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Sammanfattning  
Brist på tjänbart vatten anses av många vara den nästa stora globala kris som drabbar jorden. Idag 

saknar 900 miljoner människor drickbart vatten, 2,6 miljarder saknar de grundläggande sanitära 

möjligheterna till toalett och dusch. Projektet har fokuserat på vattensituationen i Tunisien, ett land som 

har utsträckta områden med bräckt grundvatten vilket kraftigt försämrar livskvaliteten för dess invånare. 

De grupper som drabbas hårdast är jordbrukare och hotell längs kusten då de tvingas betala höga 

vattenkostnader för att erhålla färskt vatten. 

Projektgruppen har genom att utgå ifrån kravspecifikation, användarstudie, olika 

idégenereringsmetoder, expertintervjuer samt tillämpning av dynamisk produktutveckling tagit fram en 

produkt för att underlätta för de drabbade i Tunisien. Produktidén bygger på att rena det bräckta 

grundvattnet med hjälp av förnyelsebar energi såsom vindkraftverk. Produkten faller väl i tiden då 

Tunisiens regering satsar stort på miljöteknik och har infört bidrag om 50 % av investeringskostnaden för 

alla miljötekniska investeringar näringslivet i Tunisien gör. 

Projektgruppen har tagit fram underlag för att starta ett företag kring export av produkten WPDS (Wind 

Power Desalination System), projektets syfte har varit att ha en klar affärsplan och tydliga produktidéer 

för att etablera sig på den Tunisiska miljöteknikmarknaden.  

Den tänkta produkten är en anläggning som kan skickas i containers, färdig att installeras hos kund i 

Tunisien. Anläggningen renar vatten till tjänbara nivåer genom omvänd osmos avsaltning som klarar rena 

300 kubikmeter vatten per dag. För att driva avsaltningen används ett vertikalt vindkraftverk med 

minimumkapacitet om 40kW, samt standalonekapacitet för att kunna vara verksam på avlägsna platser 

utan elnät.   

Produkten bedöms vara ekonomiskt försvarbar att investera i, både för riskkapitalister och köpande 

kunder då den har en payoff tid på ca 6 år samt kan ge investerare en internränta på genomsnittligt 

räknat 144 %.  

  



 

 
Niklas Andersson 
Pontus Heijdenberg 

2 

Abstract 
Lack of fresh water is considered by many to be the next global crisis this planet will endure. Today 900 

million people lack drinking water; 2.6 billion lack the basic sanitary possibilities for toilet and shower. 

The project has focused on the water situation in Tunisia, a country with vast areas of brackish 

groundwater, which significantly impair quality of life for its inhabitants. The groups most affected are 

farmers and hotels along the coast where they are forced to pay high water charges in order to obtain 

fresh water.  

The project team has started the product development by looking at the requirements specification, user 

need study, different brainstorming activities, expert interviews, and application of dynamic product 

development throughout the project to produce a product aiming to make it easier for the victims in 

Tunisia.  

The product idea is to clean the brackish groundwater by using renewable energy such as wind power. 

The product is well in the time as the Tunisian government is investing heavily in environmental 

technologies and has included contributions of 50% of investment cost of all environmental investment 

business in Tunisia is doing.  

The project team has developed a basis for starting a business around the export of the product WPDS 

(Wind Power Desalination System), the purpose of the project has been to have a clear business plan and 

clear product ideas to establish a corporation, acting on the Tunisian environmental technology market.  

The intended product is a plant that can be sent in containers, ready to be installed at the customer in 

Tunisia. The plant purifies water to drinkable saline levels by use of reverse osmosis desalination, 

capable of cleaning 300 cubic meters of water per day. In order to operate desalination, a vertical wind 

turbine with a minimum capacity of 40kW is used. Stand-alone capacity to ensure full functionality in 

remote locations without electricity is one of its most important features. 

The product is considered to be economically justifiable to invest in, both for venture capitalists and 

customers. Buyers have a payoff period of about 6 years and investors get an IRR on average after 144%.   
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Förord 
Projektet WPDS, Wind Power Desalination System som det kom att kallas under hösten 2008 har 

bedrivits som examensprojekt för utvecklingsingenjörerna vid Högskolan i Halmstad. Projektet föddes 

genom en idé av den tidigare utvecklingsingenjören, sedermera entreprenören Emil Birgersson. Men då 

Emil själv inte hade tid att genomföra projektet ansåg han det lämpligt att disponera ut det som 

examensarbete till studenterna på utvecklingsingenjörerna. 

Vi vill tacka vår handledare Leif Nordin för all feedback och input han bidragit till projektet. Vi vill även 

tacka Fawzi Halila för sina värdefulla kontakter i Tunisien, Göran Sidén (som hjälpt oss med att förstå oss 

på vindkraftverk i allmänhet), Magnus Mjörnå (MillCreek Wind, vindkraftleverantör), Peter Malmer 

(ENWA AB, avsaltningsverksleverantör som hjälpt oss förstå oss på avsaltning), Lotfi Briki (Energikonsult i 

Tunisien som hjälpt till med problembeskrivningar, vind och vattenanalyser samt kontaktnät), Emwitech i 

Halmstad (för deras vinkling på embedded system idén) samt vår klass (U06) som kommit med bra infall 

och helt enkelt gjort arbetsplatsen till en mer stimulerande miljö att arbeta i! 

Projektet har varit en fantastisk resa inom vindkraftsbranschen och flera kontakter har knutits till 

nätverket, i Sverige och Tunisien. Då vi funnit intressanta partners att bolla idéer med inom cleantech i 

Sverige, har det varit en givande tid med projektet där flera spännande nya vinklar framkommit.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Till följd av människans inverkan på jorden har det nu kommit till en punkt där naturen börjar säga ifrån. 

Klimatförändringar och försämrad tillgång på tjänbart vatten har blivit ett allt mer utbrett problem, 

speciellt i områden som har en tuff miljö sedan tidigare. Idag saknar över 900 miljoner människor tillgång 

till tjänbart vatten och 2,6 miljarder saknar ”goda sanitära möjligheter”, det vill säga toalett/dusch. (PS, 

2008) 

Bristen på användbart vatten har lett till att odlingsmöjligheterna i de tuffare klimatzonerna blir allt 

mindre samtidigt som ödelagda markområden, som stäpp och öken, breder ut sig. Dessa problem har 

uppmärksammas av projektgruppen, som i projektet har fokuserat sig på Tunisien i Nordafrika. Det finns 

i nuläget vattenreningsverk i landet som drivs med energi från fossila bränslen, främst kolkraft, vilket gör 

att priset för dricksvatten blir högt och ökar i korrelation till de priser kunderna betalar för de fossila 

bränslena som används till energiutvinning. (Houcine, Benjemaa, Chahbani, & Maalej, 1999) 

1.2 Problembeskrivning 

I Tunisien är idag behovet av tjänbart vatten stort då turistindustrin har gradvis brutit ned 

vattentillgången. Resultatet är att en stor del av grundvattnet är idag bräckt vilket omöjliggör förtärande 

samt bevattning. (Halila F. , 2008) För ett företag som odlar grönsaker för export är detta faktum 

förödande. Flera företag företaget kommer inte överleva med försämrad kvalitet på grundvattnet de 

använder till bevattning, eftersom de då blir tvingade att lägga ytterligare resurser på vattenavsaltning. 

Den nämnda problematiken kan appliceras på flera branscher, bland annat hotellen i Tunisien som i 

dokumenterade fall betalar uppemot 110 000 SEK i månaden i vattenkostnader (Fawzi Halila, personlig 

kommunikation , 13/10 2008).  

1.3 Syfte och mål 

Syftet är att ta fram en anläggning, driven med förnyelsebar energi, som kan fungera utan anslutning till 

det lokala elnätet, och avsaltar det bräckta grundvattnet till drickbar nivå. Vidare att ta fram komplett 

underlag såsom marknadsundersökningar, användarstudier, underleverantörsnätverk till en lansering av 

det nya systemet för försäljning i Tunisien. Målet för projektet är att utveckla en lösning för miljövänlig 

avsaltning av grundvatten i Tunisien. 

1.4 Avgränsningar 

Då projektet är avgränsat till exakt nio månader (varav sju månaders aktivt arbete) kommer det inte att 

byggas en fullskalig prototyp av produkten då leveranstider för vissa komponenter uppgår till minst sju 

månader (Magnus Mjörnå, personlig kommunikation , 20/11 2008). Detta innebär att det inte är 

realistiskt att tidsmässigt prestera en fullskalig prototyp, istället kommer en mindre modell byggas för att 

demonstrera utseende samt funktion.  
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2 Projektplan 
En Projektplan togs i tidigt skede fram som underlag till projektet där bland annat intressent- och SWOT - 

analys tas upp. (se bilaga AA) 

2.1 Projektorganisation 

 

Figur 1: Projektorganisation för WPDS 

Projektägaren, Emil Birgersson är även handledare/kvalitetssäkrare av projektet. Handledare är aktiva 

ingenjörer som är anställda på Högskolan i Halmstad, dessa agerar bollplank i diverse frågeställningar 

som dyker upp under projektets gång. Samarbetspartners är de företag och personer som 

projektgruppen kontaktar för finansiering eller andra former av stöd till projektet. 

2.2 Budget 

Då en fullskalig prototyp faller utanför projektets tidsramar kommer budgeten för hela projektet bli 1000 

SEK för enklare modell samt utskrift av rapport. 

2.3 Tidplan 

Projektet initierades den 1 juni 2008 och avslutas den 30 maj 2009. Hur projektgruppen skall disponera 

tiden har fastställts genom ett GANTT – schema för tidsplanering (Marttala & Karlsson, 1999)(se bilaga 

W) 
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2.4 Intressenter 

Intressenter är de parter som berörs direkt eller indirekt av projektet. De primära intressenterna är de 

som i första hand påverkas av projektet, exempel på detta är projektgruppen och kunderna till projektet. 

Sekundära intressenter är hela spektrumet av människor som påverkas i mindre grad av projektet, till 

exempel kurskamrater och andra aktörer inom den aktuella bransch projektet verkar i. (se bilaga AA för 

intressentanalys i projektplan) 

2.5 Devantini Corporation 
Projektet WPDS bedrivs på uppdrag av Devantini Corporation (i texten kallat Devantini), ett företag som 

startades under våren 2008 av utvecklingsingenjören Emil Birgersson. Företaget har byggt upp sin 

verksamhet kring Emils examensprojekt Devantini ES (Birgersson, 2008). Projektet Devantini ES 

resulterade i en elsportbil som efter Emils examen väckt stor uppståndelse på olika mässor i såväl Sverige 

som utomlands. Under examensarbetet lärde sig Emil mycket om entreprenörskap, projektledning och 

vikten av ett kompetent nätverk vilket kommer vara till stor nytta för projektet WPDS. I dagsläget ägnar 

han sig åt flera utvecklingsprojekt, i egen regi eller på uppdrag av andra företag, inom miljösektorn. (se 

bilaga I). 

2.6 Sekretessavtal 

Ett sekretessavtal har upprättats mellan projektgruppen och Devantini Corporation. (se bilaga AD) 

3 Metod 
Under projektets gång har projektgruppen använt sig av beprövad erfarenhet och vetenskapliga 

metoder, vilka kommer att redovisas i följande text. 

3.1 Dynamisk Produktutveckling 

Projektgruppen har under projektets gång arbetat efter den dynamiska filosofin för att ständigt möta nya 

möjligheter och motgångar som kan uppstå i ett projektarbete. Med dynamisk produktutveckling arbetar 

gruppen sällan eller aldrig efter fasta delmål som, om ej uppfyllda innebär projektets nedläggning, utan 

istället efter ett större mål med ett fåtal milstolpar som inte nödvändigtvis måste passeras i specifik 

ordning. Gruppen har under projektets gång lagt vikt vid att ha en gemensam vision om vad som 

projektet skall uppfylla, och har därefter arbetat med aktiviteter som på något sätt fört dem närmre 

målet. (Ottosson, 1999) 

3.2 Användarstudie 

För att kartlägga optimal geografisk placering av testsiten för WPDS har en användarstudie utförts.  

3.3 Designmetodik 

3.3.1 BAD – Brain Aided Design 

För att designa produktens layout och estetik samt lösa tekniska problem, använde projektgruppen sig av 

ett idégenereringsverktyg som kallas tyst brainstorming med papper. Denna metod går ut på att 
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gruppmedlemmarna tyst sitter och skissar på hur de vill att produkten skall se ut, efter en tidsperiod 

utvärderas skapelserna gemensamt. (Rundquist, 2007) 

3.3.2 PAD – Pencil Aided Design 

När grundutförandet av produkten var klart skissade gruppmedlemmarna upp en bild av produkten för 

att använda som illustration av den gemensamma visionen. (Ottosson, Dynamisk Produktutveckling, 

1999) 

3.4 Faktainsamlingsmetodik 

3.4.1 Intervjuer, korrespondenser och studiebesök 

För att få ökad insikt i teknologin samt hur den kan appliceras i projektet har projektgruppen utfört en 

serie intervjuer, främst i samband med studiebesök hos olika företag inom de aktuella branscherna för 

projektet. Vidare har korrespondens med Tunisiska aktorer resulterat i en stor mängd fakta att arbeta 

med i projektet. 

3.4.2 Rapporter, litteratur och vindkartor 

Projektgruppen har läst in sig på rapporter från universitet i Tunisien, litteratur som behandlar 

vindkraftsverk samt studerat vindkartor från Tunisien för att få en klar bild över hur produkten skall 

anpassas för att till största grad lösa problemet i problemformuleringen.     

3.5 Utvärderingsmetodik 

Vid händelse av vägskälssituationer i beslutsfattandeprocessen har projektgruppen använt sig av 

utvärderingsmatriser för att enkelt visualisera vilken lösning som förefaller mest gynnsam för projektets 

slutmål. (Nordin, 2005) 

3.6 Analysmetodik 

3.6.1 Branschanalys 

För att analysera den aktuella bransch i vilken produkten kommer att existera har en Faktor – X analys 

(Nordin, Föreläsningsanteckningar Affärsutveckling 7,5Hp, 2008) utförts för att kartlägga vilka 

omvärldsfaktorer som kan påverka produkten över tiden samt vilken information företaget bör besitta 

för att smidigast hantera dessa. 

3.6.2 Produktanalys 

För att kartlägga produktens styrkor, möjligheter, svagheter och hot har en SWOT analys utförts. SWOT 

står för Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. (Tonnquist, 2006) För att skapa en klar bild över 

vilka risker som kan påverka produktens funktionalitet har FMEA (Failure-Mode-Effect-Analysis) utförts 

på samtliga komponentfamiljer i produkten. (Nordin, 2005) 

3.6.2 Marknadsanalys 

För att analysera vilka attribut i produkten som bäst överensstämmer med marknadens behov har 

följande analyser utförts; makromiljöanalys (omfattande omvärldsfaktorer som inverkar), porters 5-

kraftsmodell (vilka hot kan uppkomma från nyetablerare, leverantörer, kunder samt substitut?), 
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spindeldiagram (över vilka faktorer som påverkar vid köp), Platts – Gregory diagram (över vad olika 

kundsegment värdesätter) samt en konkurrensanalys. (Kotler, 2005) 

3.7 Löpande avstämningar 

Projektgruppen har haft möte med en utomstående och neutral handledare en gång i veckan under hela 

projektperioden (20080901-20090530) där olika infall och idéer bearbetats. Projektgruppen har även 

skickat löpande veckorapporter som beskriver projektets aktuella status. I samarbete med handledare 

har projektgruppen även gjort upp en grov tidsplan enligt GANTT modellen i riktning med arbetssättet 

dynamisk produktutveckling. (Rundquist & Grönevall, 2004) 

4 WPDS – Wind Power Desalination System 

4.1 WPDS i helhet 

Wind Power Desalination System är som namnet antyder ett system för att avsalta vatten med enbart 

vindkraft som energikälla. Produkten erbjuder ett alternativ för kunden att bli en självförsörjande 

vattenproducent. Detta är ett måste för många av de jordbrukare och hotell i Tunisien som betalar stora 

summor pengar på att få tjänbart vatten (Fawzi Halila, personlig kommunikation , 13/10 2008) Flera 

företagare uttryckte sin önskan att kunna producera sitt eget vatten då de har nått en punkt där det 

dåliga grundvattnet har satt sin prägel på deras produkter och försämrat kvaliteten (Briki, 2008). Med 

WPDS kommer lösningen.  

Examensarbetet har resulterat i en anläggning som med vindkraftenergi renar och avsaltar det bräckta 

grundvattnet till tjänbart skick. På det viset kan odlare och hotell bli helt oberoende av extern 

vattenförsörjning. En självförsörjande anläggning som WPDS gör det möjligt för en utsatt skara i ett 

utsatt område att kunna driva sin verksamhet utan fruktan för att vattnet skall förstöra deras möjligheter 

att tjäna pengar. Det enda som krävs av kund är att de har tillgång till bräckt- eller saltvatten, WPDS 

sköter därefter resten. 

WPDS är en intelligent avsaltningsanläggning som kommer med en lösning som är helt rätt i en tid då 

stort fokus läggs på miljön. Ett vindkraftverk skall utnyttja vindenergin för att driva en 

avsaltningsanläggning med medföljande vattenpump. Vindkraftverket är konstruerat efter att utvinna en 

effekt på omkring 25 kW baserat på årsmedelvinden (BenJemaa, Houcine, & Chahbani, 1998)  vilket 

krävs för att WPDS skall producera en vattenvolym på drygt 300 m3 per dygn (enligt kravspecifikation 

från referenskund). Avsaltningsanläggningen byggs efter kundens specifika grundvatten och först där 

efter tas beslut om vilka filter som passar kundens krav bäst. WPDS har ingen möjlighet att lagra energi 

utan är beroende av energin som finns i vinden. För att göra WPDS så lönsam som möjligt för båda 

parter valdes en lösning att lagra vatten i reservoar, vilket har resulterat i att anläggningen har kapacitet 

att vid behov kunna öka produktionen av rent vatten till 600 m3 per dygn. Batterier är både dyra och 

mindre miljövänliga vilket inte uppfyllde kravet om en produkt med så liten miljöpåverkan som möjligt. 

(Göran Sidén, personlig kommunikation , 5/11 2008) 
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 4.2 Blockschema 

 
Tanken med WPDS är att systemet skall leverera önskad mängd vatten oavsett om det råder 

ogynnsamma vindförhållanden, därför är vindkraftenheten något överdimensionerad för att kunden inte 

skall löpa risken att vattenproduktionen uteblir. (se även bilaga AF) Produktionen på 300 kubikmeter 

rent vatten är beräknad på tolv timmars vind-dagar, det vill säga om vindkraftverket bara producerar 

vind hälften av tiden kan avsaltningen fortfarande leverera den beställda kvantiteten vatten per dag. 

Detta för att gardera sig för variansen i vinden.   

Figur 2: Blockschema för WPDS 
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4.3 Vindkraftverk 

För att WPDS skulle kunna bli verklighet krävdes viss modifikation av vindkraftverken. Detta för att de 

ska kunna producera el ”stand-alone” utan att vara nätanslutna. Ett vindkraftverk som skall fungera 

”stand-alone” behöver vara mindre störningskänsligt varpå fokus hamnade på vertikala vindkraftverk 

som med endast en rörlig del (den vertikala generatorn) är bättre lämpad för målgruppens geografiska 

position. Den vertikala placeringen av 

vingarna på vindkraftverket gör det 

lättare för att ta upp turbulenta 

vindar och behöver aldrig ställas ur 

vind vilket gör att det finns färre antal 

riskfaktorer som kan haverera jämfört 

med propellerverken (se bilaga N). 

Vertikala vindkraftverk tillverkas 

endast av ett fåtal företag vilket har 

varit problematiskt då dessa aktörer 

inte har kunnat påvisa relevant 

dokumentation angående sina 

produkters pålitlighet. Trots detta har 

en inledande dialog tagits med 

Uppsala-företaget Vertical Wind som 

på egen hand har utvecklat en ny typ av vindkraftverk och sålt 

ett antal vertikala vindkraftverk till det stora energibolaget 

Eon.  

4.4 Avsaltningsanläggning 

Efter en längre tids research inom 

vattenreningstekniker och besök hos experter inom 

området togs beslutet att använda tekniken med 

omvänd osmos (Reverse Osmosis, RO). Omvänd 

osmos renar vattnet genom att med högt tryck pressa 

vatten igenom små membranfilter som kan rena från 

partiklar storleksmässigt ända ner till enskilda 

joner(Peter Malmer, personlig kommunikation , 16/9 

2008). Efter möten med Peter Malmer, vd för Enwa 

AB som är verksamma inom vattenrening, togs beslut 

om ett samarbete. Peter såg också stor potential i 

WPDS vilket låg bakom hans val att bidra med den 

kunskap som krävs för att konstruera en anläggning av 

den här typen.  

Figur 3: Ett vertikalaxlat vindkraftverk 

Figur 4: Avsaltningskomponenten från ENWA AB 
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Enwa AB förklarade sin avsikt att i slutändan bli ensam leverantör av reningsutrustning av typen omvänd 

osmos. (se bilaga M och O) 

4.5 Embedded system – komponent 

För att försäkra framtida kunder att WPDS kommer prestera förväntade resultat har ett 

bevakningssystem tagits fram. Detta system har för avsikt att bevaka WPDS status och hela tiden känna 

av vilken effekt det levererar, hur mycket vatten som flödar genom systemet, om något kärvar för att 

förebygga haveri genom kontinuerligt underhållsarbete. Dessa data är sedan kopplade till tabeller och 

diagram i Excel och skickas från WPDS till datorn via GSM-nätet. (se bilaga AC) 

4.6 Lagringsmetod 

WPDS lagrar ingen energi utan producerar 

alltid tjänbart vatten så länge vinden tillåter. 

Under gynnsamma perioder kan därför WPDS 

producera i större mängder för att sedan 

konsumera vattnet vid behov. Tanken är att 

jordbruken och hotellen inte ska behöva 

fundera på vattenfrågan utan det är WPDS 

som sköter den biten åt kunden. På detta sätt 

kan användarna lätt överskåda hur mycket 

vatten som finns tillgängligt och om de vet 

med sig att det kommer vara stiltje en längre 

period kan de planera bevattningen därefter.  

 

 

4.7 Transport till Tunisien  

Kontakter har etablerats hos transportfirmor hos vilka måtten på anläggningens komponenter fastställs 

för att optimera transporten. WPDS kommer i delar som alla har designats för att få rum i antingen en 20 

eller 40 fots container.  

  

Figur 5: Bild på en vattenreservoar 
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5 Utvecklingsprocessen - genomförande 
5.1 Val av projekt 

Under sommaren 2008 blev vi kontaktade av Emil Birgersson och hade flertalet möten där det framtida 

examensarbetet noga diskuterades. Det dåvarande ekonomiska läget med den intensiva 

högkonjunkturen visade på gynnsamma förhållanden att finna finansiärer till ett större miljöprojekt. 

Processen med att bygga ett kompetent och starkt nätverk startades tidigt under sommaren för att 

komma väl förberedda till terminsstarten och ligga bra till tidsmässigt med ambitionen att upprätta en 

testanläggning på plats i Tunisien. Responsen på marknaden var över förväntan, med flera ”letter of 

intents” och referenskunder på plats i Tunisien, så lät sig inte framstegen med projektet att vänta.  

Med dessa framgångar i ryggen var valet inte svårt, när terminsstarten väl kom i september månad, att 

fullfölja arbetet med projektet som senare kom att kallas WPDS (Wind Power Desalination System). 

5.2 Marknadsundersökning 

Marknadsundersökningen i Tunisien utfördes till stor del av en energikonsult vid namn Lotfi Briki då han 

rest runt i landet och besökte bland annat jordbrukare. Ett genomgående tema för sina besök var att 

grundvattnet i stora delar av Tunisien är bräckt till den grad att vattnet klassificerats som otjänligt, samt 

att elektriciteten från nätet var bristfällig i stor del av fallen. Detta resulterade i att aktörer som 

jordbrukare och grönsaksodlare i dagsläget väljer att komplettera sin energitillförsel med egna 

dieselgeneratorer vilket är både kostsamt och dåligt för miljön. Som svar på denna ogynnsamma 

utveckling har den Tunisiska regeringen drivit igenom ett bidrag som matchar gröna, cleantech, 

investeringar från näringslivet till 50 %, det vill säga bidraget täcker hälften av investeringarna företaget 

gör, förutsatt att de är miljövänliga (se bilaga Z). (Briki, 2008) 

5.3 Kundidentifiering/Användarstudie 

De kundsegment vi valde att inrikta oss på var jordbrukare och hotell. Synonymt för dessa segment är att 

de i dagsläget betalar höga kostnader för sin vattenförbrukning. Jordbrukarna som använder stora 

mängder vatten till sin bevattning och hotellen som använder vattnet till turisternas behov, är båda i en 

situation där de kan göra stora besparingar i sina vattenförbrukningskostnader. Förutom kostnadsfrågan 

så möter jordbrukarna ytterligare problem med sin nuvarande vattenkonsumtion; kvaliteten. Enligt egna 

undersökningar har SMVDA SAGE gjort bedömningen att deras nuvarande bevattning har ökat i salinitet 

till den grad att skörden blivit lidande. Enligt feedback från deras exportkunder har kvaliteten på deras 

tomater dalat till en oacceptabel nivå. För SMVDA SAGE innebar det alltså att de måste sänka salthalten i 

bevattningen eller möta en mycket osäker finansiell framtid, vilket är den bakomliggande orsaken till att 

de ville ställa upp som referenskund till projektet.  

Representanten för hotellkunderna blev ett hotell i staden Sousse, Hotel Club Soviva. Soviva har 

deklarerat sitt intresse att vara med i projektet som referenskund mycket på grund av deras höga 

vattenkostnader. (mer om kundidentifiering i marknadsavsnittet) 
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5.4 Val av testsite 

SMVDA SAGE’s verksamhet ligger på en geografiskt gynnsam position (se bilaga A och P) (Magnus 

Mjörnå, personlig kommunikation , 20/11 2008) vilket gör det till en utomordentlig plats för att upprätta 

den första anläggningen på. I folkmun kallas området för ”den vindiga platsen” (Briki, 2008) och har 

genomsnittsvindar som är högre än genomsnittet i Tunisien (Houcine, Benjemaa, Chahbani, & Maalej, 

1999) 

5.5 Produktkrav 
Kraven för produkten summerades alltså till; Produkten måste vara miljövänlig (drivas på förnyelsebar 

energi), kunna rena bräckt/salt grundvatten till tjänbara nivåer för att bevattning och förtäring skall vara 

möjligt, samt kunna uthärda det hårda klimatet i Tunisien (främst ökenstormar). Produkten behöver inte 

uppfylla några speciella kriterier för bygglov i Tunisien då den mindre, fristående anläggningen inte faller 

under samma lagar som de hade gjort i Sverige. (Briki, 2008) Produkten behöver inte heller vara 

konstruerad så att den kräver elanslutning från lokalt elnät för att fungera. Den primära kvalitén för 

produkten är funktionaliteten, estetiken är sekundär då produkten kommer att agera i glesbebyggt 

område och/eller inhägnad under hela sin livscykel. Produkten skall även vara så kostnadseffektiv att 

bygga som möjligt. 

5.6 Brainstorming 

När vi visste vad problemet var och vilka kunderna var till en eventuell produkt som kunde lösa 

problemen började vi undersöka hur, och vad som krävdes. Brainstorming kring olika lösningar 

genomfördes där projektgruppen använde sig av tyst idécirkulering (Rundquist, 2007) med paus för 

diskussion för att enkelt kommunicera brainstormingresultatet. Slutligen fann vi två koncept som 

bedömdes gångbara. Båda hanterade avsaltningsfrågan genom att använda omvänd osmos, då detta är 

den optimala metoden för avsaltning av grundvatten i klimatzoner som Tunisiens. (Walhaa, Amara, 

Firdaous, Quéméneur, & Jaouen, 2006) 

5.6.1 Koncept 1: Vindkraft och Omvänd Osmos 

Det första konceptet gick ut på att låta ett fristående vindkraftverk vara direktkopplat till en 

avsaltningsanläggning med omvänd osmos som reningsmetod. Tanken var att verket skulle driva 

avsaltningsanläggningen när vindförhållandena var gynnsamma för att sedan lagra vattenmängderna i 

befintliga reservoarer för användning även när vindförhållandena försämrades. Enligt detta förfarande 

kan komplement som dieselgeneratorer och batterier uteslutas eller minimeras.  

5.6.2 Koncept 2: Solkraft och Omvänd Osmos 

Det andra konceptet bygger på att använda solkraftenergi för att driva avsaltningsanläggningen. 

Solkraftverken levererar energi då solen är stark, vilket driver avsaltningsenheten att rena grundvattnet. 

Med hänsyn till testsiten hos SMVDA SAGE (där en vattenreservoar redan finns tillgänglig) har båda 

koncepten avvikit från att ta med vattenförvaring i lösningen.  
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5.7 Utvärderingsmetoder 

För att fastställa vilket koncept som på lämpligast vis uppfyller produktkraven samt kan hävda sig bäst 

marknadsmässigt, utfördes en Pughs matris (Rundquist & Grönevall, 2004)(se bilaga V) Det konceptet 

som valdes för att lösa energifrågan till WPDS var vindkraftkonceptet. Den avgörande faktorn var att 

ekonomin var starkare i vindkraftsalternativet. För att utvärdera vilka underleverantörer vi skall anlita 

har miniriskmetoden använts (se bilaga X). Vi har även tittat på vad i de olika komponenterna som kan 

drabbas av fel, för att kartlägga olika scenarion på komponentfel har FMEA analyser genomförts. (se 

bilaga AE) 

5.8 Framtagning av affärsplan 

Då möjligheten att producera en fullskalig prototyp uteblev satsade vi på att fördjupa oss i 

framtagningen av en affärsplan för WPDS som kunde sättas i bruk då möjligheter till att bygga en första 

testsite uppstod. Framtagningen av affärsplan har gjorts parallellt med ett deltagande i tävlingen 

Venture Cup, som är en nationell tävling där vem som helst får deltaga gratis med en affärsplan som 

bedöms av experter inom området.  Affärsplanen skapades i tre steg, första steget var att skapa en 

affärsidé (en mening som kort och koncist beskriver hur företaget tjänar pengar, se bilaga AB). Andra och 

tredje stegen i tävlingen gick ut på att skapa en affärsplan (beskrivs längre fram i rapporten), vårt bidrag 

mottogs och feedbacken från tävlingskommittén gjorde att vi kunde fokusera på rätt aspekter i 

framtagandet av affärsplanen för WPDS.  

5.9 Modellbygge 

För att demonstrera layout och funktion för WPDS valde vi att konstruera en mindre modell i 

prototypverkstaden. Modellen innefattade en miniatyr av ett vertikalt vindkraftverk, samt en miniatyr av 

en avsaltningsanläggning (byggdes av en vattenpump med filter).  
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6 Framtid - Affärsplan 
Eftersom befolkningen på jorden ökar ständigt kommer efterfrågan på rent vatten alltid vara stor. (PS, 

2008) Med dagens stigande matpriser, ökar lönsamheten för jordbruket i den nordafrikanska zonen om 

de kan få in tillräckligt med tjänligt vatten för att upprätthålla kvaliteten på sina produkter. Den 

genomsnittlige nordafrikanska jordbrukaren har svårt att tackla salthalten i vattnet de odlar med, samt 

ett komplement till det osäkra om inte undermåliga elnätet i form av dieselgeneratorer (vilket är dyrt 

och icke miljövänligt) WPDS skall lösa kundernas problem med osäker elektricitet samt eliminera dyra, 

miljöförstörande komplement till elnätet. (Halila, 2008) 

6.1 Grundidén för WPDS: 

 Att säljas i Nordafrika och främst Tunisien 

 Att rena det bräckta (otjänliga) grundvattnet till tjänbart drickes och odlingsbart vatten, till ett 

konkurrenskraftigt pris jämfört med existerande lösningar 

 Att drivas med vindkraftenergi som är helt förnyelsebart och därmed miljövänligt jämfört med 

existerande lösningar 

 Att fungera helt självständigt, det vill säga utan behov av existerande elnät eller andra 

energikällor. 

Produkten kommer att klara av att leverera lika stora kvantiteter som existerande lösningar, det som 

kommer att skilja sig är priset per liter rent vatten som kommer sjunka drastiskt om kunden investerar i 

WPDS istället för att fortsätta köpa in vatten från sina befintliga vattenleverantörer. 

Det unika kunderbjudandet – oslagbar service med hjälp av driftstatus i realtid. WPDS kommer att 

utrustas med en så kallad embedded systems - teknik som möjliggör kontinuerliga uppdateringar om 

driftstatus, producerad volym el och vatten. Detta ger stora möjligheter till perfekt synkroniserade 

serviceinsatser då det tydligt kan ses om prestandan skulle dala.  

Genom att sälja WPDS i första hand till referenskunder i Tunisien som redan är intresserade (Halila, 

2008), (Briki, 2008) för att demonstrera verkets prestanda kommer WPDS därefter marknadsföras till 

företag i liknande situationer som referenskunderna.  

WPDS status är för nuvarande under utveckling, prototyp finns ej, ritningar kommer anpassas efter 

kundens önskemål dock finns en generell kravspecifikation.  
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6.2 Ledningsgruppen 

Här beskrivs personerna bakom projektet samt den tänkta ledningen för det framtida företaget. 

Emil Birgersson, VD och ekonomichef. 

Emil har en examen som Utvecklingsingenjör från Högskolan i Halmstad och har med sitt examensarbete, 

då han och hans studentkollega byggde en elsportbil, fått värdefull erfarenhet inom elteknik och 

företagsamhet. Tidigare har Emil varit projektledare för ett hybridprojekt på Volvo och bedriver numera 

egen verksamhet inom produktutveckling med sitt företag Devantini. 

 

Pontus Heijdenberg, Marknads- och inköpschef. 

Examinerad Utvecklingsingenjör 2009 samt författare till denna rapport. 

Niklas Andersson, Försäljningschef 

Examinerad Utvecklingsingenjör 2009 samt författare till denna rapport. 

6.3 Marknadsplanen 

6.3.1 Vilken är vår marknad? 

Marknaden som WPDS kommer att vara aktiv på är Nordafrika där brist på tjänbart vatten råder, fokus 

ligger på Tunisien som har stor dokumenterad utsträckning av salthalt i grundvattnet. De potentiella 

kunder som upplever störst kundnytta i WPDS är jordbrukare och turisthotell. Bägge segment möts av 

dyra vattenrelaterade kostnader varje månad och kämpar dagligen mot den fallande kvaliteten på 

vattnet trots att priset ökar. Marknadsundersökningar har utförts indirekt av en energikonsult som är 

aktiv i Tunisien där denne resor omkring och dokumenterar vilka energiproblem jordbrukare och andra 

företagare möter i vardagen. 

6.3.2 Vilka/Vad konkurrerar vi med? 

Inom branschen ”vatten med förnyelsebar energi är konkurrensen obefintligt”, därför undersöks det 

närmsta substitutet; vatten, renat med fossila bränslen. Då hittas den närmaste konkurrenten också. I 

dagsläget står kolkraftverk för större delen av energin som produceras i Tunisien och större delen av 

befolkningen tar sin el från det statliga elnätet. Detta elnät fungerar dock inte fullt ut i glesbygden där 

prestandan är ojämn, elkonsumenterna upplever frekventa elavbrott och andra problem. Som 

komplement till det bristfälliga elnätet på glesbygden använder jordbrukarna privata dieselgeneratorer 

för att driva bland annat vattenpumpar för bevattning. Denna lösning är varken kostnadseffektiv eller 

miljövänlig, dock fungerar metoden och har länge varit den enda utvägen för jordbrukarna.  

WPDS erbjuder en ny lösning som utmanar både miljötänkandet och ekonomisk vinning. Genom att 

drivas med vindkraftverk som energikälla blir anläggningen helt miljövänlig och genom att undvika dyra 

fossila bränslen som energiresurser, sjunker även totalkostnaden. (se bilaga J och K för jämförelse mellan 

WPDS och konkurrenter) 
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6.3.3 Vilken är vår målmarknad? 

De primära kundtyperna som kommer att säljas i första hand till är jordbrukare i El Hamma området, det 

finns många tomatodlare här som upplever ökade problem med salthalten i vattnet, en av de större 

odlarna heter SMVDA SAGE och har ställt upp att agera referenskund/pilotkund till WPDS, de har även 

skickat letter of intent där de deklarerar sitt intresse vilket påvisar starkt att kunderna i Tunisien tror på 

lösningen. SMVDA SAGE liksom många andra jordbrukare i samma situation använder idag 

dieselgeneratorer föra att driva pump- och bevattningssystem. Deras problem med grundvattnet de 

använder till bevattning är att salthalten har ökat under de senaste åren, till den grad att deras egna 

kunder har uppmärksammat en sämre kvalitet på varorna de köper. Kort sagt är tomaterna för salta. Om 

SMVDA SAGE inte kan lösa kvalitetsproblemen (sänka salthalten i sin bevattning) kommer deras i 

dagsläget profiterande organisation bli en förlustaffär. Detta har lett till en önskan och ett starkt behov 

av innovation hos SMVDA SAGE. 

Det andra stora segmentet idag är turisthotellen i Tunisien, även från denna grupp har vi samarbete med 

en referenskund, Hotel Club Soviva i staden Sousse.  Soviva har varje månad dokumenterade utgifter på 

motsvarande 110 000 SEK enbart i vattenrelaterade kostnader. Dessa utgifter har ökat de senaste åren 

och Sovivas tekniske chef Zouhair Halila har därför fått ökat intresse för nya lösningar på problemet. 

Enligt Zouhair har alla hotell i Tunisien liknande problematik angående de höga vattenkostnaderna, han 

menar att majoriteten vill minska ner på delen vattenkonsumtion som de köper in och istället satsa på 

egen vattenavsaltning för att spara pengar. Soviva har skickat letter of intent där de deklarerar sitt 

intresse för WPDS som lösning på egen vattenavsaltning, då de tror på idén och vill satsa på miljövänliga 

alternativ till diesel och kolkraft. (se bilaga Y) 

6.3.4 Hur skall vi sälja till målmarknaden? 

Det första steget i att nå ut till målmarknaden blir att etablera ett fotfäste i Tunisien, detta i form av en 

pilotanläggning hos SMVDA SAGE, i El Hamma området. När den första anläggningen väl är byggd är det 

enklare att introducera konceptet till nya kunder i samma situation som SMVDA SAGE. Att ledande 

energikonsulter redan gillar idén är något som är en stor fördel för den fortsatta lanseringen av WPDS, 

tillsammans med de inhemska aktörerna kommer en marknadsföringsgrupp skapas i Tunisien som 

kommer inrikta sig på att sälja in konceptet till resten av marknaden. Marknadsföringen kommer till en 

början att bestå av mässor och personliga kontakter, och bedöms inte ta upp betydande kostnader. Ett 

av de starkaste säljargumenten för WPDS är att den Tunisiska regeringen har gått ut med att de tänker 

betala 50 % av alla miljövänliga investeringar av företag. Detta för att gå ifrån kolkraftberoendet och 

dieselanvändandet i näringslivet. Att staten betalar hälften av investeringen skapar vinster åt säljare och 

köpare.  
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6.3.5 Marknaden i korthet   

 Ny lösning till kund som är lönsam och är ett miljövänligt alternativ 

 Primära kundsegmenten är jordbrukare (20 talet endast i El Hamma området) och turisthotell (ca 

800 i hela Tunisien) 

 Den initiala marknaden är på 10 – 20 anläggningar á 4,5 Mkr så småningom är marknaden alla 

länder med liknande klimatsituationer, Nordafrika och hela den breddgraden 

 Substituten är alla icke miljövänliga; dieseloljedrivna generatorer och kolkraftverk 

 WPDS kommer att sälja 4 – 5 ex det första året och 10-20 de kommande åren. 

 Marknadsföring kommer ske via mässbesök och personliga kundkontakter 

 Eventuella hinder för försäljning är kulturskillnaden Sverige – Tunisien, detta kommer att 

kringgås genom ett nära samarbete med Tunisiska aktörer så att kunderna inte köper från 

”okända svenska företag” 

(se bilagor B, D, E, F, G, H och L för mer om marknaden och vilka analyser som utförts) 

6.4 Tidplan 

6.4.1 Kortsiktig planering 

Under sommaren 2009 kommer riskkapital sökas för att realisera en testsite i Tunisien, när medel finns 

att upprätta pilotanläggningen kommer funktionaliteten kartläggas och prestandan för WPDS kommer 

att dokumenteras ytterligare.  Under första året kommer det endast säljas två stycken WPDS just på 

grund av den omfattande dokumentation som kommer att krävas.  

6.4.2 Långsiktigt planering 

När WPDS väl är etablerat sig på den Tunisiska marknaden kommer marknadsföring på bred front bli 

aktuell, förutom mässbesök och personliga kundkontakter kan reklamkampanjer sjösättas. Om 

förutsättningarna är de rätta planerar vi att sälja 17 anläggningar på år tre efter lanseringen.  

6.5 Risker 

Risker som ligger i framtiden är först och främst att riskkapitalisterna avvaktar ytterligare, vilket försenar 

projektet på obestämd framtid. En annan risk i framtiden är investeringsbidraget från Tunisiska staten, 

skulle detta bidrag avvecklas kommer lönsamheten för WPDS att påverkas negativt, för att tackla detta 

kommer marginalerna justeras så att efterfrågan inte sjunker avsevärt. Minskade marginaler innebär 

mindre vinst, dock finns det utrymme för att sälja WPDS till lägre marginaler och fortfarande göra vinst i 

företaget. 
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7 Ekonomiska planer 
7.1 Lönsamhetsbedömning och ekonomisk plan 

Potentialen för WPDS bedöms vara stor och efter att ha etablerat flertalet kundkontakter på plats i 

Tunisien har uppfattningen av efterfrågan på rent vatten förtydligats. Inom tre år beräknar projektets 

säljbolag ha sålt 24 anläggningar runt om i Tunisien och har 2 serviceteam verksamma och redo att rycka 

ut inom 24 timmar från det att problem uppstår. Detta skulle generera en omsättning på 77 miljoner SEK 

under det tredje året, och resultera i en nettovinst på 21 miljoner SEK. 

7.2 Omsättningsprognos 

Dessa uppskattningar är baserade på den efterfrågan som uppstått i samband med vår förfrågan efter 

referenskunder i Tunisien. Snart efter att projektet fick flera svar lyckades också inbringandet med att få 

två “letters of intent” i vilka företagen i Tunisien uttrycker sin önskan att få delta i utvecklingsarbetet 

samt investera i den slutgiltiga produkten. Nettovinsten är relativt hög vilket är beroende på den 50 

procentliga statliga finansieringen som utlovats i Tunisien för de företag som investerar i miljöteknik och 

verkar för att avskaffa beroendet av fossila bränslen som energikälla. Detta återspeglas också i 

kassalikviditeten. Då marginalen på anläggningen är 100 procent kommer finansieringsbehovet vara 

störst under första och andra året. Försäljningstaktiken kommer att utformas så att det blir en bra 

spridning på leveranserna under året för att säkerställa kapitalbehovet och hålla nere behovet av 

riskkapital. Den jämna försäljningsvågen kommer inbringa tillräckligt med kapital för att säkerställa inköp 

och modifiering av de framtida sålda WPDS. Ett sålt WPDS ska inbringa tillräckligt med kapital för att 

möjliggöra framtagning av två nya anläggningar. 

7.3 Förväntad omsättningstillväxt 

Den förväntade tillväxten baseras på prognoser efter hur bra den första sålda anläggningen mottas i 

Tunisien. Då den väntade ekonomiska lönsamheten hos kunden är stor kalkylerar vi med att kundorder 

ökar kraftigt under andra och tredje året när andra jordbrukare och hotell själva kan se prov på snabb 

lönsamhet. Därför görs en försiktig budget under första året för att kunna lägga all fokus och energi på 

att lyckas med att leverera de första WPDS i rätt tid och till rätt kvalitet. Det är först efter det tredje året 

som WPDS kommer satsa på en bredare marknadsföring och då med målsättningen att ta 10 % (80 

kunder) av den Tunisiska marknaden inom en femårsperiod.  

7.4 Översikt över de finansiella resultaten 

De förväntade finansiella resultaten presenteras av de följande översikterna: WPDS at half cost, 

kapitalbehov, resultaträkning över de första 3 åren, omsättning, brutto- och nettovinst och 

kassaflödesanalys. Antaganden är gjorda ur ett realistiskt perspektiv för att inte riskera några finansiella 

dråpslag under de första åren som är mycket kritiska.  

7.4.1 WPDS at half cost 

Den här beräkningen är baserad på ett WPDS som skall ersätta vattenbehovet hos jordbrukare, vilket är 

fallet för vår referenskund SMVDA SAGE. De odlar delikatesstomater och förbrukar omkring 250-300 m3 

vatten per dygn. Detta behov har vi anpassat vår första WPDS efter och konstruktionen har en kapacitet 

som täcker kundens behov på endast 12 timmar av gynnsamma vindförhållanden. Kundens verksamhet 
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ligger i El-hamma, Tunisien, och befinner sig på en geografiskt gynnsam plats ur vindkraftssynpunkt. 

Kalkylen har utarbetats efter att 6000 timmar per år ska ge WPDS tillräckligt med vind för att kunna 

producera till 100 % av sin kapacitet. Investeringskostnaden har beräknats med en ekonomisk livslängd 

på 10 år och kostnadskalkylen är beräknad med en ränta på 8,2 % baserat på om företaget lånar hela 

investeringsbeloppet. Kalkylen visar hur investeringen uppfyller målet med att uppnå en halvering av 

vattenkostnaden. (Se bilaga Q) 

7.4.2 Kassaflöde och känslighetsanalys 

I kassaflödesanalysen är de känsliga faktorerna tillväxttakten samt de totala intäkterna från kunderna. 

Den långa leveranstiden på vindkraftverk (3-7 månader beroende på underleverantör) gör att 

kapitalbehovet är essentiellt under de första två åren innan försäljningen har kommit igång på allvar då 

de tidigare levererade WPDS har verifierats och eventuella brister har justerats. Den goda marginalen 

kommer generera ett positivt resultat redan från år 1 men kassaflödet kommer vara negativt de första 

två åren vilket motiverar valet till 2 finansieringsrundor. Värdet på företaget kommer vara förhållandevis 

högt men detta försvaras av den goda lönsamheten och snabba avkastningen för riskkapitalisterna. 

WPDS kommer att säljas med en policy att kunden inte behöver betala innan anläggningen är verifierad 

och fungerar till 100 %. Denna garanti gör att WPDS måste ha en god kreditvärdighet vilket kommer vara 

möjligt med hjälp av riskkapitalet. Den snabba avkastningen resulterar i att grundarna kan behålla större 

delen av företaget (59 % kvar efter två finansieringsrundor). Ett scenario som skulle bli svårhanterat är 

om försäljningen skulle gå över förväntan under år 1 och en större order skulle komma in vid ett tillfälle. 

Detta skulle försätta verksamheten i stort kapitalbehov och kunna välta omkull hela företaget med den 

planerade strategin med ett mindre antal sålda WPDS under startskedet för att kunna garantera 

funktionen till 100 %.(Se bilaga S) 

7.4.3 Intäkter och vinstberäkning 

Omsättningen förväntas uppgå till 77 MSEK det tredje året. Nettovinsten efter skatt förväntas vara 

positiv redan från första året och därefter öka kontinuerligt upp till 27 % eller 20 MSEK år 3. 

Bruttomarginalen kommer ligga runt 53 % vilket återspeglar det 50 % investeringsbidraget från den 

tunisiska staten. Marginalen motiveras av att det finns tydliga kulturskillnader och detta innebär vissa 

risker för export. Driftskostnaderna härleds främst från utveckling, försäljning och marknadsföring. 

Utvecklingskostnaderna kommer vara högst till en början då WPDS kan komma att justeras efter 

kundernas behov och för att optimera produktiviteten. Först efter att konceptet mottagits väl av 

kunderna kommer större resurser att frigöras och användas till marknadsföring av WPDS. Kostnadsbilden 

för personalen kommer öka i takt med att serviceteam installeras på plats i Tunisien och att 

övervakningsstationer upprättas i Sverige för att kunna följa verkets tillstånd och förebygga driftsstopp. 

(Se bilaga R) 

7.4.4 Finansiering 

Den ursprungliga finansieringen kommer från grundarna och uppgår till 1 MSEK, vilket säkerställs av 

privata medel. Beloppet kommer att förbrukas under hösten 2009 genom kundbesök och besök till 

framtida leverantörer för att nå lönsamma avtal. Detta för att skapa en bra relation till kunderna och 

leverantörerna som ska stå till grund för ett långsiktigt samarbete. Därefter, under december 2009, 
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ligger förväntningarna på att få in externa riskkapitalister, som mot 33 % av företagets aktier får betala 

2,5 MSEK, och därmed säkerställa framtagning av de två pilotanläggningar som budgeterats för första 

året. I detta skede kommer riskkapitalister med god branschkännedom uppsökas för att få in den 

kompetens som krävs för att få WPDS att växa. Nästa finansieringsrunda är beräknad till januari 2011, då 

verksamheten har etablerat sig, att då inbringa ytterligare 5 MSEK i utbyte mot 12 % av företagets aktier. 

Vidare under samma år kommer försäljningspersonal och serviceteam att anställas och viss 

marknadsföring kommer finansieras. Under 2012 förväntas försäljning komma igång genom att 

näringslivet har verifierat WPDS och därmed ska intäkterna inbringa tillräckligt med kapital för att 

generera ett positivt kassaflöde. (se bilaga T för mer information) 

7.4.5 Värdering 

Med de antaganden som gjorts i de finansiella aspekterna och den därav resulterade tillväxten kan WPDS 

efter tredje året överväga inträde på börsen. För att uppskatta värdet på företaget har det försiktigt 

räknats med ett p/e-förhållande på 6, alltså att aktieägarna får betala 6 SEK per krona företaget gör i 

vinst. Det resulterar i ett introduktionsvärde på 124 MSEK. Med det beskrivna finansieringsscenariot 

skulle investerarna från första rundan (VC 1) erhålla en internränta på 109 %. Investerarna från runda två 

(VC 2) erhåller en internränta på 73 % och internräntan på det satsade kapitalet totalt sett är 144 %. (se 

bilaga T för mer information) 
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8 Reflektion 
Att arbeta med projektet WPDS har varit en lärorik resa inom miljöteknik som öppnat ögonen på 

författarna på flera plan. Det har en snårig stig att navigera sig i vindkraftsbranschen i Sverige. Då 

produktlivscykeln för småskalig vindkraft befinner sig i tidig fas är det få företag som ackumulerat 

tillräckliga erfarenheter för att ta fram bra produkter, det finns ett flertal olika lösningar på 

vindkraftsmarknaden varav majoriteten har brister. Till slut hittade vi vad vi tycker är ett hållbart koncept 

för att konstruera WPDS i Tunisien på. Den framgången byggde helt eller delvis på att vi lärt oss tänka 

kritiskt och ständigt utvärdera situationerna vi ställts inför.  

En faktor som spelat in under projektets förlopp är vad som kom att kallas ”finanskrisen 2008” då Sverige 

skådade den allvarligaste lågkonjunkturen sedan 1930 talet. Detta resulterade i att flera av de tänkta 

sponsorerna till projektet avsade sitt intresse av ekonomiska skäl. Följden blir att testsiten inte kom upp 

inom projekttiden september 2008 – maj 2009 vilket våra ursprungliga planer var i juni 2008.  

Marknaden för WPDS bedöms inte som särskilt svårpenetrerad, speciellt med åtanke till regeringens 

investeringsbidrag, detta är något som vittnar om positiva framtidsutsikter för WPDS. Skulle detta 

omfattande bidrag avskaffas i framtiden blir WPDS såklart tvingad att säljas till lägre försäljningspris, och 

marginalerna för ett företag som säljer WPDS kommer således att krympa, dock kommer produkten 

fortfarande vara lönsam (om än lite mindre lönsam) för säljare och köpare. 
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