efter behag. Detta ligger 

närmast de koncept som man slutligen bestämde sig för att gå vidare med. Nackdelar som 
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togs upp var bland annat att det skulle bli svårt att få varje söm tät och på så sätt riskera att 

kontaminera vatten i slutet med vatten som precis har kommit in i systemet. För att se en 

skiss över detta koncept se bilaga XVIII labyrint. 

 Slutkoncept rörsystem 

Det koncept som till sist valdes att gå vidare med har i så stor mån som möjligt eliminerat de 

nackdelar som fanns med de förra koncepten. Detta koncept är bakom den nuvarande 

prototypen och utvecklingsfasen för denna beskrivs nedan. 

 Prototypen 
Observera: Avsnittet Prototyp har tagits bort på grund av att avsnittet beskriver delar i 

Sunwell som är möjliga att patentera. 

9 Affärssystem 

 Marknadsplan Sunwell 
För att kunna lansera en produkt som har en marknad som ligger på andra sidan jorden har 

man fått utveckla speciell strategi. Det finns andra lagar, språk, kultur och sociala normer 

vilket försvårar det hela. Marknadsplanen har utformats med flera aspekter i åtanke. 

Tidigt i projektet var tanken att en slutprodukt skulle tillverkas i det land som den ska 

användas i. Detta är nyttigt inte bara för lokalbefolkningen som erbjuds arbetstilfällen och 

tillväxt utan också för Sunwell då man kan förvänta sig minskade kostnader för produkten. 

Dels då arbetskraften är billigare men också minskade materialkostnader (jämfört med 

svenska priser) och minskade leveranskostnader.  

Efter samtal med J Martinez (se bilaga V Personintervjuer) fick man indikationer på att 

befolkningen inte gillar när det kommer västländska företag och försöker sälja in produkter i 

Honduras. De ser hellre att det är tillverkat av lokala källor de känner till. Detta bidrog också 

till valet att producera Sunwell i det land det ska säljas i. 

 Erbjudande 

Sunwell ska erbjuda drickbart vatten till hushåll där det finns rinnande vatten men kvaliten är 

så dålig att man avstår från att dricka det. Den använder sig av solljuset, och produkten är 

utvecklad så att den automatiskt känner av sin omgivning vilket gör att man exempelvis inte 

behöver stänga av den på natten eller liknande. Den är användarvänlig och det enda som 

behövs för att den ska fungera är rinnande vatten, resten sköter den själv. 

Delar som gör Sunwell unik gentemot konkurrensen i korthet: 

 Drickbart utan kemikalier 

 Automatisk rening 

 Inga löpande kostnader 

 Kräver ingen extern strömkälla 

 Möjlighet att vara lokalt tillverkad 

Som samarbetspartner till Sunwell får man tillåtelse att sälja en unik produkt som riktar in sig 

på ett kundsegment som i dagsläget inte har tillgång till en bra lösning. Under avsnitt 
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Förbättringsmöjligheter finns en kalkyl som uppskattar vad kostnader för produkten i grova 

drag kan vara. Sunwell erbjuder en attraktiv produkt som har stor möjlighet att säljas till ett 

konkurrenskraftigt pris. 

 Strategi 

För att kunna lansera produkten i länder som ligger långt ifrån Sverige finns det en särskild 

strategi. De vitala delar som gör produkten unik – styrsystem, kretskort, programmering 

kommer att göras av Sunwell i Sverige för att kunna hålla viktiga delar i produkten hemliga 

och kunna underlätta vidareutveckling. 

Projektgruppen kommer sedan söka engagerade entreprenörer, alternativt företag som vill ha 

Sunwell i sin produktportfölj. De har hand om slutmontering av produkten, samt 

marknadsföring och försäljning.  

 

Bild  1 Översikt Marknadsstrategi 

När man har funnit ett fungerande koncept i Honduras ska detta i framtiden fungera som en 

mall för andra länder där Sunwell ser att det finns en liknande situation och en marknad där 

man man kan sälja produkten 

 Konkurrenter  
I dagsläget finns det hushåll i Honduras som har installerat en maskin som renar vattnet 

genom att klorera det, detta är ett problem då man måste övertyga kunder att det är bättre att 

använda vårat system. En av fördelarna gentemot klorsystemen är att vårat system inte ger 

vattnet en sämre smak vilket klor gör.  

En annan konkurrent är förstås vatten på flaska. Många som har råd med vår produkt kanske 

inte ser nyttan med Sunwell om man bara kan köpa vatten på flaska och dricka, detta vattnet 

håller också en hög kvalitet. Nackdelar med flaska är att man inte har det tillgängligt i 

hemmet och att man måste slänga plastflaskorna efter.  

Det börjar komma upp andra konkurrenter som använder sig av UV-teknologi för att rena 

vatten. Det kommer vara svårt att övertyga kunderna då andra har lyckat skapa en produkt 

som har mer kapacitet än Sunwell, fördelar Sunwell har över dessa konkurrenter är 

exempelvis: lokalt producerad vilket främjar lokala jobb och är utvecklad för enkel montering 

och låga kostnader.  
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Ett annat problem som skulle kunna uppstå är att vattenkvalitén i kranen blir så pass mycket 

bättre att man inte längre behöver Sunwell. Med tanke på hur stor den totala marknaden är 

och hur många det är som går utan drickbart vatten blir detta ett problem man inte står inför 

inom en snar framtid.  

 Marknad 

Honduras 

I Honduras har projektet haft mer genomgående undersökningar på hur stor marknaden är, på 

grund av de kontakter som har erhållts där. Här är inte bara behovet av dricksvatten fastställt, 

utan man har också funnit hur stor del av befolkningen som kan tänkas ha råd med en 

eventuell produkt. 

Marknaden i Honduras estimeras till 800 000 personer, detta är de personer som i den övre 

delen i inkomsklassen, och en familj här får in 75000 SEK i inkomst per år(World Bank 

2016). Detta är 10% av den Hondurianska befolkningen. Denna delen av befolkningen har 

tillräckligt med disponibel inkomst för att kunna investera i produkten initialt men är inte så 

rika så att de inte tänker på sina utgifter. 

Resten av världen 

Uppskattning av marknaden är förhållandevis svår då det finns begränsad data på hur många 

hushåll i världen som har drickbart vatten. Det som beräknas nedan är grova estimeringar och 

kan skifta fårn verkligheten. Det som har hittats visar ofta på ifall turister kan dricka vattnet 

vilket ofta kan vara missvisande då lokalbefolkning kan vara vana med den bakterieflora som 

finns i vattnet och således inte ha problem med att dricka vattnet. Enligt World Health 

Organisation finns det i dagsläget 748 miljoner människor som inte har tillgång till renat 

dricksvatten och 1.8 miljarder människor dricker vatten som har någon form av avföring i 

sig(Water supply, Sanitation and Hygiene development). Detta är den absolut maximala 

marknaden men det är orimligt att påstå att de som infaller i denna gruppen har tillräckligt 

med inkomst för att kunna investera i produkten. Eftersom många länder i exempelvis Afrika 

har lägre medelinkomst än Honduras kan man inte räkna med att 10% av befolkningen har 

samma köpkraft som de 10% som är målgrupp i Honduras. Räknar man med att denna siffra 

är nere på 0.5-1% blir marknaden fortfarande mellan 9-18miljoner människor. 

NeoMam Studios har gjort en sammanställning av data från United States Centers for Disease 

Control and Prevention och tagit data från vilka länder där det är möjligt att dricka vatten ur 

kranen (för karta se Bilaga XI A Traveller’s Guide to Tap Water). Enligt sammanställningen 

är det väldigt många länder där det inte är säkert att dricka vattnet ur kranen, hela Afrika, 

Sydamerika och stora delar av Asien innefattas och många av de länder ligger på ställen i 

världen där UV-strålningen är betydligt starkare än i Sverige. Detta är viktigt då tester har 

utförts med goda resultat i Sverige och det är säkert att antaga att en produkt hade levererat 

minst lika bra i de länder med mer UV-strålning. 

  Vision och mål  

I framtiden vill gruppen att hushåll runt om i världen ska kunna få tag på en lokalt producerad 

Sunwell. Strategin med att sätta upp lokala tillverkningsplatser för att göra produkten 

kommer inte bara ge drickbart vatten till kunden utan också främja regionen med att skapa 

jobb och framtidsmöjligheter för de som hjälper till och tillverkar produkten. 
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Nedan beskrivs i stora drag vilka milstolpar som projeket har inför framtiden.  

 

Bild  2 Framtidsvision Sunwell 

Under de nästkommande månaderna kommer projektgruppen arbeta för att kunna testa 

prototypen i Honduras, där man sedan innan har kontakt med personer som har visat intresse i 

produkten. Samtidigt som detta sker finns det möjlighet att presentera produkten för de 

kontakter man har så att de får möjlighet att lära känna projektet. Detta blir startskottet till 

framtida samarbeten och förhoppningsvis ska detta leda till framtida lyckosagor. 

Tabell 1 Företagsmål Sunwell 

Huvudmål/delmål Förklaring 

Huvudmål – etablera sig i andra länder Fungerande koncept från Honduras som 

sedan kan implementeras i andra länder med 

en liknande situation 

Huvudmål – företag i Honduras Starta samarbete med företag i H 

onduras med driva personer och en 

fungerade produktion av produkten samt en 

fungerande distribution   

Produktionsplan Ha en klar produktion och plan om hur 

produkten ska producerasoch lanseraspå 

plats i Honduras 

Hitta samarbetspartners Hitta drivna personer i Honduras som vill 

vara med och starta upp ett företag i 

Honduras. Personer med kompetens som 

kompletterar den nuvarande kompetensen i 

projektet om bland annat PR, 

marknadsföring, sälj och affärer i Honduras 
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Tabell 2 Produktmål Sunwell 

Huvudmål/delmål Förklaring 

Huvudmål - Färdig prototyp Detta är målet under tiden för projektet, och 

har uppnåtts. 

Verifiera/testa Efter att prototypen är färdig är det 

projektgruppens ambition att testa hur den 

fungerar i den miljö den ska användas - 

Honduras 

Förbereda lansering Implementera de förbättringar och 

kostnadseffektiviseringar som har hittats 

under projektet för att göra det möjligt att 

kunna sälja produkten. 

Framtid – Utveckla produkt Efter att första versionen av Sunwell har 

lanserats blir målet att kontinuerligt hitta 

förbättringar och lösningar till Sunwell. Det 

finns redan nu tankar om komplement till 

Sunwell som skulle lösa problem i samma 

kategori – sandfilter, värmesystem och 

liknande. 

 

Så hur kommer man jobba för att nå dessa mål. Först och främst gäller det att få denna 

modellen att fungera i ett land, och detta gör att kontakterna med Honduras är så värdefulla. 

Här är en möjlighet att starta upp en produktion och se hur väl den fungerar. När man har 

lyckats med detta har man en modell eller mall som man kan kopiera och få igång på andra 

ställen där behovet finns.  

 Hur kommer produkten tillverkas och säljas? 

I ett steg att hålla kostnader nere är det ett mål att kunna tillverka produkten så nära kunden 

som möjligt. Då man har erhållit kontakter i Honduras är detta ett bra tillfälle att kunna starta 

en småskalig tillverkning där för att sedan kunna sälja produkten till lokalbefolkningen. Detta 

kommer startas upp som ett pilotprojekt för att se hur bra det kan fungera. Planen är att ge 

som tillverkar produkten i Honduras ensamrätt till att producera och sälja produkten i 

Honduras.  

Om detta pilotprojekt fungerar bra är planerna att expandera till andra länder som befinner sig 

i liknade situationer. De länder som kommer kollas till först kan ses i bilaga III där länderna 

över det lila bandet är länder med optimala UV-förhållanden. Detta i kombination med de 

länder utan drickbart vatten är de länder där en potentiell marknad finnes. 

 Marknadsundersökning 
För att verifiera marknadsbehovet har gruppen pratat med insatta personer för att få en inblick 

i hur situationen ser ut. Under de första månaderna i projektet har projektgruppen haft 

kontinuerlig kontakt med två källor, J Martinez samt F Cerna. J Martinez är uppväxt i 

Honduras och har givit viktig insikt i hur vardagslivet ser ut i landet.  

F Cerna är insatt inom ren energi och tillhörande branscher. Han jobbar för en 

investmentbank i Honduras och hans uppgift på företaget är att hitta lämpliga projekt att 
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investera i. Han har givit konkreta uppgifter, exempelvis kostnadsläget för dricksvatten, något 

som annars inte hade varit möjligt att få tag på.  

Urdrag från de intervjuer som har hållts med J Martinez och F Cerna kan ses i Bilaga V 

Personintervjuer. 

 Business Model Canvas 

 

Bild  3 Översikt Business Model Canvas 

 Kompetensanalys 

De kompetenser som krävs för att tillverka produkten kan delas upp i olika stadier. Det första 

stadiet handlar om att tillverka komponenterna till produkten. Det andra stadiet är handlar om 

den kompetens som krävs för att montera ihop komponenterna till en slutprodukt. Den sista 

nivån är de kompetenser som krävs för att installera och sälja produkten.   

Först och främst så gäller det att man hittar rätt samarbetspartners som kommer stå för 

slutmontering och försäljning av produkten. Det är viktigt att de komponenter som levereras 

håller vad som lovas både vad som gäller specifikationer och hållbarhet. Här ingår även så 

leveranserna av komponenterna kommer i tid.  

Det är minst lika viktigt att hitta rätt kompetens för driva projektet i det landet produkten ska 

säljas. Kompetens för personerna som ska leda företaget i landet innefattar ekonomi, 

organisationsledning och styrning. Det krävs även kompetens om hur affärer görs i landet då 

projektgruppen inte besitter denna kompetensen. Det krävs kompetens om hur produkten ska 

produceras på ett smart sätt, med bra kvalité och kunskap om processen. Om produkten ska 

säljas krävs även kompetens om säljteknik, marknadsföring samt PR. All denna kompetensen 

kommer krävas vid varje projekt i alla länder som det tänker uppstartas i. 

En tredje part som är viktig att ha kompetens inom är finansiella partners. Här söks ett 

samband med en tredje part som kan hjälpa till med att erbjuda så en kund kan köpa 
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produkten på avbetalning. Detta skulle hjälpa till mycket när det kommer till att sälja 

produkten. Framförallt för att kunderna oftast inte tjänar mycket pengar och inte har mycket 

sparade pengar hemma. Om de istället kunde köpa produkten på avbetalning' med en liknade 

summa på vad de spenderar idag på att köpa rent vatten på flaska skulle deras kostnader inte 

ändras tills produkten är avbetalad. Efter produkten är avbetalad skulle deras kostnader 

sjunka eftersom de inte längre behöver lägga pengar på att köpa rent vatten. 

 Nyckelaktiviteter 

Eftersom modellen bygger mycket på att hitta lokal kompetens blir det viktigt för projektet 

och produkten att man hittar rätt kompetens lokalt. Dels behövs det kontakter med lokala 

leverantörer så att man kan få så mycket material som möjligt från näraliggande källor. Nästa 

steg blir att hitta personer från kundgruppen som kan tänka sig att testa och utvärdera 

produkten(mer i detalj om detta nedan). De kan förutom att hjälpa oss utveckla produkten 

fungera som billig marknadsföring då de berättar för släkt och vänner om produkten. Efter 

samtal med J Martinez (se bilaga V Personnintervjuer) förstod gruppen bland annat att det är 

genom folk man känner som nya produkter anammas och växer i Honduras. Man vill inte 

känna att produkten kommer utifrån utan man vill att det ska komma ifrån lokala källor i så 

stor mån som möjligt. 

 Nyckelresurser 

Gruppen har identifierat tre stycket nyckelresurser för att lyckas med ett framtida projekt. 

Som nämns innan är kompetensen en viktig resurs för att lyckas. Att hitta rätt 

samarbetspartners är kritiskt för projektets framgång.  

Eftersom målet är att göra så mycket som möjligt i landet som produkten ska säljas är de 

väldigt viktigt att företagets "supply chain" är fungerande. Att få fram rätt material i rätt tid 

till rätt kvalité och pris är något som alla producerande företag kräver och därför inte minst 

detta företaget. Särskilt viktigt blir det då produkten kommer produceras i länder som inte 

själva producerar alla komponenter som krävs. Detta blir speciellt viktigt om konceptet ska 

expanderas till fler länder. 

Som nämns innan hade ett samband med en finansiell institution underlättat otroligt mycket 

vid försäljning. Detta förklaras djupare under kompetensanalys. 

 Value Proposition 

Value proposition beskriver kärnan i vad man erbjuder sina kunder. Huvudfunktionen är att 

rena bakteriefyllt vatten så det blir drickbart. Den gör det utan att använda sig av material, 

kemikalier och helt med förnyelsebara källor. Den ger inga löpande kostnader och kräver 

inget underhåll eller tillsyn efter installation. Tekniken är tillämpbar i stora delar av världen 

och tillverkning kan ske utan stora investeringar. 

Att skaffa sig drickbart vatten går att göra på många ställen över världen men tillkommer ofta 

med en kostnad. Denna kostnad kommer i form av priset man betalar för att få rent vatten. 

Det kan även vara så att man renar vattnet med hjälp av kemikalier som både kan få vattnet 

att smaka dåligt och dessa kemikalier kan kosta pengar med. På många ställen över världen 

köperman drickbart vatten på flaska vilket är kostsamt och medför plastavfall. 
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Prototypen leverar i alla dessa fall en bättre lösning än sina konkurrenter. Sunwell kommer 

rena vatten helt kemikaliefritt. Den kommer även att rena vatten automatiskt dag ut och dag 

in så länge solen lyser. Utöver detta är Sunwell en investering som när den är avbetalad 

kommer rena vatten utan extra kostnader vilket gör den perfekt utifrån ett långsiktigt 

perspektiv.  

 Kundrelationer 

Till en början kommer kommunikationen hållas på relativt få kanaler för att hålla kostnader 

nere. Försäljning kommer vara personlig och för att hålla koll på att kvaliten på produkten är 

som den ska måste man ha en öppen kommunikation med sina kunder. Detta gör det möjligt 

att snabbt rota ur eventuella brister med produkten och åtgärda dessa. I tidiga stadie blir det 

viktigt att se kunder som ett hjälpmedel och använda deras upplevelser för att kunna positivt 

påverka produkten. Här kan man till och med uppmuntra dessa kunder att hitta brister med 

produkten så att när man börjar lansera på större skala har sett till att produkten är håller upp 

till de förväntningar som kunden ställer. 

 Segmentering 

Den primära målgruppen överlag är hushåll med ej drickbart rinnande vatten. Produkten 

riktar in sig på de familjer som alltså redan har tillgång till vatten i hemmet men det är inte 

möjligt att använda det som dricksvatten. 

I Honduras där projektmedlemmerna möjligtvis kommer börja producera är denna målgrupp 

definierad till familjer i medelklassen som har råd med den initiala investeringen, detta är 

estimerat till ungefär 10% av befolkningen eller ungefär 200 000 familjer. 

 Inkomstkällor 

Den huvudsakliga inkomstkällan är att sälja produkten. Här kan det bli möjligt att erbjuda 

avbetalning till kunder för att minska barriären att köpa produkten. Eftersom målgruppen är 

kostnadskänslig blir det viktigt att man hamnar i ett prisintervall så att de har möjlighet att 

investera i produkten, om den är för dyr spelar det ingen roll  om produkten sparar pengar för 

kund i längden. 

Man kan också erbjuda efterköpstjänster såsom service och underhåll av produkten för att 

erhålla återkommande intäkter. 

 Distribution 

Detta är något som kommer skötas genom traditionella kanaler, om någon ska köpa 

produkten skall den kunna levereras till dörr genom de distributionsbolag som finns 

tillgängliga. Om detta inte är möjligt finns möjlighet att företaget själv kan köra ut produkten 

till en början. Detta kommer skilja sig från fall till fall och land till land och det gäller att 

kunna var flexibel för att tillfredsställa kund. 

 Kostnadsstruktur 

Kostnadsstrukturen kommer vara som ett traditionellt företag, det kommer finnas 

materialkostnader för produkten, löner och omkostnader. I tidigt stadie ska man fösöka att 

hålla omkostnader på absolut minimum för att kunna hålla sig över ytan, och sälja produkten 

till ett pris som överstiger de material- och tillverkningskostnader som finns.  
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 Ekonomi 
Kostnad prototyp 

Komponent 
Kostnad 

prototyp 

Materialkost slutprod 

(ingen moms 

inräknad) 

Solpaneler 414 310,5 

Ventil 330 247,5 

Fäste rör 60 45 

UV-rör 4100 3075 

Totalkostnad 9626 kr 7219,50 kr 

Observera att delar i kostnadskalkylen har tagits bort då det kan vara avslöjande för framtida 

patent. 

Detta är de materialkostnader som prototypen har i dagsläget.I en slutgiltig produkt hade man 

kunnat optimera och minska kostnader för flera komponenter på produkten. Den största 

kostnaden, plexiglasrören har man hittat svenska leverantörer som är ungerfär 50% billigare, 

dock säljer de bara till företag i dagsläget varför man inte lyckats använda de som leverantör 

under projektets gång. Flertalet andra komponenter, exempelvis batteri och solpanel är inte 

optimerade för produkten, men har använts då det har varit enkla att arbeta med i 

utvecklingsstadiet. Detta har gjort att man har sparat tid men kostnaderna har blivit något 

högre. 

Inför framtiden har projektgruppen gjort en estimering på hur stora material samt 

produktionskostnader kan tänkas vara i framtiden, se avsnitt Diskussioner och reflektioner. 
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10 Resultat 

 Sunwell 

 Funktion 

Observera: Avsnittet Resultat har tagits bort på grund av att avsnittet beskriver delar i 

Sunwell som är möjliga att patentera. 

11 Diskussion och reflektioner 

 Produktens utvecklingsmöjligheter 

 Hållbar utveckling 
Observera att avsnittet Produktens utvecklingsmöjligheter har tagits bort då man beskriver 

potentiella förbättringar på systemet, vilket är aktuellt för patentering. 

 Ekologisk 

Ekologisk hållbarhet definieras till att produktion får inte tunga ner det ekologiska kapitalets 

bärförmåga, alltså måste naturen hinna återhämta sig om den utnyttjas vid en process.För att 

kolla på ekologisk hållbarhet krävs det att produkten delas upp i dess komponenter och sedan 

eventuella transportmedel. Här kommer produkten delas upp i följande: elektriska 

komponenter, UV-rör, metall till chassi och solcell. UV-rören som används tål ca 50000 

timmar i solen enligt tillverkarna. I Honduras är antalet soltimmar per år mellan 3000 och 

3600. Detta betyder att UV-rören klarar sig i mer än 13 år vilket både är ekonomiskt och 

ekologiskt försvarbart, dessutom går rören att återvinna. 

 Social 

Social hållbar utveckling handlar om att låta individen som berörs av projektet få sina 

fysiska, psykiska och mål/drömmars behov bli svarade. Då projektets mål är att skapa till en 

början 2 bolag (ett i Sverige och ett i Honduras) kommer många individer beröras. Marknad 

strategin som beskrivs innan förklarar att målet är att hitta engagerade entreprenörer i 

Honduras som vill starta ett bolag. Dessa skulle bli väldigt berörda av projektet på många 

plan. Genom att låta de äga sitt eget företag i Honduras skulle de stå för sin egen makt och 

rättvisa. Detta är förstås positivt ur denna synvinkeln.  

 Ekonomisk 

Enligt Kungliga Tekniska Högskolan kan hållbar ekonomisk tillväxt definieras på två sätt. 

Antingen så definierar man ekonomisk hållbarhet som en resurs som inte får öka på 

bekostnad av en minskning naturkapital eller socialt kapital. Man kan också kolla på den 

totala mängden kapital och likvärdera ekonomisk kapital med socialt och ekologiskt kapital. 

Då är det tillåtet att öka det ekonomiska kapitalet på bekostnad av det sociala och ekologiska 

kapitalet så länge den totala mängden kapital ökar.  

Eftersom målet med bolaget är att öka det ekonomiska kapitalet och produkten är prissatt så 

att en vinst ska genereras måste detta jämföras med de sociala och ekologiska hållbarheten. 

Att driva ett företag utan att göra någon påverkan på den ekologiska hållbarheten är väldigt 
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svårt, därför kommer den ekonomiska hållbarheten likställas med både den sociala och 

ekologiska hållbarheten. Därför kommer det totala kapitalet vara riktlinjen för om projektet 

har vart en positiv hållbart utveckling. 

 Etik och Moral 
En aspekt som ligger i projektets natur är den att utnyttja billig arbetskraft från fattigare 

länder. Produktionsmodellen är utformad på ett sådant sätt att man inte alltid kan ha koll på 

vilka arbetsförhållanden produkten produceras i. Som ett botemedel mot detta är det viktigt 

att hitta rätt arbetsparters som har liknande värderingar som projektgruppens. Produkten har 

möjlighet att verkligen skapa mervärde för befolkningen då man kan tillverka den till en 

kostnad som är under det kunder är villiga att betala. Detta ger möjligheter att samtliga parter 

i värdekedjan kan dra nytta av Sunwell vilket är precis det som projektgruppen är ute efter. 

 Lika villkor 
Sunwell kommer inte påverka förhållanden i avseende på demokratiska värderingar eller 

mänskliga rättigheter på ett negativt sätt. Då produkten avser att tillfredställa ett såpass 

grundligt behov som människan har blir det snarare det motsatta. Kvinnor som oftast är dem 

som hämtar vatten i fattigare länder kommer få händerna fria att utbilda sig eller arbeta i en 

större mån om man får tillgång till produkten. Självklart kommer produkten eller företaget 

diskriminera kunder eller potentiella samarbetspartners i något avseende, om det sig vara 

genus, etnicitet eller religion. 

Då produkten är utvecklad med enkelhet i fokus är det inga problem för någon att använda 

produkten och den kräver inga speciella färdigheter.  
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I. Bakterietest 
Bilaga I har tagits bort då det beskriver teknik som kan patenteras. 

II. Solcell som UV-sensor 
Bilaga II har tagits bort då det beskriver teknik osm kan patenteras. 

III. Karta UV-strålning 

 

Bild  4 Källa: strålskyddsinstitutet 
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IV. Möte med Eva Strandell 
Möte med Eva 

 Kolla e-coli baktierie 

 Kanske inte behöver ta bort 100% bakterier, kolla vid vilken procent det anses 

drickbart. 

 Kolla med kommunen hur dom kollar dricksvatten. 

Bakterietest 

 Totalt 10 tester 

 Ett test för att testa sterilt vatten 

 Ett kontrolltest för att jämföra med som ligger i mörker 

 8 tester över en dag med en timma mellanrum för att få data på hur det utvecklas. 
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V. Personintervjuer 
Detta är urdrag ur de personliga möten och mailkonversationer gruppen har haft med 

personer med erfarenhet av Honduras. Punkterna är dels från möte ansikte mot ansikte och 

dels telefon. 

Möte med Hopp för Honduras Barn  

I November åkte gruppen med uppdragsgivare Ingemar Josefsson till Taberg för att träffa 

föreningen Hopp för Honduras barn. Mötet hålls bland annat med ordföranden för föreningen 

samt två personer som är uppväxta i Honduras. Nedan är punkter man tog med sig från mötet. 

 Jimmy Martinez nämnde att befolkningen i Honduras vanligen inte gillar “ideér 

utifrån”, och han trodde att om man skulle lyckas med produkten så är det en fördel 

om det kommer från Hondurianerna själva i så stor mån som möjligt. 

 Vattnet i barnhemmet är laceat med arsenik - rening behövs på sina ställen. 

 Vatten/el kommer och går i storstäderna - några gånger i veckan stänger kommunen 

av då det är brist på el och vatten. 

 Värmer vatten i duschen med en elvärmare, stor risk för elstötar och drar ström 

 Vattentank på taket för ca 450:- för att värma vatten 

 Ute på barnhem och ute på landet kan de ha diselgeneratorer  

Konversation med F Cerna i Honduras 

Genom uppdragsgivare Ingemar Josefsson fick gruppen kontakt med F Cerna som jobbar för 

en investmentbank i Honduras som har inriktning mot ren energi och teknik. 

Genom mail ställde gruppen frågor som var relevanta för projektet, under detta stadie var 

fokuset på solfångare så frågorna kretsade kring detta. Dock ställde också man också frågan 

vad kostnad är för dricksvatten och om han tror det är en bra idé om man också skulle erbjuda 

dricksvatten i kombination med varmvatten.  

Svaret från denna del var mycket positiv, kostnad för dricksvatten låg enligt Fernando på 

2000-6000kr per år för en familj mellan 4-7 personer. Han tror vidare att erbjudandet 

dricksvatten hade varit mycket intressant för befolkningen. 

Kontakt J Martinez 

Genom Hopp för Honduras barn har projektmedlemmarna fått kontakt med J Martinez, som 

har växt upp på ett barnhem i Honduras och är väl bevandrad med de problem som man ställs 

inför om man lever i Honduras. 

Denna konversation har varit kontinuerlig och medlemmarna har haft kontakt och ställt frågor 

kring exempelvis produkt och hur man ska tackla markanden i Honduras för att kunna 

penetrera markanden. 

  



   

31 

 

VI. Elektronik och programmering 
Kretskort och styrsystem 

Avsnittet är borttaget på grund av att det beskriver prototypens styrsystem vilket är aktuellt 

för patentering. 

VII. Strömmätare 
Avsnittet är borttaget då det berksiver hur teknik används som är aktuellt för patentering. 
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VIII. Kåpor 
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IX. Tidsplan 

 

Tidsplan efter April 2016. 
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X. Design Goal Document 
Avsnittet borttaget på grund av att den visar delar som är aktuella för patentering.  
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XI. A Traveller’s Guide to Tap Water 
Detta är utdrag från en sammanställning av data från United States Centers for Disease 

Control and Prevention. Länder i brun färg är de länder där det inte är säkert att dricka vatten 

ur kranen. 

  

  

Källa: http://neomam.com/blog/tap-water/ 
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XII.  SWOT analys  
Styrkor(internal)   Svagheter(internal)  

Produkt som renar vatten 

automatiskt,Kemikaliefri, Investering 

som minskar kostnaderna i framtiden, 

Enkel produktion som kan 

produceraslokalt  

Svårt att komma in på de marknaderna som 

produkten kan göra skillnad i. Barriärerna 

som man måste komma över för att köpa 

produkten kan vara höga för många i 

dagsläget.  

Möjligheter(external)  Hot(external)  

Komma in i en växande marknad där 

problemet produkten löser är stort, 

global marknad med förutsättningar och 

problem som kan lösas  

Beroende av att hitta rätt kompetens i de 

länder som vi vill slå oss in på. Länder 

skärper till sin vattenrening och gör 

produkten rudimentär.  

Använda styrkor:  

Genom att trycka på fördelarna med projektets produkt till skillnad mot marknaden är målet 

att differentiera sig tillräckligt så produkten blir attraktiv för de kundsegmntet som valts.   

Eliminera svagheter:  

Ta kontakt med experter inom området, bland annat ska kontakt med Business Sweden 

etableras då de är kunniga inom dessa frågor. Att hitta kompetenta delägare i Honduras 

kommer också vara ett sätt att försöka eliminera svagheterna.   

Utnyttja Möjligheter  

Eftersom det generellt är sämre vattenkvalité där solen är starkare är det väldigt gynnade för 

projektet. Därför kommer målet vara att starta upp nationella projekt i de länder som är 

drabbade av dålig vattenkvalié.  

Försvara mot hot:  

Att hitta rätt kompetens är vitalt för projektets överlevnad. Därför kommer mycket tid läggas 

ner för att försäkra att så bra kompetens som möjligt kan knytas till projektet. Att länder 

skulle fixa vattenrening är en helt utomstående faktor som inget finns att göras åt. Detta 

skulle kunna släcka ner ett projekt i ett land men som världen ser ut nu är det många ställen 

över världen som fortfarande är i stort behov av att rena vatten.  

XIII. PEST-LE Honduras  
Politics   

Det politiska klimatet är generellt sett positivt för utländska företag i Honduras. Deras största 

handelsparter är USA och de exporterar miljardbelopp varje år.  Enligt U.S Department of 

State är staten öppen för utländska investeringar, och de har också bra hamnförbindelser 

vilket gynnar transport med båt. Deras relativt låga löner gör det också attraktivt att tillverka 

produkter i landet.   

Men det finns också en baksida. Honduras har länge haft problem med drogrelaterad 

verksamhet och det finns en etablerad gängverksamhet som skapar oroligheter i landet.  

Infrastruktur och låg utbildningsnivå är också utmaningar i Honduras(Investment Climate 

Statement – Honduras).   
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Economics   

The 2011 Investment Law does not limit foreign ownership of businesses, except for those 

specifically reserved for Honduran investors, e.g., small firms with capital less than 150,000 

lempiras (about $7538). For all investments, at least 90 percent of a company’s labor force 

must be Honduran, and at least 85 percent of the payroll must be paid to Hondurans. Majority 

ownership by Honduran citizens is required for companies that wish to take advantage of the 

Agrarian Reform Law, engage in commercial fishing, forestry, or local transportation 

activities, serve as representatives, agents, or distributors for foreign companies, or operate 

radio and television stations.   

Social   

Denna del har varit svår att undersöka empiriskt med de förutsättningar som projektet har, 

dock har gruppen fått indikationer på hur kulturen tar emot utländska produkter och företag 

genom intervjuer med J Martinez (se bilaga V Intervjuer). Det som har framkommit är att 

befolkningen i Honduras generellt sett inte gillar när västländska företag kommer in och 

försöker sälja in produkter. De vill hellre ha produkter som är producerade i landet om det är 

möjligt. De är mycket för kompis eller släktrelationer och om någon de känner 

rekommenderar en produkt är det en betydligt större chans att de skulle köpa produkten.    

Detta gör att det blir viktigt att kunna engagera lokalbefolkningen i produkten och genom att 

de kan vara med och producera tror gruppen att man kan komma runt problemet med att vara 

”outsiders” och få en familjär och lokal känsla i produkten.   

Technology   

Den tekniska fronten I Honduras ligger bakom många länder i väst. Mycket som anses vara 

standard i väst är inte så i Honduras. Honduras har även lägre standard i tjänstesektorn än 

andra länder i Latin Amerika som beskrivs så här:    

"The service quality in Honduras is low compared to other countries in Latin America. In 

2006, 75% of the drinking water in urban areas was disinfected, and 10% of the wastewater 

that was collected received treatment."   

Det viktiga för projektet är att det finns tillräckligt med teknisk kunskap och kompetens för 

att kunna producera den tänkta produkten.    

En hel del av komponenterna kommer behövas importeras   

Comisión Presidencial para la Modernización del Estado/CONASA 2007, Formulacion 

Programa de Inversiones del sector APS, Pedro Serrano, p. 3   

Legal   

Som nämndes I avsnittet Politics har Honduras generellt sett en öppen policy gentemot 

utländska företag och investeringar, ett undantag är I gruvindustrin där det finns restriktioner.   

Som i de flesta länder har de vissa regler vad gäller arbete och det som står ut mest är att 

företag i Honduras kräver att 90% av de anställda är från landet och att 85% av löner ska 

betalas till Hondurianer.  
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Environment   

Utomstående faktorer som är viktiga för Sunwell är att behovet för drickbart vatten finns 

även I framtiden. Om landet skulle fixa sin vattenrening och erbjuda drickbart vatten genom 

kran skulle vår produkt bli rudimentär.  

Förutom Honduras kan passar produkten I geografiska lägen där det är mycket soltimmar per 

år, och där de har problemet med smutsigt vatten. En sak som man kan se är att där soltimmar 

är färre är det oftast högre vattenkvalitet (Norra Europa exempelvis). Länder där 

vattenkvaliten sviktar är oftast där det finns mycket sol. (För en karta över UV, se bilaga III, 

för karta över länder med odrickbart vatten se bilaga XI).   
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XIV. FMEA 
 

FMEA borttagen på grund av patent. 

XV. Riskanalys 
Ge bort produktionen 

Den affärsmodell som har valts där man ger bort produktion och marknadsföring till en annan 

part medför ett flertal risker. Eftersom de har kontroll över stor del av produktion ligger 

ansvaret för att tillverka produkter med hög kvalitet i deras famn. Om produkten får 

kännedom kan en tillverkare i ett land svärta ner varumärket och ge dåligt rykte. 

Denna risken kommer hanteras med att ge utbildning under uppstartsfasen i nya länder och se 

till att man får den erfarenhet och expertis som projektgruppen har sprids till de nystartade 

företagen.  

Det måste också vara tillräckligt attraktivt för en potentiell tillverkare och systemintegratör 

för att kunna sälja in konceptet. Det ska vara enkelt att förstå hur den fungerar och hur man 

kan tänkas tjäna pengar på att adoptera konceptet och börja sälja Sunwell, det som man gör 

för att minska riskerna här är att ha ett klart koncept som är robust när man väl börjar lansera 

produkten. En enkel tillverkningsprocess som är förhållandevis billig att investera i är också 

viktigt. 

Bristande behov 

En aspekt som skulle bli förödande för produkten är ifall vattenkvaliten i rören skulle göra att 

den inte behövs. Produkten utgår från att man fortsatt kommer ha en bristande kvalitet i 

hushållen där man säljer produkten. Detta är en risk som man inte riktigt kan komma runt, 

men i dagsläget finns det så otroligt stor marknad och det är inte troligt att detta är ett kritiskt 

problem under en förutsägbar framtid. 
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XVI. Koncept Tank 

 

Bild  5 Koncept som visades under höstpresentation. Värme från ackumulatortanken skulle döda bakterier för att sedan 

komma till den genomskinliga tanken innan det dricks. 
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XVII. Koncept Vagga 

 

 

  

Bild  6 Något rörig bild över vaggan. Man ville här hitta ett sätt att tömma en renad tank på vatten 

samtidigt som det fylls på med nytt vatten. 
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XVIII. Koncept Labyrint 

 

Bild  7 Här vill man att tanken ska få vattenflöde men man ville inte blanda ihop orenat vatten med renat. 

 

Bild  8 Labyrintkoncept i kombination med solfångare. 

 

  



   

44 

 

XIX. PMMA Produktspecifikation 
För hela produktspecifikationen gå till : https://www.plexiglas-shop.com/pdfs/en/211-12-

PLEXIGLAS-Tubes-Rods-en.pdf 
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XX. Tryckgivare 
För hela databladet gå till: 

http://www.mouser.se/catalog/specsheets/PX2%20Series%20PS_50069942%20Rev%20A-

EN_Final%20VI_05Jan12.pdf
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XXI. Bild på dusch Honduras 
Bild på ett duschmunstycke som används i Honduras för att få varmt vatten. I munstycket 

sitter ett litet elaggregat som värmer vattnet som kommer ut.  
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XXII. Bilder prototypbygge 
Bilder borttagna på grund av att de visar känslig information om styrsystem som kan 

patenteras. 

XXIII. Karta årliga soltimmar 

 

Karta som visar summan av soltimmar över världen. 

XXIV. Teknisk lösning 
Avsnittet borttaget då det beskriver hur styrsystemet fungerar, vilket är aktuellt för 

patentering.  
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