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Sammanfattning 
En varm sommardag kan det bli upp till 80°C i din bil! Låter mycket va? 
För en människa är den värmen outhärdlig, men för en hund är värmen dödlig! 
 
AirCon är lösningen på detta problem. Produkten som presenteras i denna rapport har 
tagits fram i ett examensarbete under hösten 2006/våren 2007, från idé till prototyp. 
Projektet startade utifrån en idé av Jonas Westberg, vVD på A2B Group, som 
upptäckte ett stort behov som hundägare när det blir varmt i bilen under sommaren 
och det inte går att lämna kvar hunden i en kortare tid. Då Jonas Westberg saknade 
både tid och kunskap inom detta område, lämnade han över projektet som sedan dess 
har finansierats av A2B Group och ALMI företagspartner. Projektets syfte var att 
tillverka den första portabla AC: n för 12 volt, och för att sedan säljas både nationellt 
och internationellt.  
 
Då AirCon är smidig och portabel underlättar den vardagen, inte bara för bilägare och 
hundägare, utan även i alla andra miljöer som kan vara i behov av en AC, exempelvis 
husvagnar och båtar. Genom marknadsundersökningar har ett stort behov och ett stort 
intresse för produkten bekräftats.  
Projektgruppen har tillsammans med A2B Group knutit kontakter i Kina med 
företaget Volitation Technology, där produktionen av AirCon kommer att äga rum.  
 
Projektet har följt ett dynamiskt synsätt på produktutveckling. De verktyg och 
moment som använts och haft en betydande roll i utvecklingsarbetet har varit 
idégenerering, benchmarking, utvärderingsmatriser, marknadsundersökning och 
prototypframtagning.  
 
Eftersom erfarenhet från detta produktområde saknats, har projektet givit kunskap om 
produktutveckling, goda erfarenheter inom forskning och byggt upp ett nätverk med 
företag i kylbranschen.  
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Abstract 
During a warm summer day it can be up to 80°C in your car. Do you think that sounds 
like a lot! For a human being that is unbearable but for a dog it is deadly! 
 
AirCon is the solution to this problem. The product that is represented in this report 
has been developed during autumn 2006 until spring 2007, from idea into prototype. 
The idea to the project came from an idea from Jonas Westberg, vMD at A2B Group. 
As a dog owner he realized the problem with leaving his dog in the car when it is 
warm outside. Jonas had neither the time nor the knowledge in this area to develop it 
himself, so he asked us to do it for him but he is still in the project as a financier along 
with ALMI business partner. The purpose with the project was to manufacture the 
first portable AC for 12-volt and then to sell it both nationally and internationally.  
 
Because of AirCons flexibility it will make the daily round easier not only for car and 
dog owners but also for every environment that could use an AC, for example 
caravans and boats. Through market investigations we have seen that there is a great 
need and interest for the product.  
The project group has along with A2B Group make connections in China with the 
company Volitation Technology, where the manufacturing of AirCon is going to take 
place.  
 
The project has followed a dynamic way of product development. The tools that have 
been used and had an important part in the development work has been brainstorming, 
benchmarking, evaluate matrixes, market investigations and prototype building. 
Because of a lack of experience in this product area we have learned a lot in this area, 
we have also get knowledge in product development, research and we have also built 
a network of companies in the cooling community. 
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Förord 
Projektet AirCon har genomförts som examensarbete under höstterminen 
2006/vårterminen 2007 på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i 
Halmstad. Projektet startade som en idé av Jonas Westberg, A2B Group i 
Kungsbacka. Då Jonas själv inte hade kunskap eller tid att genomföra projektet 
lämnade han över projektet till projektgruppen. 
 
Först och främst vill vi tacka vår handledare Gunnar Weber som har givit oss bra 
feedback, haft tro för projektet, visat intresse och all övrig hjälp som han har bidragit 
med under projektets gång. Vi vill också tacka övriga lärare vid Högskolan i 
Halmstad som också bidragit med god feedback och däribland vill vi nämna Arne 
Sikö, Pia Arborelius och Göran Sidén. Högskolan i Halmstad har för övrigt bistått 
med projektrum, verkstad och projektrelaterade föreläsningar vilket har varit till stor 
nytta och som vi är tacksamma för. 
 
Övriga personer vi vill tacka är vår idégivare Jonas Westberg som har givit oss bra 
feedback, haft tro på projektet och hjälpt oss under projektets gång. Vi vill också 
tacka de företag som vi har samarbetat med och som bidragit till att projektet har 
färdigställts och däribland vill vi nämna Danfoss AB, Nordicold AB och ebm-papst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halmstad, 31 maj 2007 
 
 
 
 

  

Thomas Eldh  Kristian Albertsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopieringsförbud  
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Förkortningar och begrepp 
Denna förteckning innehåller förkortningar och begrepp som förekommer i rapporten. 
Vissa andra ord och förkortningar som kan ha allmänt intresse har också tagits med. 
 
I kolumnen Term till vänster anges förkortningen och begreppet som sedan förklaras i 
Förklaring. 
 

Term 
v   Förklaring 

h 

AC Air condition/Luftkonditionering = teknisk process avsedd att kyla luft. 
Fungerar oftast enligt samma princip som ett kylskåp och en värmepump. 

AIDA Formel på reklam- och säljteknikområdet 
    Attention = väcka uppmärksamhet,  
    Interest = skapa intresse för dig själv, företaget och produkten. 
    Desire = väcka önskan efter den lösning du presenterar och  
                 skapa övertygelse  
    Action = leda kunden till handling 
 

Btu British thermal unit = är en enhet för energi som står utanför SI. Btu definieras 
som den värme som krävs för att höja temperaturen på 1 pund vatten 1 grad 
Fahrenheit. 1 Btu/h ≈ 0,293 watt 
 

DC Beteckning för likström (eng. direct current) 
Expansions- 

ventil 
Expansionsventil  är en ventil som används för att reglera tryck och flöde 

Förångare Förångaren = där köldmediet börjar koka. För förångning av köldmedievätskan 
krävs det värme, vilket hämtas från utrymmet som kylts ned. Här fås kylan! 
 

Kompressor En kompressor är en maskin som komprimerar exempelvis luft och ånga 
 

Kondensvatten Kondensation är när ett ämne övergår från gasform till flytande form. 
Kondensor I kompressorn komprimeras ångan till ett högre tryck och förs till kondensorn, 

där den kondenseras dvs. återgår till vätskeform. Vid detta förlopp frigörs det 
värme. 
 

Kylmedel Kylmedel/Köldmedium är en energibärare som kyls ner på ett ställe och värms 
upp på ett annat 
 

m3/h Beteckning som luftflöde mäts i, (Kubikmeter/timme). 
 

Metal/Hybrid Metal/Hybrid är en typ av uppladdningsbart batteri som har liten storlek och stor 
effekt.  

SWOT Ett led i ett företags marknadsplanering, utgörs av en kartläggning av företagets, 
produktens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 
 

Watt Watt = är härledd SI-enhet för den fysikaliska storheten effekt 
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1   Inledning 
Denna rapport innehåller en beskrivning av produktutvecklingen av en portabel 
aircondition, vid namn AirCon. Rapporten beskriver planering, metoder, resultat, 
utveckling och framtidsplaner. I slutet av rapporten finns bilagor med bland annat 
budget, planering, analyser, komponentfakta och utvärderingar.  

1.1   Bakgrund 
Teknologerna Thomas Eldh och Kristian Albertsson från 
Utvecklingsingenjörsprogrammet, Högskolan i Halmstad, 
inledde med företaget A2B Group AB, beläget i Kungsbacka, 
ett projekt för att ta fram en portabel luftkonditionering för 
personbilar. Projektets idégivare samt vVD på A2B Group, Jonas Westberg, upptäckte 
ett stort behov hos hundägare då det blir varmt i bilar under sommaren och man inte 
kan lämna kvar hunden i bilen under en kort tid. Projektgruppen tyckte idén verkade 
bra och såg även flera marknader med produkten. Det finns en väldigt stor marknad 
för en portabel AC som kan drivas på 12 volt, inte bara för hundägare utan för båtar, 
husvagnar och alla personbilar som inte har en AC eller där den befintliga är ur 
funktion. Produkten ska gå att köra när bilen både är igång eller avstängd. Innan 
projektet startade fanns det ingen befintlig portabel AC för personbilar på 
världsmarknaden. 

1.2   Behov/problembeskrivning 
Projektgruppen konstaterade att ett stort behov finns för produkten, se bilaga 01. 
Problemet var att bygga en helt ny produkt, utan kunskaper i området.  
 Problemet var även att finna komponenter som kan drivas på 12 volt och som 
uppfyller de krav som ställs på produkten, se bilaga 02.  

1.3   Syfte och mål 
Syftet med projektet var  att tillverka världens första portabla AC för 12-volt. För att 
nå projektets mål användes de modeller och tillvägagångssätt som hittills erhållits i 
utbildningen. Syftet var att kunna lansera produkten internationellt, då det finns ett 
stort behov efter den. Målet har varit att ta fram den första portabla AC: n för 12-volt. 
Målet är att lansera produkten före andra företag, och då vinna marknadsandelar.  

1.4   Krav 
Huvudkravet för produkten var att kunna kyla omgivningen till en behaglig 
temperatur. Andra viktiga krav var att ha låg strömförbrukning/lång drifttid, låg 
tillverkningskostnad samt liten och smidig design. Övriga funktionskrav och 
önskemål går att beskåda i kravspecifikationen i bilaga 02. 

1.5   Marknaden 
Produkten avser att i första hand säljas på bensinstationer och biltillbehörsbutiker. Då 
behovet för produkten är stort finns det potential för en internationell marknad så 
småningom, men i första hand kommer den att säljas nationellt. Mer om marknaden 
kan beskådas i en marknadsundersökning och en marknadsplan senare i rapporten. 
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Figur 1: A2B Group 



1.6   Målgrupp 
De målgrupper som prioriteras i första hand är hundägare och bilägare. 
Målgrupperna skall lockas genom att erbjuda en prisvärd, smidig, funktionell produkt 
som är av hög kvalité. Andra målgrupper som prioriteras högt är båtägare och 
husvagnsägare.   

1.7   Konkurrenter 
Då det inte fanns någon portabel aircondition i skrivande stund som fungerar på 12-
volt så var konkurrensen liten. Den enda konkurrensen är installerade 
luftkonditioneringar i bilar. 

1.8   Avgränsningar 
Projektet har avgränsats till att endast behandla AC för 12-volt. 

1.9   Referenser 
De litterära referenserna som har använts i denna rapport nämns där de har använts  
(Författare, år), och en fullständig boktitel, utgivningsår, ISBN och förlag finns i 
referensavsnittet i slutet på rapporten. 
 De Internetadresser som har använts har enbart betecknats med en [siffra] och en 
utförligare adress finns i referensavsnittet.  
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 De fysiska personer och företag som använts är omtalade i rapporten, och 
kontaktuppgifter och företagen finns presenterade i referensavsnittet.



2   Projektplan 
Projektplanen gjordes i början av projektet och den innehåller projektorganisation, 
som visar vilka som deltar i projektet, planering av budget och tidplan, vem som kan 
vara intresserad av produkten eller projektet samt vilka risker som kan förekomma.  

2.1   Projektorganisation 
Högsta instans i projektet är uppdragsgivaren A2B Group i Kungsbacka som har varit 
involverad i alla viktiga beslut. Projektledare har varit projektgruppen som har bestått 
av teknologerna Thomas Eldh och Kristian Albertsson. Stödfunktion och rådgivare till 
projektgruppen har i första hand varit vår handledare Gunnar Weber, som har utsetts 
av Högskolan i Halmstad. Hundägare och bilägare har i första hand fungerat som 
referensgrupper. Finansiärerna till projektet har bestått av A2B Group och ALMI. 
Organisationsstrukturen presenteras i bilaga 03. 

2.2   Budget 
Vid projektets början gjordes en budget som fastställdes till 37 500kr, enligt bilaga 04. 
Budgeten fastställdes av gruppmedlemmarna samt A2B Group den 10 oktober 2006.  
 
Kostnaderna har i huvudsak varit telefonkostnader, instuderingsmaterial, 
kontorsmaterial, modellkostnader, prototypkostnader, reseersättningar samt 
presentationsmaterial.  
 
Projektgruppen fick fria händer att köpa in det material som behövdes för att driva 
projektet. När det behövdes köpa in något dyrare material eller dylikt och det översteg 
en överenskommen summa på 2000 kr, kontaktades A2B Group före inköp.  

2.3   Finansiering 
Projektet kommer att finansieras av uppdragsgivaren A2B Group och ALMI 
företagspartner. ALMI har gett bidrag till prototyptillverkningen och patentsökning. 
Bidragen var på 15 000 kr vardera, se bilaga 05. 

2.4   Tidplan 
I samband med projektets start gjordes en projektplan samt en tidplan enligt Gantt-
principen (Marttalla 1999). Dessa visar när de olika delmomenten i projektet är 
beräknade att starta samt hur lång tid de kommer att ta. Tidsramarna användes som 
riktlinjer och följdes inte exakt, gruppen blev då mer flexibel i arbetet, och ändra 
prioritering så länge de höll sig inom ramen för slutmålet. De olika delmomenten i 
projektet har varit Förstudier, Koncept, Idégenerering, Produktframtagning och 
Rapportskrivning. Projektplanen och tidplanen finns i bilaga 06. 

2.5   Intressentanalys 
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En viktig aspekt för projektet var att identifiera intressenter. Vilka är de personer, 
grupper, företag eller institutioner som på något sätt kan påverka eller ha synpunkter 
på slutresultatet. Nedan presenteras de grupperna som har störst betydelse och störst 
påverkan på projektet, vilket presenteras i bilaga 07. 



2.5.1   Projektgruppen 
Har väldigt stort intresse för projektet eftersom det bidrar till personlig utveckling och 
karriärmöjligheter. De har även mycket stor påverkan på projektet då de är med i hela 
processen från idé till färdig produkt. 

2.5.2   Uppdragsgivare - A2B group 
Har mycket stort intresse för att projektet ska lyckas eftersom de till stor del 
finansierar arbetet samt vill vinna marknadsandelar och få ekonomisk tillväxt. Deras 
påverkan är mycket hög då de är med och fattar viktiga beslut tillsammans med 
projektgruppen.  

2.5.3   Handledaren 
Har stort intresse då han som lärare för utvecklingsingenjörsprogrammet är mån om 
att det ska gå bra för teknologerna och projektet. Han har även mycket hög påverkan 
eftersom han handleder projektgruppen under hela processen och bidrar med 
erfarenhet och kunnande inom projektarbete. 

2.6   Risker 
För att analysera riskerna i projektet har det gjorts en riskanalys. Sannolikheten för att 
en risk inträffar bedömdes i kombination med hur starkt den kan påverka projektet. På 
så sätt kan man försöka undvika identifierade risker och hinder på vägen (Marttalla 
1999). Den fullständiga riskanalysen finns i bilaga 08. 
Med hjälp av en SWOT-analysen kunde projektgruppen kartlägga den egna styrkan, 
egna svagheterna, möjligheterna och hot. Denna kartläggning ligger som grund för 
vilken inriktning som valts. Här presenteras en sammanfattning av den fullständiga 
analysen som finns i bilaga 09. 

2.6.1   Riskanalys 
Resultatet av denna analys visar att de största riskerna med projektet är att Tidsplanen 
spricker, Tillverkare finns inte, Tester visar att produkten inte klarar uppsatta krav, 
Förseningar av prototypen, Produkten finns redan, Beställda komponenter blir 
försenat och att budgeten spricker. 

2.6.2   SWOT-analys 
Analysen visar att det finns en risk att behovets omfattning har missbedömts. Det 
förelägger även en viss risk att en eventuell framgångsrik produktidé kopieras av 
konkurrenter. Projektets resultat riskerar även att inte tillfredsställa avsedd målgrupp 
eller uppdragsgivare vid exempelvis en delvis uppfylld kravspecifikation.  
 

2.7   Sekretess 
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Då utomstående personer och företag blev inblandade i projektet, som inte redan 
omfattas av det sekretessavtal som skrivits med handledare och studiekamrater på 
skolan, bedrevs med muntlig sekretess under större delen av produktutvecklingen.



3   Metodval 
Projektet kommer att använda sig av dynamisk produktutveckling som innebär ett 
flexibelt och obundet sätt att arbeta (Ottosson 1999). 
Här presenters de olika metoder som har använts under projektets gång. I ett senare 
kapitel ”Utvecklingsprocessen” beskrivs hur arbetet med nämnda metoder har 
utformat sig.  

3.1   DPD – Dynamisk Produkt Utveckling 
Vid produktutveckling är kreativitet och snabbhet två viktiga faktorer. För att 
optimera detta krävs projektlokaler, projektorganisation, dynamisk strategi och 
utvecklingsverktyg. DPD innebär att man på ett flexibelt och obundet sätt utför 
produktutveckling, anpassat till varje individuell situation och de förutsättningar som 
därmed gäller. Det gäller att arbeta med olika delar av projektet parallellt för att 
undvika onödiga stopp (Ottosson 1999). 

3.2   Idegenerering 
När idéer ska tas fram behövs verktyg för att utveckla dessa på bästa sätt. I första hand 
används så kallad brainstorming (BAD). För att sedan visualisera idéerna används 
metoder som skissning (PAD) och modellbyggande (MAD). Till sist används (CAD) 
för att visualisera idén i 3D, och som underlag till produktion.  

3.2.1   BAD - Brain Aided Design 
Ett av de viktigaste verktygen för att komma igång med ett projekt är brainstorming, 
som också använts under hela projektets gång, varje gång som ett problem har 
uppstått. Grupp/företag har satt sig och pratat om problemet och alla idéer har varit 
välkomna (Ottosson 1999). 

3.2.2   PAD - Pencil Aided Design 
Direkt när en idé skapas är det bra att skissa den. Dels för att kunna följa arbetsgången 
under projekttiden, men också för att lättare få ett grepp om hur idén ser ut (Ottosson 
1999). 

3.2.3   MAD – Model Aided Design 
Ett sätt att kunna få en bild på hur produkten eventuellt kommer att se ut längre fram 
är att göra en modell i exempelvis skumplast. Med hjälp av detta kan grupp/företag på 
nära håll studera och analysera sin produkt (Ottosson 1999). 

3.2.4   CAD - Computer Aided Design 
I dagens läge är datorn ett givet verktyg. Marknaden kan erbjuda många olika CAD-
program och det konstrueras i både 2D och 3D. En bra helhetsbild ges ifall produkten 
är mindre än datorskärmen annars tappas detta. Det är dock bra att ha ritningar i ett 
CAD-program för att lätt kunna skicka iväg underlag till exempelvis en tillverkare, 
vilket minskar eventuella frågetecken kring mått (Ottosson 1999). 

3.3   Marknadsundersökning 
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I projektet kommer det att genomföras en marknadsundersökning för att se behovet av 
produkten hos konsumenterna. Undersökningen har för avsikt att genomföras via 
spontana intervjuer med hjälp av uppsatta enkätfrågor till hundägare, bilägare samt 
övriga målgrupper. Undersökningen är en viktig stöttepelare till marknadsplanen för 



att stärka antaganden. Marknadsundersökningen kan ge en bra bild av vilka problem 
som finns samt hur dessa skall lösas (Kotler 2001). 

3.4   Benchmarking 
Projektgruppen kommer att utföra benchmarking på produkter av liknande slag, 
eftersom projektets produkt är helt ny på marknaden. Denna benchmarking görs för 
att beskriva befintlig kylteknik och lista deras styrkor och svagheter. Benchmarking är 
en enkel metod att lära av goda förebilder, i syfte att uppnå egna förbättringar. Det 
kan vara farligt för kreativiteten att genomföra benchmarking före idégenerering 
(Ottosson 1999). 

3.5   Faktainsamling 
Internet kommer att användas när fakta ska samlas in, exempelvis vid benchmarking 
av komponenter samt övrig fakta som kan komma bli aktuell. Litteratursökning 
kommer att bli aktuellt till en början för att studera hur olika principer för hur kall luft 
kan produceras. Den litteratur som används lånas på bibliotek. Vidare kommer också 
personlig kontakt med företag att bli en viktig tillgång i projektet. Att få kunskap och 
råd från redan etablerade företag kan vara till stor nytta. Vi kommer även att använda 
intervjuer för att ta reda på vad tänkta kunder har för förväntningar och intresse av 
produkten. 

3.6   Konceptförslag 
Alla olika förslag till produkten som tas fram kommer att delas in i vart och ett 
konceptförslag. Dessa konceptförslag kommer sedan att utvärderas i en 
Utvärderingsmatris, vilket kommer att resultera i valt konceptförslag. 

3.7   Utvärderingsmatris 
Med hjälp av en Utvärderingsmatris kan det bästa konceptet väljas. Olika egenskaper 
viktas och bedöms för alla koncept, och det koncept med högst resultat väljs. 
Med hjälp av Parvis jämförelse fås vilken vikt de olika egenskaperna skall ha i 
Utvärderingsmatrisen (Ottosson 1999). 
 
De olika koncept som kommer fram under projektets gång utvärderas och viktas via 
parvis jämförelse inom de olika egenskaper som finns. Ju högre siffra, desto bättre. 
(Ottosson 1999). 

3.8   Patentsökning / Nyhetssökning 
Det är viktigt att i ett tidigt stadium göra en nyhetssökning för att ta reda på om 
produkten gör intrång på befintliga patent eller designskydd. Att göra en 
patentsökning är för att säkerställa nyproduktutvecklingsstatusen, och för att vinna 
marknadsandelar. För att patent ska beviljas krävs att uppfinningen är ny, har 
uppfinningshöjd och att den är industriellt tillämpbar (Wallin 2006). 

3.9   SWOT- analys 
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Efter det att en lösning har valts görs en SWOT- analys för att visa produktens 
Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot (Ottosson 1999). 



3.10   LCA- analys 
Med Life Cycle Assessment (LCA) beräknas miljöpåverkan och miljöbelastning av 
varje del i en produkt, LCA är en såkallad ”från vaggan till graven” - analys. 
(Ottosson 1999). 

3.11   Mjuk-/Hård- varuanvändning 
Under projektets gång kommer ett antal mjukvaruprogram att användas i 
utvecklingsprocessen, bland annat Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 
PowerPoint, Microsoft Project, Mindjet Mindmanager, Adobe Acrobat, Adobe 
Photoshop och Catia V5R16.  
 Det är även planerat att använda Högskolan i Halmstads prototypmaskin för 
tillverkning av ”skalet” på produkten. 

3.12   Avstämning 
Efter varje vecka skrivs en veckorapport som sedan skickas till handledaren och 
berörda parter. Detta för att både handledare och projektmedlemmar ska se vad som 
hänt och vad som komma skall. Projektet kommer att sammanfattas i en skriftlig 
rapport, men kommer också att redovisas muntligt vid en presentation den 15 maj 
2007. Dessutom kommer produkten att delta i UTEXPO -07 som anordnas av 
Högskolan i Halmstad och som är en utställning av examensprojekt (Ottosson, 1999). 
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4   Företaget 
AtwoB Group AB (A2B Group) startade sin kinaverksamhet 2005 och har sina kontor 
i Kungsbacka utanför Göteborg i Sverige samt i Shanghai, Kina. A2B Groups Vision 
är att med sina tjänster och Sourcinglösningar göra det lika enkelt att handla med Kina 
som att arbeta med en lokal leverantör. 
 
A2B Group fokuserar på att erbjuda marknadsledande Sourcinglösningar specifikt 
anpassade för den Kinesiska marknaden. 
 
Jonas Westberg på A2B Group beskriver följande om deras företagsvärderingar: 
 

• Serviceanda, professionalism, respekt och ett öppet sinne skall karaktärisera 
alla anställda hos A2B Group. 
 

• Hos A2B Group har vi kul och uppmuntrar en generös attityd. 
 

• Vi arbetar alltid pro-aktivt för att upptäcka möjliga problem och försöker ha 
färdiga handlingsplaner före dessa inträffar för att i möjligaste mån vara 
framgångsrika i allt vi gör. Vi skall aldrig vara styrda av omständigheter utan 
bestämma vårt eget öde där detta är möjligt. 
 

• Vi är alltid fem minuter eller mer före plan och alltid väl förberedda. När ett 
möte bokas upp skall samtidigt tid för att förbereda mötet avsättas. 
 

• När det oförutsedda inträffar; alla dåliga/negativa nyheter skall kommuniceras 
personligen, omedelbart och tillsammans med en handlingsplan till alla 
berörda parter för att undvika missförstånd samt i en anda att försöka lösa 
problemet och inte för att hitta en syndabock. 

 
Som en del i deras miljöpolicy kontrolleras alltid att deras leverantörer har ett sunt 
miljötänk och bra arbetsförhållanden för sina anställda. Detta säkerställs genom att 
kontrollera att de inte bara har bra kvalitetssystem utan även miljöpolicys och 
arbetsmiljö som är sunda. 
 
En tydlig trend är att fler och fler företag vänder sig till Kina för att köpa eller sälja 
sina produkter och tjänster. Oavsett vad de väljer skall A2B Group vara ett naturligt 
val för att snabbt få åtkomst till denna gigantiska marknadsplats. A2B Group gör 
Sourcing med Kina enkelt! 
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5   Resultat 
Projektet AirCon är lösningen på ett identifierat problem vad gäller att kunna kyla ner 
sitt fordon utan att behöva ha en motor påslagen. Produkten blir därför till mycket stor 
nytta för hundägare som tidigare varit tvungna att planera sin körning och sina 
ärenden på grund av att de inte har velat lämna kvar sin hund i en väldigt varm bil. De 
kan nu istället slå på sin portabla AC när de lämnar sin bil och handla i upp till 45 
minuter utan att behöva oroa sig för att det ska bli för varmt för hunden. Man kommer 
då också att kunna planera när man vill ha sin bil kall genom att man sätter på AC: n 
en stund innan man ska kliva in i bilen. Då produkten kommer att vara mycket 
prisvärd så kommer den dessutom att bli ett utmärkt alternativ för de bilägare som inte 
har en AC installerad i sin bil, då den kommer att fungera som en vanlig AC när 
bilens motor är igång. Andra användare som kan vara intressanta är båt- och 
husvagnsägare som ofta har ett 12-volts uttag installerat men som sällan har någon 
luftkonditionering. Enligt genomförd patentsökning och benchmarking uppfylldes 
produktens nyproduktstatus, med andra ord finns inga liknande produkter på 
marknaden. Projektmedlemmarna och företaget A2B Group är beredda att ta projektet 
vidare in i nästa fas, från prototyp till accept på marknaden. Nästa steg i utvecklingen 
blir att skicka prototypen till Volitation Technology så att de får göra tester på 
prototypen i deras testanläggning. A2B Group kommer dessutom nu att börja jobba 
med att hitta komponenter till bra priser på den asiatiska marknaden.  
 
Förhoppningen är att den sen kommer att tillverkas och börja säljas både nationellt 
och internationellt.     

5.1   Produkten 
Projektet har lett till en prototyp som ska klara de krav som har ställts på den gällande 
bland annat kyleffekt och strömförsörjning. Då det i dagsläget inte finns någon 
produkt med de funktioner som denna produkt ska erhålla så finns det inte heller 
några komponenter som är exakt anpassade till de krav som ställts utan valet blev 
istället att bygga en prototyp som är lite överdimensionerad. Tester ska sen göras på 
prototypen för att på så vis kunna få fram vilka dimensioner som den slutgiltiga 
produkten kommer att behöva ha. De resultat som fås fram kommer sen att skickas till 
Volitation Technology i Kina så att de kan bygga produkten efter rätt anpassade 
dimensioner.  Efter att ha fått en preliminär kostnads kalkyl från A2B Group sågs att 
man med största sannolikhet kommer att klara av kravet gällande försäljnings pris på 
2500 kr. Detta innebär att man inom kort inte kommer att behöva välja mellan att låta 
sin hund plågas i värmen som blir i bilen eller att åka hem och lämna sin hund varje 
gång ett ärende ska uträttas.  Istället kan hunden lämnas kvar i bilen utan att personen 
i fråga ska behöva oroa sig för hundens välbefinnande då bilen kyls även när motorn 
inte är påslagen. Det är även möjligt att planera när bilen ska vara nerkyld på grund av 
att AC:n kan sättas igång en stund innan det är dags att kliva in i bilen och på så vis 
kan bilen vara sval och skön direkt när bilägaren skall åka iväg. Produkten kommer 
också att vara ett bra komplement i båtar och husvagnar eftersom de oftast är 
utrustade med 12-volts uttag men de har sällan AC som standard.   
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5.1.1   Funktionen 
AC: n är kompressordriven och som kylmedel används köldmediet R134a. En tydlig 
skillnad från andra luftkonditioneringar är att den kommer att vara portabel och den 
skall på ett enkelt sätt kunna pluggas in i ett fordons 12-volts uttag. Den kommer 
också att kunna återvinna kondensvattnet så att det går i ett kretslopp istället för att 
behöva samlas upp i t.ex. en behållare, se bilaga 26. Den skall även ha extra batteri så 
att användaren kan använda sin AC när fordonets motor är avslagen. 

5.1.2   Design 
Den design som valts på produkten har utvecklats i tre steg. Det första steget som 
gjordes var att designa ett traditionellt chassi som var rundat upptill (Design 1). Denna 
design valde projektgruppen att vidareutveckla för att få en design som ”sticker ut” 
och ger produkten ett särpräglat utseende som kunderna kan känna igen. Kompressorn 
är placerad i mitten av produkten, dels för att fördela vikten jämn i produkten och dels 
för att den är mindre än kondensorn och förångare (Design 2). För att öka hållfastheten 
på chassiet har en radie lagts på alla kanter, vilket också har medfört en mjuk och 
modern design (Design 3).  
 

 
Figur 2: Design 1 

 
Figur 3: Design 2 

   
Figur 4: Design 3 

5.1.3   Köldmedium 
Ett köldmedium är det så kallade ”bränslet” i en kylanläggning. 
Köldmediet är en energibärare som kyls ner på ett ställe och värms upp 
på ett annat. Det fanns många olika köldmedier att välja bland, men 
valet föll på ett freonfritt köldmedia som heter Tetraflouretan. Detta 
köldmedium ingår i gruppen HFC (fluorkolväten) och har 
kölmedienummer R134a, och används som alternativ till CFC 
(klorfluorkarboner), vilket numera är förbjudet. Projektgruppen valde 
detta köldmedium för att det uppfyller de kylegenskaper som önskades 
och för att det är det vanligaste förekommande kylmedium på 
marknaden, till dessa ändamål. Mer om olika köldmedium och deras egenskaper, 
miljöpåverkan och efterhantering går att betrakta i bilaga 10. 

5.1.4   Klistermärke 
Ett klistermärke har utformats och har som uppgift att 
uppmärksamma utomstående personer att en portabel AC 
används då bilägare lämnat hunden i bilen. Klistermärket 
kommer att levereras som standardtillbehör till AirCon 
och det medföljer fyra stycken. Klistermärket är tryckt på 
transparant klisterfilm och består av två färger (röd och 
blå), se Figur 1: Klistermärke och bilaga 11. 
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Figur 5: R134a 

 

Figur 6: Klistermärke 



5.1.5   Förpackning 
De mått som förpackningen kommer ha är anpassat efter 
storleken på produkten, storleken på skyddsmaterialet 
(frigolit) och storleken på container, då avsikten är att 
maximera antalet produkter per försändelse från Kina för att 
billigare transportera dessa. Måttet på förpackningen kommer 
att vara 420x330x295mm (LxBxH). Med en 20fots container 
kommer det att få plats 784st förpackningar/produkter enligt 
Posten Express P.EX. AB1. För mer detaljerad information se 
bilaga 12. 

5.1.6   Användning 
Produkten manövreras enkelt genom att först slå på 
strömbrytaren och sedan ställa in önskad temperatur på den 
digitala displayen. Produkten går att ansluta till 12-volts uttag i bil, båt och husvagn 
med den medföljande kontakten och den klarar då av att köras kontinuerligt. Med det 
inbyggda batteriet så går det att köra produkten i upp till 45minuter. Produkten 
kommer automatiskt att gå på en lägre kompressoreffekt då den enbart drivs på det 
inbyggda batteriet, detta för att klara av att kyla under en längre tid. På displayen 
kommer det att synas vad som sker i produkten med hjälp av lampor och symboler, se 
bilaga 13, exempelvis när fläktar, kompressor mm är igång. AirCon går enkelt att 
placera, med sin smidiga design, på olika ställen i bilen, båten eller husvagnen.  

5.1.7   Teknisk specifikation 
Den färdiga prototypen AirCon har följande tekniska värden: 
 
AirCon 
Fysiska mått (LxBxH) 373x303x260mm 
Strömförbrukning (A) 13A 
Kyleffekt (KW) / (Btu/h) 1.1KW / 3700Btu/h 
Temperaturområde () 20-30°C 
Luftflöde 360m3/h 
Drifttid (minuter) > 45minuter 
 

                                                 
1 [13] http://www.pex.se/air-ocean/index.htm 
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Figur 7: Förpackning 
  

 
Figur 8: Container 20fot 



6   Affärsplan 
Planen är utvecklad av projektgruppen, och har som uppgift att hjälpa till med 
förverkligandet av affärsidén. Syftet är att få ner idén i ord och siffror, för att sedan få 
en realistisk uppfattning om det kommer att fungera. Affärsplanen är nödvändig för 
projektgruppen för att utveckla projektet och skaffa fram kapital. 
 
Här följer en sammanfattning av den fullständiga affärsplanen som finns i bilaga 15. 
Sammanfattningen är strukturerad, kortfattad samt skriven med ett klart och tydligt 
språk. Huvuddelarna i planen är Affärsidé, Produkter/tjänster, Marknad, 
Marknadsföring och försäljning, Konkurrenter samt Hot och möjligheter 
 
Affärsidén är att erbjuda den första portabla AC: n för 12-volt till bilägare, 
husvagnsägare och båtägare runt hela världen.  Vi vänder oss till kunder som är i 
behov av behagligare komfort i sitt fordon, och erbjuder dom en lösning som är 
prisvärd, smidig och har hög kvalité. 
De Produkter/tjänster som erbjuds är, till skillnad från andra AC som finns i fordon, 
portabla och drivs med både batteri och nätström, vilket är unikt. 
För att nå ut till den Marknad som kommer att bli aktuell kommer det genomföras 
marknadsföring, se bilaga 16, i form av annonsering i tidningar, tv och radio.  
För att lyckas med Marknadsföring och försäljning kommer produkten att hålla ett 
lågt pris i förhållande till stationära AC och kommer till en början att säljas direkt till 
kunderna. Visionen och målet första året är att sälja 500 stycken produkter och göra 
en bruttovinst på minst 200 000 kronor. 
Den största fördelen gentemot Konkurrenters stationära AC är att den kan drivas på 
batteri. Svagheten med detta är att man inte får lika hög kyleffekt som andra. 
Troligtvis kommer det lågpriskonkurrenter som försöker sälja produkten billigare. 
De Hot och möjligheter produkten har när den kommit ut på marknaden är att det 
kommer större företag som vill in på samma marknad. Men möjligheterna med 
produkten är många och stora eftersom den är helt ny på en stor marknad, vilket kan 
ge starka band till sina kunder. 
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7   Marknadsplan 
Ändamålet med denna marknadsplan är att skapa en karta över den väg vi vill gå för 
att komma till målet. Om resultatet skulle vara bra men att vi inte följt planen så 
slänger vi denna plan. Syftet är ju att skapa en tänkt karta, inte vara ett ändamål i sig. 
 
Marknadsplanen är gjord i sju enkla och tydliga steg. Planen är utformad efter den så 
kallade AIDA-formeln2, och där störst tyngd ligger på D och A, som innebär att väcka 
önskan för produkten, skapa övertygelse och leda kunden till handling. 
 

1) De målgrupper som produkten riktar sig till är bilägare, båtägare, 
husvagnsägare och hundägare, som inte har AC i sina fordon. 

 
2) Deras behov är att få ett bättre klimat i sina fordon. 

 
3) Vårt erbjudande är prisvärt, smidigt och har hög kvalitet. Det är en portabel 

AC som drivs på både batteri och fordonets strömkälla. 
 

4) Vår profilering är att bli det självklara valet när kunden ska välja en portabel 
AC för 12-volts bruk. Detta ska göras genom bra marknadsföring och 
kontinuerligt erbjuda nya modeller.  

 
5) De kommunikationsverktyg som kommer att används för att nå kunderna är 

direktutskick till hundägare via hundföreningar, annonsering i bil, båt och 
husvagnstidningar, annonsering i tidningar, tv och radio, samt reklampelare i 
biltillbehörsbutiker, se bilaga 16. 

 
6) Visionen och målet första året är att sälja 500 stycken produkter och göra en 

bruttovinst på minst 200 000 kronor. Till en början kommer stor del av 
bruttovinsten (ca: 40%) att gå till att stimulera försäljningen av produkten, se 
bilaga 17. 

 
7) Utvärdering av ansträngningarna skall ske med en intervall på 4 månader. Vid 

utvärderingen ska vi ställa oss frågorna: Hur gick det i förhållande till målet? 
Vad kan vi göra bättre? Hur fortsätter vi nu? 
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2 AIDA-formeln: Attention, Interest, Desire, Action 
   [14] http://www.laurelli.com/ordbok/ord/aidasformeln.asp 



8   Utvecklingsprocessen  
Projektet startade hösten 2006 och har genomgått många produktutvecklingsfaser. Här 
presenteras de metoder som har använts, och vad resultatet blev. Under projektets 
gång samlades det in mycket information för att kunna optimera den slutliga 
konstruktionen och produktens utseende. Med benchmarking och nyhetsgranskning 
kunde marknaden undersökas efter befintliga produkter och patent, och med 
marknadsundersökningar och spontana intervjuer kunde behovet för produkten 
bekräftas. I kommande avsnitt redovisas resultatet av dessa faktainsamlingar, som har 
bidragit till resultatet av projektet.  

8.1   BAD (Brain Aided Design) 
Brainstorming har använts på flera olika sätt och vid flera olika tillfällen under 
projektet. Alla olika koncept som tagits fram är framtagna med BAD och PAD 
tillsammans. 
För att välja vilket konceptförslag som skulle användas, gjordes detta genom 
brainstorming och valet blev en kompressordriven AC. Det var även ett viktigt 
verktyg när kravspecifikationen gjordes tillsammans med A2B Group. För att utforma 
en bra och praktisk design på produkten kombinerades brainstorming tillsammans 
med PAD och CAD. 

8.2   Kravspecifikation  
Krav har specificerats med avseende på produkten. Kraven har delats upp i: 
Komponenter som måste få plats, Funktionella krav, Produktionskrav och eventuella 
Önskemål som finns. Kravspecifikation genomfördes tillsammans med personalen på 
A2B Group. En metod som bland annat används på Ericsson användes, och den går ut 
på att först lista huvudkraven med hjälp av brainstorming, sedan göra en mindmap av 
dessa huvudkrav och till sist ta fram vad som måste utföras för att nå huvudkraven, se 
bilaga 02. 

8.3   PAD (Pencil Aided Design)  
För att på ett enkelt sätt illustrera idéer har det genomgående i projektet använts 
skisser i form av penna och papper.  

8.4   Benchmarking 
Det har genomförts informationssökning på Internet345678 hos tillverkande företag, 
patentsökningar och övriga platser för att ta reda på om någon liknande produkt fanns, 
vilket det inte gjorde. Jonas Westbergs har även sökt i sitt breda och väletablerade 
kontaktnät. Utöver dessa sökningar gjordes en nyhetssökning hos AWA patentverk. 
Det finns åtskilliga företag i Sverige och världen som tillverkar och distribuerar 
luftkonditioneringar i flera olika utföranden men ingen som specifikt gör portabla 
anläggningar för 12-volt och som dessutom har återvinning av kondensvattnet. Detta 
har resulterat i att vid ett tidigt stadium har gjorts en utförlig benchmarking och 
                                                 
3 [15] http://www.alibaba.com 
4 [16] http://www.globalsources.com 
5 [17] http://www.madeinchina.com 
6 [18] http://www.prv.se 
7 [19] http://www.espacenet.se 
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säkerställt att projektet har den nyproduktutvecklingsstatus som krävs då inga 
liknande produkter har påträffats. Dock har andra produkter granskats vad gäller 
lämpliga tekniska lösningar. För att studera hur kylanläggningar fungerar fanns 
mycket fakta på Internet och då främst på HowStuffWorks9. Ett flertal böcker har 
köpts och lånats som beskriver termodynamik och om hur kylanläggningar fungerar. 

8.5   Konceptförslag 
I början av projektet togs tre stycken konceptförslag fram. Det första konceptet, 
Koncept 1, som projektgruppen utforskade var att använda sig av samma princip som 
12-volts kylboxar/kylskåp. Dessa är uppbyggda av termoelektriska element som heter 
Peltier. Koncept 2 och Koncept 3 har samma uppbyggnad och drivs med hjälp av en 
kompressor. Detta är den vanligaste förekommande kyltekniken som används. 
Skillnaden på Koncept 2 och 3 är att de har olika kylmedium, CO2 och R134a. 

8.5.1   Koncept 1 – Peltier 
Detta koncept är uppbyggt enligt samma 
princip som 12-volts kylboxar/kylskåp.  
Dessa är uppbyggda av termoelektriska 
peltierelement, fläkt och elektronik. När 
likström kopplas till elementet avger det kyla 
och med fläktar kan man sedan sprida denna 
i omgivningen. Efter forskning kring detta koncept insåg projektgruppen att 
kyleffekten med detta koncept skulle bli för liten för att klara av att kyla en varm bil.  

8.5.2   Koncept 2 – CO2 
När projektgruppen insåg att koncept 1 med 
peltierelement inte skulle fungera, studerades större 
kylsystem, som exempelvis kylskåp, frysboxar och 
stationär AC. Dessa system använder en kompressor, 
kondensor, förångare och ett köldmedel. För att värna 
om miljön började projektgruppen med att studera 
miljövänliga alternativ, och koldioxid (CO2) var då det bästa valet.  

8.5.3   Koncept 3 – R134a 
Detta koncept består av samma uppbyggnad som 
koncept 2, med kompressor, kondensor, förångare och 
köldmedel, men köldmedlet är istället tetraflouretan 
(R134a) och är det köldmedlet som används mest. Med 
detta köldmedel fås en högre kyleffekt än vid koldioxid. För att välja konceptförslag 
gjordes en Utvärderingsmatris. 

8.6   Utvärderingsmatris  
De olika koncept som projektet valde mellan har utvärderades i en matris där 
egenskaperna viktats med hjälp av inbördes parvis jämförelse. Detta gav olika värden 
vilket visade hur viktiga de olika delarna var i relation till varandra. Dessa värden 
användes sedan i matrisen som är enligt Ottossons utvärderingsmatris, se bilaga 18. 
Resultatet av en sådan matris blir ett siffervärde som underlättar valet av lösning. Det 

                                                 
9 [3] http://www.howstuffworks.com/ac 
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                    Figur 9: Peltier 

 
Figur 10: CO2 

 
Figur 11: R134a 



koncept med högst poängsumma valdes, vilket blev en kompressordriven AC med 
R134a som köldmedel. 

8.7   Patentsökning / Nyhetssökning 
AWA-patent har gjort en nyhetssökning för att garantera att något patent inte 
existerade för denna typ av produkt, och även för att se så att inga patent fanns som 
hindrade de tekniska lösningar som var planerade att användas. Resultatet av deras 
undersökning visade att det inte fanns några hinder för de tekniska lösningar som hade 
arbetats fram och att inget patent fanns på någon snarlik produkt heller, se bilaga 19. 

8.8   Mjukvaruanvändning  
Under projektets gång har ett antal mjukvaruprogram använts i utvecklingsprocessen. 
Däribland Microsoft Word (dokumentation), Microsoft Excel (matriser), Microsoft 
PowerPoint (redovisningsmaterial), Microsoft Project (ganttschema), Mindjet 
Mindmanager (SWOT, brainstorming), Adobe Acrobat (dokumentation), Adobe 
Photoshop (bildhantering) och Catia V5R16 (ritningar).  

8.9   Redovisning  
Veckorapportering till handledaren har skett löpande under projektet för att redovisa 
projektets status och vad som har gjorts. Handledarmöten har ägt rum varje måndag 
och veckorapport har lämnats innan möte för att förbereda handledaren.  
En halvtidsredovisning av projektet ägde rum i slutet av december inför 
studiekamrater och handledare. Då presenterades vad som gjorts i projektet så långt 
och vad man hade för planer och visioner om resterande tid av kursen. Den 15 maj 
2007 gjordes en muntlig presentation av hela projektet inför studiekamrater och 
handledare. Vid presentationen visades resultatet av projektet, vägen dit samt 
funderingar och tankar kring en framtid för projektet.  
Högskolan i Halmstad anordnar den 31 maj – 2 juni en utställning av examensprojekt 
där projektgruppen planerar att delta med den framtagna produkten. 

8.10   Komponentval 
Då det i skrivande stund inte fanns en liknande produkt med samma funktioner, fanns 
det inte heller några komponenter som var helt anpassade till aktuella krav. Mycket 
tid har därför lagts på att hitta komponenter som passar och fungerar tillsammans men 
som samtidigt kan klara av de krav som är ställda. Med våra beräkningar se bilaga 14, 
har följande komponenter valts till produkten: kompressor, kondensor, förångare, 
expansionsventil, köldmediebehållare, filter, elektronikenhet och strömenhet, två 
stycken fläktar, termostat, tryckvakt, batteri och chassi. 
 
Den kompressor som valts är en 24-volts likströmskompressor 
som kommer ifrån Danfoss AB och heter BD350GH med en 
kyleffekt på 540 Watt. Anledningen till 24-volt är att det inom 
en snar framtid kommer att komma en elektronikenhet till 
kompressorn som gör att man kan använda den på 12-volt och 
ändå få samma prestanda. Den är därför mest realistisk att 
använda, se bilaga 20. 
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Figur 12: Kompressor 



 
För att få bästa effekt ur produkten har valet av 
kondensor och förångare anpassats till 1000 
respektive 604 Watt, enligt gjorda beräkningar, se 
bilaga 21. Dessa komponenter kommer ifrån 
företaget Nordicold AB. 
 
För att få ett optimerat system används en expansionsventil som heter TDN1-0.23 och 
är anpassat till det tryck som bildas i systemet. Till denna expansionsventil behövdes 
en köldmediebehållare och ett filter som tar hand om eventuell vattenbildning i 
processen och de heter DMC 2032s. En tryckvakt används för att släppa ut tryck om 
trycket i system blir för högt. Dessa komponenter kommer ifrån Danfoss AB. 
   
Den elektronikenhet och strömenhet som är i produkten kommer ifrån Danfoss AB 
och är optimerad för den valda kompressorn. I nuläget drivs dessa på 24-volt, men det 
kommer att komma en 12-volts inom en snar framtid enligt Danfoss själva. 
   
För att få rätt luftflöde och tryck genom produkten och framförallt 
kondensorn och förångaren, används två stycken fläktar ifrån 
företaget ebm-papst, se bilaga 22.  Dessa har ett luftflöde på 360 m3/h 
vardera och klarar trycken på 30 respektive 11 Pascal, som är 
anpassat efter kondensorn och förångaren. 
   
En termostat ifrån Danfoss vid namn EKC 201 används i 
produkten. Den har ett temperaturområde mellan -60−50°C och 
en digital display som visar aktuell temperatur och där man kan 
ställa in önskad temperatur, se bilaga 13. 
   
Ett batteri av typen Metal-Hybrid ska användas, då den nya 
elektronikenheten och strömenheten för 12-volt är installerad i produkten. Batteriet 
ska ha en styrka på 20Ah enligt de beräkningar, se bilaga 23, som är gjorda för att 
klara kravet på minsta drifttid. 
   
Produkten kommer att ha ett chassi tillverkat i polymer-plast för att få rätt hållfasthet 
och klara de temperaturer som uppstår. I chassiet kommer även termostatens display 
att monteras. När chassiet tillverkas kommer valt pigment att tillföras för att få en 
hållbar finish på produkten, se bilaga 24. 

8.11   CE märkning 
AirCon består av kvalitetskomponenter, ifrån väletablerade företag, som är CE-
märkta. Detta gör att arbetet kring CE-märkningen underlättar när produkten är färdig 
och ska lanseras på marknaden. 

8.12   Tester 
Det kommer att göras olika typer av tester och simuleringar på produkten. Dessa ska 
göras för att man ska kunna se vilka egenskaper som de ingående delarna behöver ha. 
Först och främst ville man veta vad kompressorn skulle behöva ha för effekt för att 
klara av att kyla bilen enligt de krav som var uppsatta utan att den samtidigt ska vara 
överdimensionerad. För att se detta ska flera test göras. Det första går ut på att köra 
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Figur 13: Förångare & Kondensor 

 
Figur 14: Fläkt 

 
Figur 15: Termostat 



med en bil och se om AC:n klarar av att hålla en temperatur på 20 °C kontinuerligt 
under tiden som den får strömförsörjning av bilen motor . Nästa test blir att testa den 
precis efter att man har stängt av bilen och AC:n ska då klara av att hålla en 
temperatur på 24°C -26°C under minst 45 minuter med hjälp av produktens inbyggda 
batteri. Slutligen ska man prova att ställa en bil i solen tills den invändigt har en 
temperatur på ca 70 °C, bilen ska sedan stå kvar i solen och samtidigt så startas den 
portabla AC:n för att se om den klarar av att kyla ner bilen till 24°C -26°C och sen 
hålla den temperaturen i 15 minuter. När sen den nya elektronikenheten har kommit 
så ska testen upprepas flera gånger genom att ställa in olika effektvarvtal för varje test 
och på så sätt komma fram till ett optimalt varvtal och då kunna se vilken effekt som 
den slutliga produkten kommer att behöva. När det är gjort så kan övriga 
komponenter anpassas efter kompressorns värden.  
Det kommer även att göras andra typer av tester för att mäta bland annat luftflödet in 
och ut ur fordonet. När testerna är gjorda kommer prototypen att skickas till 
Volitation Technology där prototypen kommer att testas återigen i deras avancerade 
testlaboratorium. Detta för att de ska kunna verifiera de testresultat som har gjorts och 
se så att de stämmer. Det måste även göras för att få lov att sälja den eftersom regler 
och bestämmelser i kylbranschen måste följas. 

8.13   Marknadsundersökning 
Under projektets gång genomfördes marknadsundersökningar i form av spontana 
intervjuer via telefon med personer som har daglig kontakt med hundägare, samt 
spontana intervjuer med bilägare vid Hydro obemannad bensinstation på 
Laholmsvägen i Halmstad. I bilaga 01, presenteras fullständiga svar till de båda 
enkäter som användes. 

8.13.1   Hundägare 
Undersökningarna med hundpensionaten visar att intresset för produkten finns. Alla 
upplever att det måste planeras om man skall ta med sig hunden i bilen. Ska det 
stannas för ett kortare ärende måste hunden tas med i bilen, eller alternativt öppna 
fönster och bagage. De lösningar som personerna vet finns är lås till grindarna som 
kan sätta i bagagen. Priset som de tror hundägare skulle vara beredda att betala för 
produkten varierade stor, vilket var mellan 500 – 4000kronor.  

8.13.2   Bilägare 
Projektgruppen intervjuade tolv stycken olika personer som stoppade och tog sig tid 
att besvara frågor. Här följer en kort sammanfattning av intervjun.  
Majoriteten av de tillfrågade hade en AC i sin bil. Av dessa personer skulle bara 
hälften laga sin AC om den gick sönder. Dessa personer skulle vara intresserade av att 
kolla på en portabel AC om priset var bättre än vad en lagning skulle kosta. Av de 
fyra personer som inte hade AC skulle tre stycken vara intresserade av att köpa en 
portabel AC till ett bra pris.  
Denna undersökning visar att det finns ett intresse av att köpa en portabel AC i båda 
fallen, dvs om man har eller inte har AC i bilen. Vid prisfrågan varierade även svaret 
här, men ett ungefärligt pris skulle vara 500-3000kr. 
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9   Ekonomiska planer 
De delar som har köpts in till prototypen redovisas här nedan, (exkl. moms). 
 
Komponent Leverantör Pris  
Kompressor Danfoss 5000 
Kondensor Nordicold 620 
Förångare Nordicold 897 
Expansionsventil Danfoss --- 
Köldmediebehållare Danfoss --- 
Filter Danfoss --- 
Elektronikenhet Danfoss Ingår 
Strömenhet Danfoss Ingår 
2 st fläktar  Ebm-papst 2*946 
Termostat Danfoss --- 
Tryckvakt Danfoss --- 
Batteri Ej klart --- 
Chassi HH.se --- 
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Troligtvis kommer den slutliga produkten att hamna mycket lägre i pris på grund av 
att tillverkningen kommer att hamna i Kina där man har helt andra prislägen än i 
Sverige. Dessutom är i stort sett alla delarna specialanpassade för de krav och 
ändamål som är uppsatta vilket innebär att de produceras i låga kvantiteter. Vid en 
eventuell produktion hos Volitation Technology kommer delarna som ska höra till 
produkten att serietillverkas vilket kommer att sänka kostnaderna för dem väsentligt. 
Då prototypen ännu inte är färdigställd så har inte någon ekonomisk kalkyl kunnat 
göras eftersom man först måste veta vad för komponenter som produkten kommer att 
innehålla innan man kan göra en jämförelse med hur priserna ligger hos Volitation 
Technology i Kina. Men enligt Jonas Westberg så uppskattar han att man kommer att 
klara av att ha ett försäljningspris på 2 500 kr eller lägre. Detta baserar han på en 
jämförelse med en annan portabel luftkonditionering som man bygger på fabriken i 
Kina som heter VolitationV-A001, se bilaga 25, och som innehåller liknande 
komponenter och har också mer effekt än vad vår produkt kommer att ha. Den skulle 
kosta att köpa av dem strax under 800 kr/enhet inklusive fjärrkontroll och övriga 
standardtillbehör. Fraktkostnaden skulle hamna på ca 40 kr/enhet om man fyller en 
container. Sen läggs även en tullavgift på som är på 12 % inklusive frakt. Utöver 
dessa kostnader så läggs även moms på priset. Man ser då att även om produkten 
skulle bli dyrare att tillverka så är det ändå en stor marginal upp till det maximala krav 
som är satt till 2500 kr i försäljningspris. 



10   Reflektioner / Kritisk granskning  
Att driva ett projekt i ett område där kunskap saknats har varit svårt. Detta har 
medfört förseningar då förhastade beslut inte tagits, då vi anser att man först och 
främst måste ha bakgrund för dem.  
 
En ytterligare anledning till försening har varit att valet av komponenter var 
specialdelar. Kompressorn från Danfoss AB är ett provexempel och som inte finns till 
försäljning ännu. Denna har högre effekt än andra kompressorer vilket är anledningen 
till att andra komponenter har blivit special. Men denna försening ses bara som positiv 
då produkten blivit betydligt effektivare.  
 
För att utföra produktutvecklingsarbetet på ett kreativt och strukturerat sätt valdes 
metoder i utvecklingsarbetet som vi haft bra kunskap om, och dessa metodval har 
varit till stor hjälp under hela projektets gång. 
 
Den riskanalys som gjordes i början av detta projekt visade sig stämma på de flesta 
punkter i arbetets gång. Däribland kan nämnas att tidsplanen inte höll som planerat, 
det blev förseningar med prototyptillverkningen, beställda komponenter blir försenade 
och det blev svårt att hitta komponenterna som söktes.  
 
De marknadsundersökningar som är gjorda kan tyckas vara för lite. Syftet var dock att 
visa att en trend och att se att behovet finns. Med hjälp av marknadsföring kommer 
behovet att öka. Vi har fått höra mycket positiva ord från fysiska personer både i och 
utanför branschen, om vi lyckas ta fram denna produkt. Många personer har även 
uttryckt sig att det kommer bli svårt att lyckas med projektet.  
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Då vi inte hade någon tidigare erfarenhet inom detta produktområde har projektet 
givit oss goda erfarenheter i hur man forskar och utför ett produktutvecklingsarbete. 
Vi har knutit kontakter med stora väletablerade företag på den nationella marknaden 
vilket i framtiden ses som positivt för oss.     
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Bilaga 01 (sida 1/3) – Intervjuer 
Här presenteras de båda enkäter som vi använde för att få en bra bild över hur våra målgrupper ser 
på problemen som vår produkt löser, samt hur de ställer sig till vår produkt. Svaren presenteras på 
nästföljande sidor i samma bilaga. 

Målgrupp – Hundägare 
Intervjuerna till denna målgrupp är gjorde per telefon där vi ställde frågor till personen i fråga och 
antecknade det som svarades. De frågor vi ställde löd enligt följande: 
 

1. Uppfattar du det som att det är ett problem när man har med sig hunden i bilen och måste 
göra ett stopp, t ex. springa in på affären, och det är soligt och varmt ute? 
 

2. Händer det ofta att du vill lämna bilen en stund, men måste ta med dig hunden ut för att det 
blir för varmt i bilen? 
 

3. Vet du om det finns några lösningar på detta problem, någon produkt? 
 

4. Vi håller på att tillverka en portabel AC som kommer fungera när bilen är avstängd! 
tror du hundägare skulle vara intresserade av en sådan produkt för att lösa problemet? 
 

5. Hur mycket skulle du vara beredd att betala för en sådan?  

Målgrupp – Bilägare 
Intervjuerna till denna målgrupp är gjorde med personlig kontakt vid en Hydro obemannad 
bensinstation i Halmstad där vi ställde frågor till personen i fråga och antecknade det som svarades. 
De frågor vi ställde löd enligt följande: 
 

Inledande fråga:  
Har du en AC i bilen? 
 
1. Vid, ja! Skulle du reparera din AC om den går sönder? 

 
a. Om, nej! Varför? 
b. Skulle det vara intressant att köpa en portabel AC istället för att betala en dyr 

reparation? 
c. Hur mycket skulle du vara beredd att betala för en sådan? 

 
2. Vid, nej! Varför har du inte det? 

 
a. Skulle det vara intressant att köpa en portabel AC? 
b. Hur mycket skulle du vara beredd att betala för en sådan? 
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 Bilaga 01 (sida 2/3) – Intervjuer 
Här presenteras svaren och slutsatserna till intervjuerna. 

Resultat: Målgrupp – Hundägare 

Aleskogens hunddagis, Halmstad. 
 

1. Ja, man måste ju tänka till innan man åker ut för att göra ärenden. Det går ju bra om det bara 
är någon minut men inte längre, så ja det är ju givetvis ett problem. 
 

2. Som sagt så måste man planera detta, eller eventuellt ställa upp bagage eller något liknande 
men då kan man ju inte lämna bilen utom synhåll. Annars får man väll ta med sig hunden ut 
ur bilen. 
 

3. De lösningar jag vet om är grindar och burar som man kan låsa med bagageluckan öppen, 
och att det ändå blir hyfsat inbrottssäkert. Sen finns det ju också solskydd till fönster som tar 
den värsta solen iaf.  
 

4. Ja det tror jag. Har tänkt tanken själv tidigare!. Är produkten säker och prisvärd tror jag den 
blir succé. Många har hunden lös i bilen och då måste den vara säker så att hunden inte 
skadar sig. 
 

5. svårt att säga, det beror lite på hur ofta man behöver använda den!. Jag planerar hela tiden 
när jag ska iväg så jag har inte så stort behov, men för mig är det kanske mellan 500-1500kr. 
Men sen finns det dom som är i mycket större behov än mig och dom skulle nog betala 
betydligt mer tror jag. 

Skedala Hundpensionat 
 

1. Den uppfattningen hör man då och då, man får ju planera.  
 

2. Det händer ofta, man kan ju inte lämna hunden i bilen på sommaren. 
 

3. Njae, man får ju öppna fönster och bagage helt enkelt. 
 

4. Ja. Varför inte?  Det skulle ju vara jättebra! 
 

5. Jag tror det kan variera väldigt mycket från person till person faktiskt. Många öser ju ut 
pengar på sin hund, och andra inte så..  där får jag nog säga 1000-4000kronor. 
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Bilaga 01 (sida 3/3) – Intervjuer 

Resultat: Målgrupp – Bilägare 
Vi intervjuade tolv stycken olika personer som stoppade och tog sig tid att besvara våra frågor. Vi 
kommer här att presentera en sammanfattning av de svaren vi fick på de frågor vi ställde: 
 
På den inledande frågan svarade åtta personer att dom har AC och fyra stycken att dom saknar. 
 
Av de åtta personerna som svara att dom har AC, så svarade fyra av dessa att de troligen inte skulle 
laga sin AC på verkstad, av anledningen att det är för dyrt. De skulle absolut vara intresserade av att 
köpa en portable AC om priset är mycket lägre än att laga den befintliga. 
Av de åtta som hade AC skulle totalt fem personer vara intresserade av att köpa en portabel AC om 
priset skulle vara en betydlig skillnad jämfört med att reparera en befintlig. Vid prisfrågan varierade 
svaret ganska mycket, men ett ungefärligt pris skulle vara 1000-3000kr. 
 
Av de fyra personer som inte hade AC skulle tre stycken vara intresserade av att köpa en portabel 
Ac till ett bra pris. Vid prisfrågan varierade även svaret här, men ett ungefärligt pris skulle vara 
500-2500kr. 
 
Av denna undersökning ser vi att det finns ett intresse av att köpa en portabel AC i båda fallen, dvs 
om man har eller inte har AC i bilen.  
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Bilaga 02 (Sida 1/3) – Kravspecifikation 
De krav och önskemål som vi har satt upp tillsammans med A2B Group för produkten är följande:  
 
 

Komponenter som måste få plats:  
• Kompressor 
• Expansionskärl 
• Kondensor 
• Förångare 
• Kretskort 
• 2st Fläktar 
• Kontrollenhet 
• Termostat 
• Överhättningsskydd 
• Strömenhet 12V, cigguttag 

 

  

Funktionella krav 
  

Produktions krav 
F.K1-  
F.K 2-  
 
F.K 3-  
 
F.K 4-  
 
F.K 5-  
 

Varmluftsavskilljare. 
Tillräcklig strömförsörjning för att 
kyla i upp till en timme. 
Klara av att kyla till behaglig 
temperatur. C:a +25 
När bilen är igång ska den fungera 
kontinuerligt. 
Max fysiska yttermått H300 x B200 
x D200mm. 

P.K1- 
  
 

Låg tillverkningskostnad,  
Försäljningpris: 2 500 sek. 
  

  

Önskemål 
  

Övrigt              

Ö1-  
Ö2-  
Ö3- 
 
Ö4-  
 
Ö5-  
Ö6- 
 
Ö7- 
 
Ö8- 
 
Ö9- 
 
Ö10- 
Ö11- 
 
 
Ö12- 

Attraktivt utseende.  
Fysiska mått: H100 x B200 x 200mm 
Digital display för temperatur och timer 
inställningar. 
Backup ström för att spara bilens 
batteri.  
Smidig placering i bilen. 
Timer och start/stopp funktion med 
sms-tjänst. (vid en exklusivare modell) 
Klara av att kyla till behaglig 
temperatur. C:a +22 
På diskret sätt leda ut varmluften ur 
bilen. 
Fjärrkontroll för enklare hantering vid 
placering på golvet i bilen 
Världspatent. 
Möjligt att placera mellan bilens 
framsäten, eller hänga på baksidan av 
passageraresätet? 
Återanvändning av kondens vatten 

Gruppen har fria händer att komma med 
tekniska lösningar. 
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Bilaga 02 (Sida 2/3) – Kravspecifikation 
Requirement Specification AirCon - 1 
This document describes all frozen requirements that will be tested and/or verified for the portable 
airconditioning for cars to be developed by AtwoB Group AB. The original source for the 
requirements is the document: “Ostrukrurerade krav AirCon1 PA3.doc”. 
 
All changes and/or additions to the requirements in this document have to be formally reported to 
and updated by the document responsible. Linked to this dokument is a Test specification named 
“Test Specification AirCon1 A.doc” 

1. Functional Requirements: 

a. When the car is running it shall be able to run the AC continously (1b) 

b. When stopping the car the AC shall be able to start directly or on a timer. 

c. The timer shall have a memory for minimum one start time  

d. Hot air separation shall be made with minimal visual solution so that no pipes or 
installation of devices are necessary. If possible the cars present ventilation system 
shall be used. 

e. The AC shall be able to stop working if the battery level of the car goes below 11,7V 
and be able to give a warning if the power is not sufficient to meet expected cooling 
times when caris stanting still, see 2a below. 

f. Automatic handling of water that is generated when AC is running. 
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Bilaga 02 (Sida 3/3) – Kravspecifikation 
2. Non-Functional Recuirements: 

 
a. The following patent shall be licensed and used; has the following numbers: No. 

200420115774.0 / 200420058370.2 / 200420115773.6 / 200510071928.X 

b. Time to be able to hold 25 degrees inside the car when not running. (1a) 

i. Minimum 45 minutes from car stops after a trip. 

ii. Minimum 15 minutes after reaching desired temperature when car has been 
standing. 

c. The AC shall be able to hold 20 continously when running the car. 

d. Cooling effect shall be as low as possible and maximum 1500W; first testing shall 
be with a 500W compressor. 

e. Condensor requirements: 

i. Shall be as small as possible but have as good effect as possible together 
with its designated fan and fit the design of the AC. 

f. Size of the AC: 

i. Maximum: H 300mm, W 200mm, D 200mm. 

ii. Target: H 100mm, W 200mm, D 200mm. 

g. Cooling agent: Freon R134 A or most natural friendly and effective alternative. 

h. Input power is 12V. External battery is allowed in addition to car battery. 

i. The AC shall be mounted in a strategic position inside the car so it is easy to handle 
and give maximum effect for cooling. 

j. Easy to read display with light for showing settings and information. 

k. Buttons for programming the AC shall not be too small and have clear markings. 

l. Be easy to do maintenance, no demand for special tools. 

m. CE certification shall be approved on all included parts needing this. 

n. Environment and safety regulations for Europe and Sweden in general shall be 
followed and complied to. 

o. Operating and installation manual shall be in Swedish and easy to understand. 
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Bilaga 03 (Sida 1/1) – Organisationsstruktur 
 
 

 
 

Handledare 
  

Gunnar 
Weber 

Projektet 

  

Portabel luftkonditionering 

Experter 
  

Danfoss 
Nordicold 

Ebm-papst

Referensgrupper
  

Hundägare 
Bilägare 

Husvagnsägare 
Båtägare 

Projektgruppen 
  

Thomas Eldh 
Kristian Albertsson 

Finansiärer 
  

ALMI 
A2B Group 

AB 

Uppdragsgivare
  

A2B Group AB 
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Bilaga 04 (Sida 1/1) – Budget 
Budgeten fastställdes till 37 500kr den 10 oktober 2006 enligt följande: 

Kostnader:  Budgeterat: Utfall: 
    

Telefon  700 500 

Instuderingsmaterial  1 000 1000 

Kontorsmaterial  300 100 

Presentationsmaterial  800 900 

Modellkostnader  200 - 

Prototypkostnader:  32 500 - 

• Kompressorer  (10 000) 5 000 

• Elmotor  (2 000) - 

• Fläktar  (2 000) 1900 

• Kondensorer  (2 500) 620 

• Förångare  (2 500) 897 

• Termostat  (1 000) - 

• Chassi/Skal  (3 000) - 

• Luftspjäll  (1 000) - 

• Elektronik  (2 000) - 

• Torkfilter  (500) - 

• Expansionsventil  (1 000) - 

• Övrigt  (5 000) - 

Studiebesök/Mässor  800 - 

Reseersättning  1 200 1 500 

Summa:  37 500 - 

Alla värden har enheten [sek]    
 
* Alla priser i skrivande stund ännu ej fastställt 
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Bilaga 05 (Sida 1/1) – Bidrag 
ALMI företagspartner valde att sponsra projektet med 30 000kr.  
ALMI sponsrades projektet med 15 000kr till Nyhetssökning/Patentsökning och 15 000kr till 
prototyptillverkning. 
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Bilaga 06 (Sida 1/2) – Tidplan 
Projektplanen visar när aktiviteterna i projektet är beräknat vara färdiga. 
Det är även visat hur lång tid (i veckor) varje aktivitet tar att utföra. 
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Bilaga 06 (Sida 2/2) – Tidplan 
Gantt.schemat har vi utformat i två exempel: ett detaljerat och ett övergripande. 
 

Detaljerad 

 
 
 

Övergripande 
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Bilaga 07 (Sida 1/1) – Inflytandeanalys 
Inflytandemodellen: visar vilka som är projektets intressenter, samt deras intresse och hur stor 
möjlighet de har att påverka. 
 
 

figur: Inflytandemodell
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Bilaga 08 (Sida 1/1) – Riskanalys 
Denna analys utfördes i grupp, där åtta personer hade fem prickar till förfogande som symboliserar 
risk och sannolikhet. Procenttalet representerar den bedömda risken/sannolikheten.  
 

 
Tillverkare finns ej 

 
 

5 prickar 
12.5 % 

 

 Likviditetsproblem 
(Budget spricker) 

 
 

4 prickar 
10 % 

 

 Konflikt i 
projektgruppen 

 
 

1 prickar 
2.5 % 

 

 Konflikt/kommunikati
on med A2B Group 

 
 

1 prickar 
2.5 % 

 
       

 
Kunskapsbrist 

 
 

2 prickar 
5 % 

 

 Materialval 
(kvalitetsbrist och 
svårt att hitta rätt) 

 
3 prickar 

7.5 % 
 

  
Tidsplanen spricker 

 
 

7 prickar 
17,5 % 

 

 Produkten finns redan 
(Patentskyddad) 

 
 

4 prickar 
10 % 

 
       

Brist på 
informationsmaterial 

 
 

0 prickar 
0 % 

 

 Tester visar att 
produkten inte klarar 

av uppsatta krav 
 

5 prickar 
12.5 % 

 

 Sjukdomar 
förhindrar arbetet 
(Kristian/Thomas) 

 
0 prickar 

0 % 
 

  
Försening av prototyp 

 
 

4 prickar 
10 % 

 
       

 
Sabotage 

 
 

0 prickar 
0 % 

 

 Försening av 
beställda 

komponenter 
 

4 prickar 
10 % 

 

 Felanvändning av 
utvecklingsverktygen

 
 

0 prickar 
0 % 

 

 Datorhaveri (Fakta 
och resultat 
försvinner) 

 
0 prickar 

0 % 
 

 
Resultatet av denna analys visar att de största riskerna med projektet är att Tidsplanen spricker, 
Tillverkare finns inte, Tester visar att produkten inte klarar uppsatta krav, Förseningar av 
prototypen, Produkten finns redan, Beställda komponenter blir försenat och att budgeten spricker. 
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Bilaga 09 (Sida 1/1) – SWOT 

Strength  
− Först på marknaden 

Att vara först på marknaden är en jättestor styrka. 
− Vattenåtervinning 

Med ett patenterat vattenåtervinningssystem som tar hand om kondensvattnet. 
− Portabel 

En styrka är att den är portabel, dvs att man kan ta med sig den eller flytta runt den i bilen. 
− Batteridriven och Nätdriven 

Att AirCon är batteri och nätdriven gör att den fungerar utan nätsladden inkopplad. 
− Prisvärd 

Den är prisvärd jämfört med stationära AC-anläggningar. 
− Bred och internationell marknad 

En styrka med produkten är att den kommer att säljas utomlands och blir tillgänglig i olika 
miljöer, exempelvis båtar, husvagnar mm. 

− Tillverkning i Kina 
Gör att den får ett lågt tillverkningspris vilket medger ett lågt försäljningspris. 

Weakness 
− Mindre effekt än fast ansluten AC 

Effekten kommer att bli lägre än stationära AC-anläggningar. Detta beror på att den kommer 
att drivas på 12Volt. 

− Tidsbegränsad drifttid 
Då den drivs enbart på batterierna. 

Opportunity  
− Ny marknad 

Eftersom den är portabel och drivs på 12Volt finns det väldigt stora möjligheter att 
introducera den på nya marknader. 

− Stora möjligheter till vidareutveckling 
Produkten är en ny produkt på en ny marknad. Möjligheterna att vidareutveckla produkten 
ses som stora. Produkten är helt ny och har inte fått respons från marknaden ännu.  
I framtden finns det även möjligheter att använda miljövänligt köldmedium. 
Utvecklingen av batterier går hela tiden framåt vilket leder till en mindre produkt och ett 
lägre pris. 

− Många olika modeller 
Stora möjligheter att göra flera olika modeller med olika funktioner till olika målgrupper. 

Threats  
− Större, mer bransch-etablerade företag 

När produkten har kommit ut på marknaden så finns det risk för hot från större etablerade 
företag som vill in på samma marknad. 

− Plagiat 
En risk är ju att företag kopierar/plagierar produkten. 

− Förbud mot köldmediet 
Eftersom det köldmediet som till en början kommer att användas påverkar växthuseffekten 
finns det risk att köldmediet förbjuds i framtiden. 
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Bilaga 10 (Sida 1/2) – Köldmedium 
Allmänt 
Ett köldmedium är det så kallade ”bränslet” i en kylanläggning. Köldmediet är en energibärare som 
kyls ner på ett ställe och värms upp på ett annat, vanligen mellan två så kallade reservoarer. 
Köldmediet ska helst vara anpassat så att det förångas i kontakt med värmereservoaren (där värme 
hämtas) och kondenserar i kontakt med kylreservoaren (dit värmen avges).  
 
Det råder ett generellt förbud att tillverka och använda ozonnedbrytande ämnen i Sverige. 
Förordningen (SFS 2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet, ”ozonförordningen” reglerar 
dessa förbud. Ämnen som bryter ned ozonskiktet innehåller antingen klor (Cl) eller brom (Br). 
Dessa ämnen förångas lätt och är mycket stabila, vilket leder till att de kan nå stratosfären där 
ozonskiktet finns. 
 
Valet föll på ett freonfritt köldmedia som heter Tetraflouretan, och som har kölmedienummer 
R134a, vilket ingår i gruppen HFC (fluorkolväten) och används som alternativ till CFC 
(klorfluorkarboner). CFC har tidigare använts som drivgas i sprayförpackningar och som 
köldmedium i kyl-, frys- och andra klimatanläggningar. I Sverige får idag CFC bara användas i 
befintliga stationära enhetsaggregat (kyl- eller frysskåp) med en fyllnadsmängd av 900 gram eller 
mindre. HFC innehåller varken klor eller brom och bryter inte ned ozon. Däremot bidrar det till 
växthuseffekten. 
 
Sedan Montrealprotokollet trädde i kraft har världsproduktion och konsumtionen av samtliga 
ozonnedbrytande minskat från ca 1,8 miljoner ton årligen till knappt 0,2 miljoner ton per år (räknat 
som ozonnedbrytande potential, ODP-ton). Utan protokollet skulle konsumtionen, endast av CFC 
(freoner), ha nått uppskattningsvis 3–8 miljoner ton till 2060, vilket skulle ha inneburit en 50-
procentig nedbrytning av ozonskiktet vid år 2035. 
 
I kylskåp för hushållsbruk, i kommersiella och industriella kylanläggningar, i värmepumpar och 
luftkonditioneringsanläggningar byter man ut CFC mot ammoniak, koldioxid, kolväten eller HFC. 
Numera finns det på marknaden kylsystem som utnyttjar vatten och koldioxid som köldmedium och 
man kan använda naturliga köldmedier, exempelvis kolväten eller ammoniak, som varken bryter 
ned ozonskiktet eller påverkar klimatet 
 
Lagstiftning som reglerar användning av köldmedium finns i köldmediekungörelsen (SNFS 
1992:16, med senaste ändringar SNFS 2003:11) och miljöbalken (SFS 1998:808) 
 
Efterhanteringen av köldmediet R134a sker hos auktoriserade verkstäder, vanligtvis AC-
reparatörer, kylservice bolag eller på återvinningscentraler.  
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Bilaga 10 (Sida 2/2) – Köldmedium 
Tekniska värden 
Här presenteras de vanligaste köldmedierna. Valt köldmedia är R134a. 
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Bilaga 11 (Sida 1/1) – Klistermärke 
Klistermärke att fästa vid behov i bilen, båten eller husvagnens olika rutor för att påvisa att en 
portabel AC används. 
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Bilaga 12 (Sida 1/1) – Förpackning 
Måtten på förpackning kommer att vara 420x330x295mm (LxBxH). 
Med en 20fot container med innermåtten 5890x2330x2370mm (LxBxH) kommer det att få plats 
784st förpackningar, och om man använder den största containern som är på 40fot 
12020x2340x2380mm (LxBxH) får det plats 1568st.  
 
Container Längd Bredd Höjd  
Förpackning 420 330 295  
20fot (antal) 14st 7st 8st = 784st 
40fot (antal) 28st 7st 8st = 1568st 
 
 
Mått på produkten är enligt bilden nedan 374x304x260mm 
  

 
 
 
Bilden nedan visar hur många förpackningar som får plats i en 20fot container. 8st på höjden, 7st 
på bredden och 14st på längden. Det blir totalt 784st i en 20fot container. 
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Bilaga 13 (Sida 1/4) – Termostat 
SEKRETESS 
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Bilaga 14 (Sida 1/1) – Beräkningar 
Under arbetets gång har en hel del beräkningar gjorts för att kunna få fram hur de ingående 
komponenterna ska dimensioneras. Det har dessvärre varit mycket svårt att räkna på grund av 
störningen som kommer av solen som är i stort sett omöjlig att räkna på, därför har man räknat i 
överkant för att få ett riktvärde på hur komponenterna behöver se ut. Prototypen kommer sen att 
testas under verkliga förhållanden för att på så sätt kunna få fram mer exakt vad komponenterna 
behöver klara. De beräkningar som har gjorts är framför allt att se hur mycket värmeeffekt som en 
bil släpper igenom från solen. Detta för att kunna räkna ut hur mycket produkten kommer att 
behöva kyla för att hålla bilen kall. Solen värmer vinkelrätt mot glas 800 W / m² och mot biltak ca 
150 W / m². Eftersom de flesta bilar har en typ av solskydd inbyggt i rutan och eftersom solen 
aldrig är vinkelrätt mot hela framrutan på grund av att den är buktig räknade man med att rutan 
skulle släppa in ca 500 W / m². Då man räknade på värsta tänkbara scenario räknade man när solen 
var vinkelrätt mot framrutan vilket sker vid infallsvinkeln ca 60° beroende på bilmodell. Man 
räknade då på att framrutan var 1,5 m² och taket 2 m². Detta ger beräkningen:  

 
X = verklig värmeeffekt på tak 
P=A*I 
Effekt fönster = 1,5*500 = 750 W / m² 
Effekt tak = 2*sin60*150 = 260 W / m² 
Effekt total = 750 W / m² + 260 W / m² = 1010 W / m² 
Beräkningar som har gjorts på komponenterna är hämtade från (Löndahl & Ol son 2000) och 
(Elovsson & Alvarez 1993).   
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Bilaga 15 (Sida 1/2) – Affärsplan 
Affärsplanen är utarbetad av projektgruppen och har som syfte att underlätta arbetet vid kommande 
lansering. Affärsplanen är uppbyggd i sex huvudfrågor som besvarats, och sedan sammanfattad i 
Rapporten. 
 
Affärsidé    

− Marknad för din produkt/tjänst – var finns den?  
Marknaden finns i alla delar av världen som har tillräckligt hög lufttemperatur för att en AC 
ska bli nödvändig.  

− Vad ska du sälja och till vilka? 
Det som skall säljas är en prisvärd, smidig portabel AirCondition av hög kvalité som får sin 
ström från 12-voltsuttaget i t.ex. bilen eller via separata batteri. Den kommer i första hand 
att säljas till dem som inte har en fungerande AC i sin bil eller som vill kunna lämna kvar 
sin hund i bilen under tiden som man lämnar bilen för att göra ärenden. 

− Varför ska kunderna köpa av just dig?  
Kunderna kommer att konsumera just denna produkt eftersom det är den första portabla AC: 
n för 12-volt i världen, och med de funktioner som produkten har så finns ingen annan 
konkurrent. 
 

Produkter/tjänster 
− Vad gör dig och dina produkter speciella mot andra och deras produkter?  

Skillnaden mellan vår AC och övriga är att den är portabel vilket innebär att det bara är att 
plugga in den i ett 12-volts uttag och starta den, detta medför att den inte kräver någon 
installation och du kan dessutom användas i olika fordon. Den kan också drivas, när bilens 
motor inte är påslagen, med hjälp av extra batteri. Detta gör att du kan lämna din hund kvar i 
bilen när du gör ärenden och du kan planera när du vill att din bil skall vara nerkyld. 
Till skillnad mot andra AC: s finns det ett system som tar hand om kondensvattnet som 
bildas, vilket gör att den lämpar sig bra till portabelt bruk. 

 
Marknad 

− Hur ser marknaden ut idag?  
Då det i dagens läge inte finns någon liknande produkt så är det svårt att säga hur 
marknaden kommer att se ut men vi tror att efterfrågan kommer att bli mycket stor så fort 
produkten kommer ut på marknaden. 

− Hur ska kunderna nås?  
Kunderna ska nås med reklamannonser i framförallt skrifter som går ut till bil och 
hundägare men vi ser även att det skulle kunna vara lönsamt att annonsera i dagstidningar, 
tv och radio.  
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Bilaga 15 (Sida 2/2) – Affärsplan 
 
Marknadsföring och försäljning 

− Hur klarar sig dina produkter/tjänster i jämförelse med konkurrenternas vad gäller 
pris, kvalitet, kundservice, vad kommer du göra bättre?  
Produkten kommer att hålla ett lågt pris i förhållande till de stationära AirCondition som 
finns på marknaden idag. Detta är möjligt då produktionen kommer att äga rum i Kina, där 
man har avsevärt lägre produktionskostnader än i Sverige.    

− Hur ska du sälja? Direkt till kunder, via återförsäljare etc.  
Produkten kommer att säljas direkt till kunder av A2B Group, till en början, för att 
förhoppningsvis sedan säljas via återförsäljare.  

− Lönsamhet 
Med ett maxpris på 2500 kronor och ett mål första året att sälja 500 stycken, är vinsten 
(intäkter-utgifter=vinst) på cirka 200 000 – 400 000 kronor. Ju fler sålda produkter kan 
inköpspriserna pressas och vinsterna kommer att öka successivt med tiden. 

 
Konkurrenter 

− Gör en kritisk jämförelse mellan dina produkter med konkurrenternas 
(Styrkor/svagheter). 
Den största fördelen som vi ser med produkten i jämförelse med en traditionell 
luftkonditionering är att den kan användas utan att ha motorn påslagen. Som nackdel skulle 
vi vilja peka på att den inte ger lika mycket kyleffekt som den traditionella. 

− Vilka reaktioner kan du förvänta dig av konkurrenterna när du drar igång (priskrig 
etc.).  
Vi förväntar oss att lågpriskedjor kommer att göra kopior av produkten och försöka att sälja 
produkten billigare. 

 
Hot och möjligheter  

− Försök att få en realistisk blick över riskerna och hur de kan göras mindre.     
När produkten har kommit ut på marknaden så finns det risk för hot från större etablerade 
företag som vill in på samma marknad. För att undvika att tappa stora marknadsandelar 
krävs bra marknadsföring. 
Eftersom det köldmediet som till en början kommer att användas påverkar växthuseffekten 
finns det risk att köldmediet förbjuds i framtiden. Genom att tidigt titta på hur produkten kan 
drivas med naturliga köldmedier kortas utvecklingstiden om sådant förbud inträffar. 

− Fundera på vilken målsättning du har med projektet, nu och i framtiden.  
Målsättningen är att produkten skall lanseras och nå ut till alla tänkta målgrupper på ett 
tydligt sätt. Möjligheterna med produkten är många och stora, detta eftersom den är helt ny, 
på en stor marknad. 
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Bilaga 16 (Sida 1/1) – Annonsering 

Annonsering - Radio 
I varje svenskt hem finns det i genomsnitt sju radioapparater. Varje dag lyssnar åtta av tio svenskar 
på radio. Radion har en självklar plats i våra liv. Sedan 1993 kan små och stora företag dagligen 
komma i kontakt med 2,4 miljoner konsumenter genom den kommersiella radion.  
 
I Sverige ägnar vi radio mest tid per dag av alla medier. En av radions absoluta fördelar är att den 
följer konsumenten hela dagen. I hemmet, i bilen, på arbetsplatsen och i affären. Var konsumenten 
än befinner sig har radion sin plats. Radio sänder också hela dygnet, alla dagar i veckan, hela året. 
Därmed har du en stor chans att nå din målgrupp. (källa: MixMegapol.se) 

Annonsering – Tidning 

Aftonbladet 
I aftonbladet kostar det cirka 30 000kr för en enkel annons med storleken 251x50mm. 
I aftonbladet Bil kostar det för en kvartsida 15 000kr, halvsida 30 000kr och helsida 50 000kr. 

Bilsport 
I Bilsport kostar en kvartsida 8 700kr, halvsida 16 500kr och en helsida 31 600kr. 

Trailer 
I Trailer kostar en kvartsida 13 200kr, halvsida 22 300kr och en helsida 37 900kr. 
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Bilaga 17 (Sida 1/1) – Marknadsföring 
Med visionen att sälja 500st produkter första året uppskattas en vinst på 200 000kr. 
 
Antal 500 
Pris 2 500 
Brutto försäljning 1 250 000 
 
Med denna bruttoförsäljning, uppskattar vi att moms och kostnader för tillverkning och import, 
uppgår till cirka 1 050 000kr, och gör då en vinst på cirka 200 000kr. Av denna vinst skall 
marknadsföring göras som vi uppskattar till, första året, 80 000kr. 
 
Den marknadsföringen som är tänkt att göra är presenterad kortfattat i bilaga 16. 
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Bilaga 18 (Sida 1/1) – Utvärdering 
Med hjälp av Parvis jämförelse har vi fått fram vilken vikt de olika egenskaperna skall i 
Utvecklingsmatrisen.  

Parvis jämförelse 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Antal "+" Antal "-" Summa 

1 erbjuda Kyla     + + + + + + + + 9 0 9 
2 erbjuda Storlek      - - + + + + + 5 0 5 
3 minimera Strömförbrukning       + + + + + + 6 1 7 
4 minimera Pris          + + + + + 5 1 6 
5 erbjuda Service            - - - - 0 0 0 
6 minimera Vikt              - - - 0 1 1 
7 förenkla Tillverkning               - 0 0 2 2 
8 maximera Användarvänlig                 + 1 3 4 
9 erbjuda Vidareutveckling                   0 2 2 

   
*Antal 

"-" 0 0 1 1 0 1 2 3 2    
 
 

Utvärderingsmatris 

           Konceptval     

  Klass        Peltier 
 Kompressor - 
CO2 

Kompressor - 
R134a 

        Egenskap vikt Värde Summa Värde Summa Värde Summa 
erbjuda Kyla 9 2 18 6 54 8 72 
erbjuda Storlek 5 10 50 6 30 6 30 
minimera Strömförbrukning 7 8 56 6 42 6 35 
minimera Pris 6 8 48 8 48 8 48 
erbjuda Service 0 10 0 8 0 8 0 
minimera Vikt 1 10 10 6 6 6 6 
förenkla Tillverkning 2 8 16 6 12 6 12 
maximera Användarvänlig 4 8 32 8 32 8 32 

erbjuda Vidareutveckling 2 4 
 

8  10 20 10 20 
    238  244  255 

         
         
         

 

Bästa konceptval  
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Bilaga 19 (Sida 1/9) – Patent- / Nyhets- sökning 
SEKRETESS 
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 Bilaga 20 (Sida 1/2) – Kompressor 
SEKRETESS 
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Bilaga 21 (Sida 1/3) – Kondensor & Förångare 
SEKRETESS 
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Bilaga 22 (Sida 1/1) – Fläktar 
SEKRETESS 
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Bilaga 23 (Sida 1/1) – Batteri 
Enligt projektgruppens uträkningar kommer hela produkten att förbruka X A. 
 
Kompressor (24V) 7-11.8A 
Fläktar 1A 
Termostat 0.2A 
SUMMA 8.2-13A 
 
För att klara 45minuter på batteri måste batteriet vara på 13*0,75=9.75Ah (24volt) 
 
Kompressor (12V) 14-23.6A 
Fläktar 2st 2A 
Termostat 0.2A 
SUMMA 16.2-25.8A 
 
För att klara 45minuter på batteri måste batteriet vara på 25.8*0,75=19.3Ah (12volt) 
 
Så projektgruppen bestämde sig för ett batteri på 20Ah till 12volts produkten. 
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Bilaga 24 (Sida 1/2) – Chassi 
Det chassi som projektgruppen har utformat till prototypen har hål till ventilation, handtag och 
display, och ser ut på följande sätt: 
 
 
 
 

 



 CC

Bilaga 24 (Sida 2/2) – Chassi 
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Bilaga 25 (Sida 1/2) – VA001 
V-A001 

 

 
Portable Air Conditioners      Design values continue to develop with the introduction of the 
'plasma' look. Reflecting the simplicity of TV flat screens and home audio, 'plasma' moves 
VOLITATION products to a new to a new level of integration and stylishness.  
 
Soft-touch controls/backlit LCD read-out      

Climate change has brought about significant fluctuation in seasons, temperatures and humidity. 
 
Portable air conditioning is ideally suited for localized cooling in particularly warm areas and can 
also be taken with you should you move home.  

Increasing use of computers and other heat generating appliances make the VOLITATION range 
suitable for home, office or commercial use where cooling helps you work or rest. 
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Bilaga 25 (Sida 2/2) – VA001 

V-A001 

·Unique evaporation booster for more 
efficient cooling (patent pending) 
·Variable direction louvers 
·Electronic touch controls 
·Cable/plug storage 
·Concealed casters 
·3-speed fan–including Turbo booster 
·Backlit LCD readout as standard 
·Electric Heater available 
·24-hour repeat daily on/off timer 
·Sleep mode  
·Unique time-bar readout 
·Clock display 
·Easy-set controls 
·Remote control includes 
·Temperature readout: 
·Full remote programmer capability 
·Ergonomic design 
·Sliding protective cover  

 
 

Model No. V-A001 
Electronic Version   9000 12000 
Cooling Capacity BTU/h 8500 11000 
Cooling Capacity KW 2.5 3.2 
Power Supply  V/HZ 220~240/50 220~240/50 
Power Consumption W 1030 1320 
Current A 4.8 5.8 
Air Flow (at High Speed) m3/h 480 550 
Dehumidification-Max. L/Day 24 34 
Refrigerant R R407C R407C 
Temperature control � 18-32 18-32 
Dimensions Width mm 500 500 
Height mm 830 830 
Depth mm 415 415 
Weight kg 41 41 

Cooling capacity estimated using new European standard EN14511 subject to confirmation 
Capacities and values shown may vary, depending on the exact location of the unit.  
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Bilaga 26 (Sida 1/5) – Patent 
SEKRETESS 


