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Abstract 

Abstract 

This thesis project was performed in collaboration with the consulting firm i3tex AB in 
Gothenburg and Aircontainer Package System Sweden AB (APS) in Stockholm. APS 
develops and sells standard and customized packaging solutions for transporting 
temperature sensitive products. One of APS’s wishes is in the near future to be able to 
offer more choices of coolers. One of these new possible alternatives is a cool box that 
could be used for the transport of vaccines in difficult environments, a product that 
currently is not in their range. This thesis focuses therefore on taking APS existing blood 
bag as a reference to create a new concept for the transport of vaccines and to also 
develop ergonomic features to facilitate and optimize the use of it by the people working 
in the field for organizations such as UNICEF or Doctors Without Borders. 

In order to get a better understanding of the user’s needs and requirements an evaluation 
of the vaccination program and its procedures was made. Qualitative interviews with 
field workers for MSF were also conducted; here the focus was on how the transport 
process operated. Along with an ergonomic study an interview was conducted with an 
ergonomic specialist to get a deeper understanding of the ergonomic features that the 
final concept ought to have. 

The path to creating the final concept has been based on a design process. In this 
process a specification of the product was made and developed upon to make various 
concepts that were taken into consideration. Finally a design prototype was developed 
based on the chosen final concept. 

The final concept fulfills the requirements previously set on the product and it is 
competitive based on its technology and design. The concept is more user-friendly and 
offers a better cooling technology than the vaccine carriers available in the market today.
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Sammanfattning 

Sammanfattning 

Examensarbetet har genomförts i samarbete med konsultföretaget i3tex AB i Göteborg 
samt med Aircontainer Package System Sweden AB (APS) i Stockholm. APS utvecklar 
och säljer standardiserade och kundanpassade förpackningslösningar för att transportera 
temperaturkänsliga produkter. Ett av APS önskemål är att i framtiden kunna erbjuda fler 
alternativ av kylväskor. Ett av dem är en kylväska som skulle kunna användas vid 
transport av vacciner i svåra miljöer eftersom det idag inte finns med i deras utbud. 
Examensarbetet fokuseras därför på att ta APS befintliga blodväska som referens och att 
ta fram ett nytt koncept för transport av vacciner, samt utveckla ergonomiska egenskaper 
för att underlätta och optimera användningen för de som jobbar i fält på organisationer 
som t.ex. UNICEF eller Läkare Utan Gränser. 

För att få förståelse för användarnas behov och krav på kylväskan gjordes en 
undersökning av vaccinationsprogram och dess förfarande samt kvalitativa intervjuer 
med fältarbetare för Läkare Utan Gränser, där fokus lagts kring hur transportprocessen 
ser ut. Tillsammans med en ergonomistudie genomfördes en intervju med en utbildad 
ergonom för att få en djupare förståelse kring de ergonomiska egenskaper som det 
slutliga konceptet av kylväskan borde ha.  

Vägen att skapa ett slutligt koncept har baserats på en designprocess. I processen har en 
kravspecifikation av produkten skapats för att vidare kunna utvecklats till olika koncept 
som har övervägts. Utifrån det slutliga koncept som valts har en fungerande 
designprototyp tagits fram.  

Det slutliga konceptet håller de krav som ställts på produkten och är konkurrenskraftig 
utifrån tekniken och designen. Konceptet är mer användarvänlig och innehåller en bättre 
kylteknik jämfört med de kylväskor som finns idag.  

 
 
 
 
 

 

 

 

Nyckelord 
• Kylväska 
• Transport 
• Vaccin 
• Design 
• Ergonomi 
• Produktutveckling
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Inledning 

1. Inledning 
Det här examensarbetet utfördes som en del i utbildningen Maskinteknik med inriktning 
mot produktutveckling och design på Jönköpings Tekniska Högskola. Arbetet utfördes 
hos konsultföretaget i3tex AB i Göteborg och i samarbete med Aircontainer Package 
System Sweden AB i Stockholm. Handledare på i3tex var Åsa Sundvall och Frida 
Jonesig, samt ansvarig för projektet var Marko Koivumäki. 

Trots de innovativa tekniska lösningarna i många olika områden och ökningen av 
kunskap om material och dess egenskaper under de sista åren finns det fortfarande ett 
steg mellan innovativ teknik och innovativa produkter. Aircontainer är ett relativt nytt 
företag som grundades 2006. De vill genom användningen av en ny teknik utveckla ett 
alternativ till kylväskor för transport av vacciner. Kylväskorna används av olika 
organisationer som UNICEF och Läkare Utan Gränser i arbetet på fält i olika länder och 
att uppnå bra kvalitet och prestanda är en viktig utmaning som kan betyda skillnaden 
mellan liv och död. 

Utformningen av ett anpassat designalternativ innebär en designprocess som inkluderar 
undersökning av bland annat föreskrifter, den befintliga marknaden och användningen. 
Fokuserad på ergonomi och användarens behov utfördes utvecklingen fram till prototyp 
hos konsultföretaget i3tex AB som bland annat har erfarenhet av produktutveckling av 
medicinsk utrustning. 

 

1.1. Bakgrund och problembeskrivning 
I världen finns det olika organisationer som har tagit på sig ansvaret att utföra det svåra 
uppdraget att genomföra vaccinationsprogram i olika länder.  

Organisationer som United Nations Children's Fund (UNICEF) eller Läkare Utan 
Gränser (MSF) utför ett gigantisk mycket omfattande logistikarbete som består av olika 
faser och många resurser. UNICEF hanterade t.ex. 2,792 miljoner doser bara under 2013 
[1]. En viktig del i detta arbete och som går genom hela processen är vacciners förvaring 
och dess transport. Specialiserad utrusning utvecklad för att skydda och transportera 
vacciner under förutbestämda temperaturer i stora eller små kvantiteter beroende på 
tillfället används.  

Genomförandet av ett vaccinationsprogram innebär att grupper bestående av 
specialiserade och utbildade personer som åker till olika länder och eventuellt 
svåråtkomliga platser för att utföra programmet. De vacciner som vanligtvis 
transporteras genom att använda passiva kylsystem (isolerade system som håller en låg 
temperatur) är BCG (Tuberkulos), DPT (Difteri, Kikhosta, Stelkramp), DT (Stelkramp 
och Difteri), TT (Stelkramp), IPV (Inaktiverad Polio), HepB3 (Hepatit) och Hib 
(Haemophilus influenzae). De tillhör den största gruppen av vacciner som förvaras 
mellan +2 och +8 °C. [2] 

Nuvarande kylväskor fungerar med isklampar som är fyllda med vatten för att behålla 
vaccinerna inom den temperaturen som behövs. Ett förekommande problem med den 
typen av kylväskor är att isklampar kan vara för kalla och frysa ner vaccinerna eftersom 
att vattnets fryspunkt ligger på 0°C. Det gör dem oanvändbara och det är också omöjligt 
att återställa dem. Förstörda vacciner kan identifieras genom “shake test”. [3] 

Det finns olika företag som utvecklar kylväskor till uppdragen att genomföra 
vaccinationsprogram. APS har en teknologi som löser problemet med temperaturkontroll 
och är därför öppna för att utveckla ett alternativ av deras nuvarande kylväska som 
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används för transport av blod. Den nya kylväska ska bli anpassad till de som jobbar i fält 
och som måste nå svåråtkomliga platser. 

APS grundades i juni 2006 och var ett utköp från AB Aircontainer (AC). På grund av de 
olika målgrupper som företaget arbetade med, delades företaget upp i två olika delar. 
APS kunder är slutanvändare, så som t.ex. läkemedelsdistributörer medan ACs kunder är 
flygbolag.   

APS utvecklar och säljer standardiserade och kundanpassade förpackningslösningar för 
att transportera temperaturkänsliga produkter. Marknaden är framförallt 
läkemedelsindustrin där de har inriktat sig och vuxit de senaste åren. Deras kunder är 
läkemedelsbolag, läkemedelsdistributörer, apotek, bioteknik, kliniska prövningar, 
blodcentraler och sjukhus.  

Med hjälp av ”Phase Change Material”-teknik (PCM), som är en substans med ett högt 
smältvärme, kan de uppnå en optimal prestanda inom kylförvaring av läkemedel vid 
transportering. PCMs egenskaper är att de kan bevara och släppa ut stora mängder av 
latent energi och har därför använts i flera olika applikationer som involverar 
temperaturkontroll. APSs TermoSköldar som skyddar vaccinet i väskan är det som kallas 
för ett TES-system (Thermal Energy Storage), och detta system använder PCM. I APSs 
sortiment finns allt från stora transportcontainers till små kylväskor. De flesta används 
för transport och förvaring av läkemedel. Kylväskorna med användningsområde att 
transportera vacciner i både stor och liten skala, har användare som t.ex. Läkare Utan 
Gränser och Röda Korset.  

Ett vanligt uppdrag som dessa organisationer brukar utföra är att åka från den tillfälliga 
vårdcentralen, primära vårdcentralen eller sjukhuset till en liten by som kan vara svår att 
nå. Vid vissa uppdrag kan man ta sig fram med bil hela vägen men vid andra uppdrag 
måste man ta sig igenom tuff terräng för att komma fram. Det innebär långa sträckor till 
fots där man måste korsa floder, gå genom skog och behöva använda sig av olika 
transportmedel. Det kan vara till exempel att ta ett djur, kanot, helikopter, cykel eller vad 
som finns tillgängligt. Många av dessa uppdrag är rutinvaccinering av barn, behandlingar 
eller skydd mot nya utbrott. På grund av olika faktorer som distans, gruppens transport 
eller byns lokalisering måste transport av vaccinerna göras i små kylväskor som förvarar 
dem i rätt läge. 

APS nuvarande kylväska är inte gjord för ändamålet att transportera vacciner till 
svåråtkomliga platser, men med en ny design har den alla förutsättningar att bli ett 
mycket konkurrenskraftigt alternativ för ändamålet. Fördelar med APS nuvarande väska 
är TES-systemet som håller vaccinets temperatur bättre och jämnare än vad kylklampar 
kan göra och utan risk att underkyla vaccinet. Utformningen av kylväskan och lådan är 
däremot inte anpassad för att användas vid transport av vacciner i tuff terräng, eftersom 
det bara finns två handtag att hålla den i och när den bärs med dessa handtag slår väskan 
mot benen eftersom formen på lådan är för bred. (Se figur 1.1).  

Dessutom måste materialet utvärderas från en funktionell synpunkt enligt föreskrifterna 
av WHO för transport av vacciner som kallas ”Performance Quality Safety” (PQS E004) 
[21]. Det innebär att efter utvecklingen av konceptet borde man överväga ett 
miljövänligare eller ett bionedbrytbart material med den robustheten som krävs för att 
klara uppdraget. 
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Figur 1.1. APS lilla kylväska och sättet att bära den. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att från APSs befintliga blodväska utveckla en förbättrad 
kylväska för att underlätta transport av vacciner för de som jobbar ute i fält med 
vaccineringsprogram på svåråtkomliga platser. Det ska uppnås genom att utveckla de 
ergonomiska egenskaperna för produkten samt designfaktorerna för att underlätta och 
förbättra användningen. Om det finns tillräckligt med tid är syftet även att överväga 
möjliga material för att ersätta expanderad polystyren enligt PQSs föreskrifter. 
Examensarbetets målgrupp är den vårdpersonal som arbetar och hanterar vacciner ute på 
fält i u-länder.  

APS önskemål är att erbjuda fler alternativ av kylväskor som kan användas vid olika fall 
som t.ex. vid transport av vacciner i tuffa miljöer och som företaget kan bidra med till 
olika organisationer som t.ex. Läkare Utan Gränser och Röda Korset.  

 

1.3. Avgränsningar 
Det ska inte göras några ändringar i TES-systemet, utan arbetet ska utgå utifrån det 
nuvarande kylsystemet. Det framtagna nya konceptet skulle kunna inkludera ett nytt 
förslag på termosköldarnas form och distribution av dem. Det kommer enbart utvecklas 
ett koncept på alternativ till den lilla kylväskan (340x290x220mm). 
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1.4. Disposition 
Rapporten fortsätter med en teoretisk bakgrund bestående av en litteraturstudie av 
komponenterna, vaccinationsprogram, vacciner och användningen av dem. Därefter 
följer metod och genomförande, där de olika verktyg som används i designprocessen 
beskrivs. Resultaten som följer redogör designprocessen i detalj; skisser och diagram som 
visar användningen av designverktyg för att utveckla och välja slutkonceptet. Diskussion 
angående resultatet och metoden kompletterar analysen genom att diskutera 
designprocess, resultatet och val som togs i processen. I slutet sammanfattar slutsatsen 
diskussionen och även möjliga förbättringar och frågeställningar för att vidareutveckla 
konceptet ges.  
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2. Teoretisk bakgrund 
2.1. TES-system och PCM 
Ett TES-system är ett system för termisk energilagring med en hög densitet som 
använder sig av ett fasändringsmaterial (PCMs) där värmeenergin i huvudsak lagras i 
form av latent värme. Latent värme lagras när ett materials fas övergår mellan fast, 
flytande och gas. De vanligaste PCM genomgår fasomvandlingen fast till flytande, för de 
utgör stor värmelagringsdensitet och samtidigt som det sker en liten volymförändring 
mellan de två faserna. [4] 

APS TermoSköldar har gått genom ett effiktivitetstest jämförts med vattenbaserade 
isklampar. [5] Testet utfördes under två olika lägen, ett under sommaren och ett under 
vintern. Testen på de vattenbaserade isklamparna och TermoSköldarna med ett PCM-
material vars smältpunkt ligger på 5°C utfördes parallellt samtidigt för att få 
testförhållandena så likavärdiga som möjligt. [6]  

Analys på testresultaten visar att oavsett omgivningsförhållanden hålls temperaturen i 
lådan enhetligt och TermoSköldar försäkrar att innehållet behölls är opåverkat av 
variationer i temperaturen. Resultatet visar också en märkbar skillnad jämfört med hur 
temperaturen beter sig med vattenbaserade isklampar som kylmedel. [5] För att se 
resultatet av testet se figur 2 och figur 3. 

Figur 2. Effektivitetstest som jämför TermoSköldarna och vattenbaserade isklampar 
under sommaren. Det övre diagrammet visar vattenbaserade isklampar som 

nedkylningsalternativ och den nedre visar samma process med TermoSköldar. [5] 
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Figur 3. Effektivitetstest som jämför TermoSköldarna och vattenbaserade isklampar 
under vintern. Det övre diagrammet visar vattenbaserade isklampar som 

nedkylningsalternativ och den nedre visar samma process med Termosköldar. [7] 

 
Termosköldarnas form är rektangulära och är svepta i kanalplast, detta gör att de är enkla 
att placera i kylväskorna och få dem att täcka alla innerväggar i lådan. För att få en bild av 
hur Termosköldarna ser ut se figur 4.  

 

Figur 4. Placering av TermoSköldar ser i en liten kylväska. [7] 
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2.2. Expanderad polystyren (EPS) 
Expanderad polystyren (EPS) är ett material som framställs ur expandering av homogen 
polystyren och har en sammansättning av 98 % luft medan de resterande 2 % är 
polystyren. Materialets krympning minskar med tiden, det är under de första tolv 
veckorna efter tillverkningen som den största krympningen sker, efter detta avtar det. En 
annan egenskap är att materialet har en låg vattenupptagningsförmåga, placerar man 
materialet ovanför en vattenyta så kommer det endast ske en fuktupptagning på 2 - 4%. 
På grund av att materialet inte tar upp vatten från bland annat luften så behåller 
materialet sin värmeisoleringsförmåga även när luftfuktigheten är relativt hög.  

Negativa egenskaper med EPS är att ytan av materialet blir spröd och får en gul 
missfärgning då den exponeras för solstrålning. Materialet bör därför inte utsättas för 
solstrålning under en längre tid, då det framförallt är den ultravioletta delen av ljuset som 
har en nedbrytande verkan på materialet. [8] 

 

2.3. Technet-21 
Technet-21.org är en webbsida skapad för att förstärka samarbetet mellan olika 
intressenter i utvecklingen av vaccinationssystem genom att kontakta dem och ge en 
mötesplats. Tillverkare, utvecklare, läkare och studenter diskuterar om problem och 
framtida lösningar på websidan. Den här organisationen är sponsrad av Melinda and Bill 
Gates Foundation och övervakad av UNICEF och World Health Organisation (WHO). 
[24] 

Under examensarbetsgång publicerades ett dokument som behandlar tre punkter som 
behöver utvecklas med kylväskor för transport av vacciner på Technet-21s hemsida. 
Punkt nummer två är: ”At the manufacturers of cold boxes to eliminate the risk of 
accidental freezing and achieve greater vaccine capacity per box and less overall volume 
to transport”. Citat hämtad från sida 1. [25] 
 

2.4. Cold Chain and Logistics (CCL) 
Det här är ett UNICEF system som fokuserar på allt som involverar att behålla vacciner 
och biologiska produkter inom rätt temperatur, deras transport och rätta hantering. 

CCLs inkluderar: 

• Ett ledningssystem som kan samla in och rapportera uppgifter. 

• Ett kontrollsystem för lager och inventering för att säkerställa en god förvaltning 
av alla förråd. 

• Lagring och lagerhantering av tillräcklig kapacitet och kvalitet för att säkerställa 
vaccinernas integritet. 

• En distribuerings- och underhållssystem för effektiv transport till varje 
immuniseringstillfälle. 

• Tillräckligt antal med utbildad personal på alla nivåer, med adekvat tillsyn. 

UNICEF har en CCL ”Taskforce” som har följande punkter som mål: 

• Tillräckligt antal vacciner för varje immunisering tillfälle. 

• Minimera slöseri med vaccin utan att påverka täckning. 
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• Vacciner lagras och transporteras utan att få skador på grund av temperaturen.  

•  Introduktion av nytt vaccin ska inte begränsas av brist på lagring- eller 
transportkapacitet. 

• Kraftigt ökad samordning och engagemang för en effektiv integration med 
upphandling och förvaltning av andra prioriterade hälsovårdshandelsvaror.[26] 

 

2.5. Ganttschema 
Ett Ganttschema är en metod som gör det enklare att hålla reda på beläggning och 
leveranstider genom att man ritar upp de olika delarna av projektet som ett band på en 
tidsaxel. Antal timmar uppskattas per del för att se hur många timmar projektet kommer 
att ta och för att man enkelt ska kunna hålla koll på att man följer tidsplaneringen. Detta 
är viktigt för att det inte ska bli förseningar i projektet. [9] 

 

2.6. Funktionsanalys 
Funktionsanalys är en metod som används när man skall förbättra eller skapa en ny 
produkt där man tittar på en produkts olika funktioner och delar in dom i 
huvudfunktion, nödvändig, önskvärda eller onödiga funktioner. Huvudfunktionen i 
produkten är syftet med produkten, alltså det krav som produkten måste uppfylla. De 
olika funktionerna beskrivs med ett verb samt ett substantiv som till exempel “skydda 
vaccin”. [9] 

 

2.7. Enkätundersökning 
En enkätundersökning är en kvantitativ metod som gör det enkelt att nå ut till sin tänkta 
målgrupp. Detta görs oftast antigen via post, mejl eller telefon. En enkät består av frågor 
man vill ha svar på som sedan kan sammanställas för att kunna dra generella slutsatser. 
[10] 

 

2.8. Semistrukturerad intervju 
Semistrukturerad intervju är en intervjumetod där samma frågor ställs till alla som skall 
intervjuas. De frågor som ställs har öppna svarsmöjligheter vilket ger de som intervjuas 
en bättre chans att uttrycka sig kring samma frågor. [11] 

 

2.9. Ergonomistudie 
Under produktutvecklingen finns det tre viktiga ergonomiska aspekter att ta hänsyn till; 
funktion, förståelse och relation. För att inkludera dessa lämpligast vid utveckling av en 
produkt görs en ergonomistudie. För att få den så optimal som möjligt är det lämpligast 
att genomföra en strukturerad ergonomistudie som utförs i elva steg.  

1. En litteraturstudie görs för att få kunskap om det som står skrivet inom ergonomi. 

2. En analys av de befintliga produkterna görs för att få fram de för- och nackdelar som 
finns med produkten. 
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3. Studera produkten vid användning med hjälp av en referensgrupp för att få fram 
vilka problem som kan uppstå. 

4. Dokumentera problemen som uppkommer, man kan exempelvis göra detta med 
hjälp av att filma eller fotografera. 

5. Ta fram en checklista med de ergonomiska krav som produkten måste uppfylla. 

6. Ta fram mock-ups som referensgruppen sedan kan få testa och jämföra med.  

7. Diskutera och analysera prototyperna med referensgruppen för att få fram 
förbättrade förändringar. Användningen av prototyperna kan även här dokumenteras 
med hjälp av film eller foto.  

8. Ta sedan fram nya prototyper med hjälp av de förändringar som kommer upp i steg 
7.  

9. Testa de nya prototyperna och dokumentera även detta resultat 

10. Bygg en slutlig prototyp för att se hur den fungerar. 

11. Sammanställ till ett slutligt koncept. [12] 

 

2.10. Quality Function Deployment (QFD) 
Quality Function Deployment förkortat QFD, är en strukturerad metod som används för 
att definiera kundens krav och behov till design med kvalitetstänk. Kundens behov 
definieras på många olika sätt så som: enkäter, intervjuer, kundspecifikationer, 
fältrapporter m.m. Förståelsen av kundens behov som man får ut genom dessa 
sammanfattas sedan i produktplaneringsmatris. Dessa matriser används sedan för att 
koppla “vad” och “hur” för att få en förståelse för vad som är okänt om ett problem. 
[13] 

 

2.11. Personas 
Personas är påhittade karaktärer som utformas med hjälp av de behov, önskningar, krav 
samt förväntningar målgruppen har för att få en verklighetsuppfattning av problemet. 
Metoden kan användas vid flera olika stadier av ett projekt, eftersom de används för att 
alla ska få samma bild av den målgruppen. Detta är viktigt för att alla ska få samma mål 
och inte bildar egna karaktärer i huvudet eller utgå ifrån sig själva, vilket kan sluta med att 
alla inblandade i projektet har olika bilder av problemet. [14] 

 

2.12. Brainstorming 
Brainstorming är en metod där man arbetar på olika sätt i grupp för att komma på nya 
lösningar till ett problem eller komma på nya idéer. Brainstorming utförs oftast i en 
grupp på flera personer där man får komma med tankar och förslag. Det är viktigt att 
man inte avbryter samt att inga tankar räknas som dåliga utan man måste vara öppen för 
förslag. Vanliga modeller på metoden är Brain Writing, stop and go och turordning. [9] 
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2.13. Pugh 
Pughmatris används för att välja ut och jämföra de olika koncepten som kommer ut ur 
brainstormingen med varandra. Detta görs med hjälp av en poängmatris på ett effektivt 
sätt. Man utgår ifrån en utgångspunkt på kundkraven som värderats och lagts på ett “0 
värde”, man kan sedan jämföra de olika koncepten med kundkraven. Värderas konceptet 
positivt gentemot kundkraven sätts ett (+), men värderas det negativt sätts ett (-). På så 
sätt kan man sedan se om enskilda konceptet ligger på plus- eller minussidan, men även 
vilka koncept som är de “bästa” om de viktas mot kundkraven. [15] 

 

2.14. Morfologisk analys 
Morfologisk analys är en metod som använder de funktioner som har identifierats genom 
brainstormingen för att påskynda idéer. Metoden innehåller tre olika steg; det första 
steget är att lista de funktioner som ska uppfyllas, det andra steget är att hitta så många 
olika konceptidéer som möjligt för varje funktion. Det tredje steget är att binda ihop 
dessa idéer för funktionerna till helhetskoncept som uppfyller alla kraven. I den här 
metoden är ingenjörens kunskap samt kreativitet mycket avgörande för resultatet, 
eftersom de idéer som genereras här är grunden för resten av konstruktionen. [16] 

 

2.15. Ishikawadiagram 
Att göra ett Ishikawadiagram är en metod för att bena ut och visualisera ett problem. 
Diagrammet kallas även för fiskbensdiagram då det ser ut som ett fiskben som består av 
en ryggrad med ett huvud i ena änden där problemet som ska lösas finns. Från ryggraden 
går det ben med huvudorsaker till problemet, i de mindre benen som går utifrån de 
benen med huvudorsaker skriver man in detaljerad information om orsakerna. 
Ishikawadiagrammet hjälper till att ge svar på varför vi har problemet, samt vilka orsaker 
som finns bakom problemet. [17] 

 

2.16. Kravspecifikation  
Kravspecifikation är ett dokument med de krav som ställs på produkten. 
Kravspecifikationens uppgift är att ge en gemensam bild av produkten för användare och 
utvecklare. Dokumentet är även viktig att ha när produkten skall testas, detta för att se att 
produkten håller de krav som fastställts. [28] 

 

2.17. SolidWorks 
SolidWorks är ett CAD-program som används som verktyg för att skapa, simulera, 
hantera och publicera data. SolidWorks har fokus på användarvänlighet för ingenjörer, 
konstruktörer och andra tekniskt inriktade för att med hjälp av programmet skapa liv i 
konstruktionerna med 3D-teknik. [27] 
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3. Metod och genomförande 
3.1. Planering 
Ganttschema gjordes i början av examensarbetet med hjälp av Excel för att få en 
övergripande plan av arbetet. Schemat delades in i olika delmoment ihop med hur lång 
tid varje moment skulle ta i timmar. Vissa ändringar gjordes i schemat under arbetets 
gång på grund av att vissa moment tog längre tid än vad som beräknats. För att se 
Ganttschema över arbetet, se bilaga 1. 

 

3.2. Funktionsanalys 
För att få fram funktionsanalysen användes två olika verktyg, QFD och Ishikawadiagram.  

För att skapa en QFD gjordes en mall i Excel. Där skrevs sedan användarens krav på 
produkten och produktens egenskaper in för att sedan viktas. Det gjordes genom att 
utvärdera kraven och egenskaperna med hjälp av användarstudien. Viktningen skedde 
först efter att användarstudien genomförts. För att se QFDn, se bilaga 8.  

Ishikawadiagrammet skapades i Excel. Där beskrevs problemet som behövs lösas och en 
analys på de olika orsakerna som kan komma att påverka detta problem visualiserades. 
För att se Ishikawadiagrammet, se bilaga 7. 

Med hjälp av dessa verktyg skapades en funktionsanalys i Excel. Funktionsanalysen fick 
fram vad huvudsyftet med kylväskan var samt vilka egenskaper som är nödvändiga, 
önskvärda och onödiga. För att se funktionsanalysen, se bilaga 10. 

 

3.3. Användarstudie 
I användarstudien gjordes en enkätundersökning på fyra sidor. Denna skickades till 
medarbetare för läkare utan gränser som tidigare jobbat ute på fält. Genom 
enkätundersökningen tog två medarbetare kontakt eftersom de inte tyckte frågorna gick 
att svara på i en enkätundersökning. Genom mejlkontakt bestämdes istället dag och tid 
för telefonintervju. På telefon gjordes två semistrukturerade intervjuer. 

 

3.4. Ergonomistudie 
Ergonomistudien utfördes med hjälp av en telefonintervju med Annika Mattus-
Tufvesson som är Ergonom, Synergonom och Leg. Sjuksköterska. Med hjälp av den 
information som kom fram genom telefonintervjun kunde ergonomistudien utföras 
parallellt med designprocessen.  

 

3.5. Personas 
Med hjälp av intervjuerna, en dokumentär och information som samlats in från 
användarstudien skapades fyra olika Personas. De fyra påhittade personerna som kan 
komma att använda produkten beskrevs i separata dokument med en bild och text.  
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3.6. Konceptfas 
Konceptfasen började med att en brainstorming utfördes. Med hjälp av A3-papper och 
post-it lappar kunde brainstorming för olika kategorier genomföras. På varje A3-papper 
skrevs en rubrik på vad som behövde utvecklas, på post-it lapparna beskrevs det med 
ord eller skisser olika lösningar. Post-it lapparna klistrades sedan på A3-papprerna vilket 
gav en helhetsbild på olika lösningar på de olika delarna som behövde utvecklas. En 
brainstorming med enbart skisser utan att ha utvecklat någon kravspecifikation utfördes 
även för att få fram idéer utan att låta krav hindra lösningarna. För att se hur 
brainstormingen sammanställd, se bilaga 2 och 3.  

Med hjälp av lösningarna som kom fram ur brainstormingen skapades ett 
morfologischema. Morfologin skapades med hjälp av en tabell som gjordes i Excel. I 
tabellen gjordes små skisser på lösningarna. För att se morfologin, se bilaga 6.  

Koncepten skapades sedan med hjälp av morfologin. För att kunna välja ut det mest 
lämpliga konceptet gjordes en Pugh-matris. Matrisen gjordes med hjälp av en tabell i 
Excel som koncepten sedan viktades i. För att se Pugh-matrisen, se figur 5. 

Slutliga konceptet visualiserades med olika skisser och CAD-ritningar. SolidWorks 
användes för att visualisera konceptet med 3D-bilder.  

 

17 



Resultat och analys/Designprocessen  

4. Resultat och analys/Designprocessen 
4.1. Projektplanering 
En projektplan gjordes i början av projektet för att definiera vilka uppgifter som behövde 
göras i utvecklingsprocessen. Ett Ganttschema skapades (se bilaga 1) för att få en 
överblick över hur lång tid varje del skulle ta samt vad varje del skulle innehålla. I slutet 
av arbetet så infördes även en “buffervecka” för att ha en reserv ifall vissa delar tog 
längre tid än planerat.  

 

4.2. Förstudie 
4.2.1. Designstrategi 
Strategin började med att lära sig om produkten och dess egenskaper. Senare undersöktes 
konkurrenterna och deras produkter för att kunna analysera och jämföra fördelar och 
nackdelar. Att lära sig om konkurrenterna är viktigt för att få en översikt av marknaden 
och befintliga produkter.  

Fältarbetet och dess problem reflekteras genom användarstudien som ger en verklig bild 
av de olika situationer som kan påverka vaccinhantering. En direkt feedback från 
slutanvändaren underlättar förståelsen av vaccinhanteringen. Därför identifieras först de 
som är involverade i hanteringen och senare definieras en målgrupp. 

Studie av tekniska specifikationer för en ”E004 kylväska” genomfördes. E004 kylväska är 
den kategorin av kylväskor utvecklas i examensarbetet enligt specifikationen i WHOs 
PQS standard [18].  

Föreskrifter, referenser av ergonomifaktorer av en ergonom och egna specifikationer 
angående material och tillverkningskostnader ska utföras innan man börjar med den 
kreativa processen. 

Efter en kreativ process som inkluderade användning av olika verktyg som bl.a. 
brainstormingen och Morfologischemat valdes tre olika koncept ut som utvärderades för 
att vidareutveckla ett sista koncept. 

Det slutgiltiga konceptet definierades i detalj genom ritningar och en Computer Aided 
Design (CAD) modell för att slutligen skapa en fysisk prototyp med funktionella 
egenskaper för att tillåta att förmedla produktens ergonomiska egenskaper. 

 

4.2.2. Andvändarstudie 
I användarstudien gjordes en enkätundersökning (se bilaga 4) riktad mot personer ute i 
fält, samt intervjuer av fältarbetare. En dokumentär som gjorts i samarbete med BBC och 
UNICEF, som finns publicerad på nätet av Kongo News, och som visar hela 
transportprocessen ute på fält har även granskats för att få en djupare förståelse över hela 
processen. [19] 

Enkätundersökningen skickades till Läkare utan gränser, World Health Organization 
(WHO) och United Nations Children’s Fund (UNICEF). Genom enkäten tog Maria 
Schutz och John Tzanos som jobbar för läkare utan gränser kontakt. Intervjuer via 
telefon genomfördes med utifrån de frågor som ställts i enkätundersökningen, men som 
de kände att de ville ge längre svar på än vad som gavs möjlighet till i 
enkätundersökningen. Maria Schutz och John Tzanos har båda arbetat i större projekt 
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där de vaccinerat ett större antal och kunnat transportera vaccinerna med bil. De 
förklarade även att andra transporter kan vara nödvändiga, så som att ta ett djur, cykla, 
åka moped eller båt och gå till fots. Idag är det inte så vanligt med tuff terräng vid större 
vaccinationer, eftersom många av de som ska vaccineras tar sig till bestämda platser där 
vaccinationen utförs. De har använt kylväskor av olika varianter, men alla har varit kylda 
med isklampar. I vaccinprojekt där Maria Schutz varit delaktig har de använt Dometics 
kylväskor när de transporterat från basstation ut till fält. Den lilla kylväskan kan öppnas 
fler gånger jämfört med de stora kylväskorna som transporterar stora mängder av 
vacciner till basstationen. Kylklamparna går också att byta ut, vilket gör att man kan ta ut 
en ampull i taget som innehåller 10 doser vaccin. Maria visste inte hur många vacciner 
som förstördes under tiden. Enligt John Tzanos är det inte vanligt att vacciner förstörs, 
men det kan hända att de gör det på flygplanen eftersom de inte kan kontrollera hur 
kylväskorna hanteras där. [20] 

 

4.2.3. Målgrupp 
Målgruppen är bred och svårt att definiera utan en metod. Kylväskans användare är 
läkare, sjuksköterskor, volontärer och nästan alltid vuxna människor involverade i 
vaccinationsprogram. De är alla aktiva medlemmar eller medarbetare på institutioner som 
ansvarar för vaccinationsprogram och regelbundna vaccinationer året runt som Läkare 
Utan Gränser, Röda Korset eller UNICEF. De pratar olika språk, men är framförallt 
engelsk- och franskspråkiga. Kylväskans användare består av många olika personer och 
på grund av detta gjordes fyra olika personas (se bilaga 5) för att på bästa sätt förklara 
vilka typer av användare kylväskan har. De fyra olika Personas som förklarar målgruppen 
är:  

• Måns, 45 år från Stockholm som jobbar för läkare utan gränser. 

• Pierre, 23 år från Kongo och hjälper läkare som en assistent. 

• Rosa, 54 år från Kongo som är nunna men tidigare sjuksköterska. 

• Malin, 36 år från Sverige och är läkare sedan fem år tillbaka och jobbar för 
UNICEF. 

Med hjälp av dessa målades en klar bild av användaren upp, vilket gjorde det lättare att få 
en förståelse över användarens krav på produkten.  

 

4.2.4. Konkurrensanalys 
Konkurrensanalys av de kylväskor som andra företag tillverkar idag gjordes, detta för att 
få en så konkurrenskraftig produkt som möjligt. De företag som analyserades var 
Blowkings, Coldpack och Dometics. Olika kriterier för produkten bestämdes och fick 
sedan en betydelse på ett tal mellan ett och sju. Efter det värderades konkurrentens samt 
APS nuvarande kylväska på de olika kriterierna också med ett tal mellan ett och sju. På 
detta sätt kan man se på vilka kriterier konkurrenterna har ett försprång och därigenom 
veta vad APS kylväska måste utveckla för att bli en så bra konkurrent på marknaden som 
möjligt. För att se konkurrentanalyserna, se bilaga 9. 
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4.2.5. Ishikawadiagram & QFD-analys 
Genom att strukturera upp ett Ishikawa diagram (se bilaga 7) blev även vad som behövde 
utvecklas på APS nuvarande kylväska för att lösa problemställningen tydligt. Det blev 
tydligt vilken information som saknas på kylväskan, allt ifrån vem tillverkaren är till hur 
väskan skall återvinnas. Det blev även tydliga brister i materialvalen, vad som kan vara 
krångligt för användaren samt vad som saknas för att uppfylla optimal bärmöjlighet.  

För att förstå och kunna jämföra användarens behov och krav på kylväskan i förhållande 
till dagens kylväska samt konkurrenternas gjordes en QFD-analys (se bilaga 8). Med 
denna analys fick man fram att de viktigaste kraven är formen och prestanda. Resultatet 
av analysen visar att dagens kylväska håller prestandan bra, men att det är viktigt att 
fokusera på formen. 

 

4.3. Kravspecifikation 
Valen av krav har utgått från den befintliga kylväskans krav eftersom den utvecklade 
kylväskan skall hålla samma prestanda. Krav har även valts med hjälp av WHOs PQS 
specifikationer för E004 (vaccine carrier), [21] då väskan skall kunna konkurrera med de 
andra kylväskorna som används idag. (Bilaga 11) 

 

4.4. Funktionsanalys 
Funktionsanalys (se bilaga 10) gjordes tidigt för att få en klar bild över de krav som ställs 
på kylväskan, vad huvudsyftet med produkten är och på vilka sätt man kan åstadkomma 
detta.  

 

4.5. Ergonomistudie 
Kontakt togs med Annika Mattus-Tufvesson som är Ergonom, Synergonom och Leg. 
Sjuksköterska för att få expertishjälp. 

Det viktigaste att tänka på när man bär en väska är att tyngdpunkten är så centrerad som 
möjligt och är jämt belastad över kroppen. Väskan ska komma så nära ryggraden 
eftersom det är ryggraden man utgår ifrån när man bär eller lyfter olika saker.  

Det bästa bäralternativet är därför en ryggsäckslösning eftersom väskan kommer närmare 
ryggraden och tyngden blir jämt belastad över kroppen. Hänger ryggsäcken som en säck 
långt ifrån ryggraden är det inte ergonomiskt. Det är därför viktigt att ha justerbara 
axelremmar och om det är möjligt även ett knäppe över bröstet. Ska man använda väskan 
med hjälp av axelrem bör den bäras diagonalt över bröstet, hänger väskan på höger sida 
skall axelremmen bäras på vänster sida och vice versa.  

Bärs en väska på exempelvis ~10kg på höger axel så är detta skadligare för kroppen än 
att bära två väskor på ~10kg vardera på varsin axel, det vill säga ~20kg sammanlagt. Det 
här på grund av att tyngdpunkten hamnar mer centrerad och tyngden belastar kroppen 
jämt. Sammanfattningsvis är det vänligare för kroppen att bära en tyngre vikt som är 
jämnfördelad och centrerad än en lättare vikt som inte har tyngdpunkten centrerad. [22] 

De ergonomiska krav som kom fram med hjälp av Annika Mattus- Tufvesson sattes in i 
kravspecifikationen. Ergonomistudien följer sedan med i arbetsgången för att få med de 
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ergonomiska aspekterna i koncepten som väljs fram med hjälp av kraven i 
kravspecifikationen. 

 

4.6. Brainstorming 
Under två minuter fick gruppmedlemmarna skriva upp så många lösningar de kunde 
komma på om varje kategori. De kategorierna som användes var: Bärfunktioner, form på 
lådan, öppningsfunktioner, visa tillhöraren, skydd, temperaturkontroll och 
”superfunktioner”. Lösningarna för de olika kategorierna delades sedan in i 
genomförbara och icke genomförbara lösningar. De genomförbara lösningarna för 
kategorin ”form på lådan” delades även in i kategorierna som praktiska och opraktiska 
lösningar (se bilaga 2). 

Brainstormingen skedde även genom en del skisser, många av dessa idéer insåg man 
senare inte var aktuella då det var många krav som man skall förhålla sig till. För att se 
bilder på dessa skisser se bilaga 3.  

 
4.7. Morfologi och konceptframtagning 
Från idéerna som kom ut av brainstormingen skapades en morfologi (se bilaga 6) ihop 
med kategorierna form, bärfunktion, öppnas, öppning, skydd, visa tillhöraren, 
slutfunktion samt temperaturkontroll. Ur denna morfologi kunde möjliga funktionella 
koncept skapas.  

Tre möjliga koncept som skulle fungera sattes ihop. 

 
4.7.1. Koncept 1 
Koncept 1 har mycket fokus på bärfunktionen, funktionen att försöka få in så många 
bärsätt som möjligt, men på ett så smidigt sätt som möjligt. I detta koncept blir 
handtagen även remmar man använder för andra bäralternativ genom att man knäpper 
upp handtagen och kopplar ihop dem med en annan rem. I den andra remmen sitter en 
komponent som gör det möjligt att koppla dessa snören så att det blir antigen en axelrem 
eller som en ryggsäckslösning (se figur 5 och 6). 
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Figur 5. Bilden visar koncept 1 och kopplingen på axelbandet. 

 
 
 

 
 

Figur 6. Bilden visar koncept 1 och bandets olika läge. 
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4.7.2. Koncept 2 
Lådans form är förändrad till avlång istället och man öppnar den från sidan istället för 
från toppen. Det gör att när man öppnar lådan exponeras inte TermoSköldarna lika 
mycket. TermoSköldarna är placerade som en kub, detta för att TermoSköldarna ska 
kunna ligga kvar i lådan när man drar ut den “inre vaccin lådan” som har en TermoSköld 
placerad längst fram. Det finns möjlighet att öppna den t.ex. halvvägs, vilket är en fördel 
eftersom den behöver öppnas flera gånger när man tar ut en ampull i taget (se figur 7). 

 

 
 

Figur 7. Bilden visar koncept 2 med handtag på fodralet och locket på sidan av lådan. 

 
4.7.3. Koncept 3 
I Koncept 3 är fokus på att få med alla tre bärsätten på ett bra sätt. Den här lådan öppnar 
man från sidan och den ser ut ungefär som Koncept 2, men den har funktionens idéer 
inspirerade från Koncept 1. För att kunna använda lådan som en axelväska, har den en 
rem runt hela lådan i mitten. Handtagen är omvandlingsbara för att kunna göra väskan 
till en ryggsäck.  Remmarna är här runt väskan så när handtagen klickas ur kommer dessa 
att gå att klicka ihop igen på andra sidan för att få två axelband.  

Här började man även fundera på TermoSköldarnas placering och hur den sista 
TermoSkölden som ska täcka öppningen ska placeras. Slutsatsen var att den skulle träs i 
på något vis, antigen genom att det är en vägg i mellan eller en ram. Ramalternativet 
valdes för att man ville få så lite material som möjligt mellan vaccinet och TermoSkölden 
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och med endast en ram så exponeras nästan hela TermoSkölden mot ampullerna (se figur 
8, 9 och 10). 

 

 
 

Figur 8. Bilden visar remmen runt väskan och som axelband. Koncept 3. 

 

 
 

Figur 9. Bilden visar koncept 3 och ryggsäcksfunktion. 
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Figur 10. Bilden visar koncept 3 och korgen på locket. 

 

4.7.4. Konceptgenerering 
För att enkelt gå igenom alla koncept, och få en översikt på fördelar och nackdelar med 
de tre koncepten gjordes en Pugh-matris (se figur 11). 

 
Figur 11. Bilden beskriver Pughs matris över de tre koncepten och de kriterier som ställt 

på kylväskan 

Slutsatsen från matrisen var att koncept 3 var det bästa konceptet. Koncept 3 hade vissa 
brister som de andra koncepten hade bättre lösningar för, så därför skapades ett slutligt 
koncept där man plockat de bästa delarna från varje koncept.  
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4.8. Slutligt koncept 

 

 
Figur 12. Bilden visar det slutliga konceptet. 

 
I det slutliga konceptet görs ryggsäcksremmarna om till axelband och det finns ett 
separat handtag i mitten för att få tyngdpunkten centrerad när man bär den med en hand. 
Banden göms runt kylväskan när de inte används och hänger därför inte löst när man vill 
bära den med en hand. (Se figur 12) 

Öppningen av lådan är på sidan och en innerlåda där vaccinampullerna ligger kan dras ut. 
Runt lådan är TermoSköldarna staplade på varandra så de bildar en kubisk form där 
lådan placeras i. De två TermoSköldarna som sitter på sidorna är placerade inuti den inre 
lådan där vaccinampullerna ligger för att komma så nära dem som möjligt. Handtaget på 
lådan ser likadant ut som på den befintliga lådan och är fastnitade med plastnitar. (Se 
figur 13) 

Som skydd runt lådan finns ett fodral i ett slitstarkt och vädertåligt tyg. Fodralet ska vara 
lätt att ta av och på, för att enkelt kunna tvätta och hålla väskan ren.  

26 



Resultat och analys/Designprocessen  

 
Figur 13. Bilden visar öppningen på lådan samt hur lådan ser ut när den är utdragen. 

 
Storleken på lådan begränsades då man endast vill ha TermoSköldarna i två olika 
storlekar för att hålla ner kostnaderna. Detta ledde till att kylväskan fick storleken 
320x273x230 som yttre mått, det inre måttet utan TermoSköldar blev 260x213x170 och 
med termosköldar blir det inre måttet 217x170x127. Den användbara packvolymen blir 
då ~4,7 liter. 

 

4.8.1. Mock-up av kylväskan 
En mock-up gjordes för att få en bild av storleken som valts på lådan. På mock-upen 
sattes även en axelrem på för att se hur storleken passar att bäras på det här sättet (se 
figur 14). 

Utvärderingen av mock-upen fick resultatet att väskans storlek var lite för stor och därför 
inte optimal att bära med axelrem, därför gjordes en ny mock-up i en ny storlek men med 
samma storlekar på TermoSköldarna fast insatta på annat sätt (se figur 15). På den mock-
upen sattes även band av tejp på för att utvärdera funktionen som ryggsäck och att se hur 
smidigt den slutliga konceptlösningen skulle fungera.  

 
Figur 14. Bilden beskriver hur den första mock-upen ser ut när den bärs med axelrem. 
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Figur 15. Bilden beskriver hur den andra versionen mock-up ser ut när den bärs för 

hand, med axelrem och som ryggsäck. 
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4.8.2. CAD-modell 
CAD modellen byggdes helt i SolidWorks. Utseende simulerades med uppladdade bilder 
och material från mjukvaras filer (Figur 16).  

Figur 16. Bilden visar lådan i programmet SolidWorks. 

Efter att storleken var bestämd och kontrollerad genom utvecklingen av mock-
upmodeller var måtten klara. Design av detaljer och CAD-modellen gav slutligen en 
riktig vy av det färdiga konceptet och hur det skulle se ut. (Figur 17 till 26) 

I den här fasen placerades några delar om, till exempel ringarna till axelbandläget. 
Verktyget gav möjligheten att utvärdera material och komponentval samt identifiering av 
mindre frågeställningar som kunde lösas på ett annat sätt. Bästa exempel var problemet 
som visas i under rapportpunkten 4.8.4. 

Figur 17. Bilden beskriver CAD-modellen på slutkonceptet. 
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Figur 18. Bilden visar snittvyn av den öppna kylväskan med fodral. CAD-modell. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 19. Bilden visar undervyn på kylväskan med stängd fodral. CAD-modell. 
 

Figur 20. Bilden visar det öppna locket med korgen och TermoSköld. CAD-modell. 
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Figur 21. Bilden beskriver ”Performance data sheet” som innehåller instruktionerna för 
användning av kylväskan. Den sitter på insidan av fodralet. CAD-modell. 

Figur 22. Bilden visar stödpropparna på undersida. CAD-modell. 

Figur 23. Bilden visar öppnat lock utan TermoSköld. CAD-modell. 
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Figur 24. Bilden beskriver plasthandtaget på fodralet. CAD-modell. 

 

 
Figur 25. Bilden beskriver olika vyer på den stängda kylväskan. CAD-modell. 

 
Figur 26. Bilden beskriver på den stängda kylväskan. Neutralfärg. CAD-modell. 
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4.8.3. Problem som uppkom 
Ett sista problem som uppstod med det slutliga konceptet var hur bandet skulle hållas 
fast längst ner på lådan för att kunna agera ryggsäcksband men samtidigt kunna vara 
avtagbart för att få bandet att bli en axelrem. 

 
De idéer som togs fram var: 

• Karbinhake 

• Kardborreband 

• Knapp 

• Midjeskärplösning 

• Bälte man trär igenom  

 

Efter en röstning kom man fram till att de tre alternativen som fungerade bäst var: 

• Karbinhake 

• Midje-skärplösning  

• Bälte man trär igenom 

 
Fördelar och nackdelar med varje alternativ diskuterades och detta ledde till att ett bälte 
som man trär igenom blev det bästa alternativet. Ett bälte som kommer sitta fast på 
väskan med sydda kanter så man kan trä igenom bandet. (Figur 27) 

Figur 27. Bilden visar bältet med banden genomträdda. 
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4.8.4. Grafisk design på lådan 
På fodralet ska det sitta två olika etiketter, en på lockets framsida samt en på lockets 
insida. På sidorna skall det vara ett tryck beroende på den organisation som skall använda 
lådan.  

Etiketterna skall vara oavtagbara och designade så att de håller lika länge som kylväskans 
livslängd. Det språk som skall användas är det språk som är mest lämpligt för 
användarlandet. De vanligaste språken är arabiska, engelska, franska, mandarin, ryska 
eller spanska, men även andra språk vid specialbeställningar. 

Etiketten som ska sitta på utsidan av locket, och/eller på framsidan av kylväskan bör ha 
vit text på en röd bakgrund för få den så tydlig som möjligt ihop med Expanded 
Program on Immunizations (EPI) logga i svart och vit (Figur 28) [21]. EPI är ett 
program vid WHO vars mål är att göra vacciner tillgängliga för alla barn i världen. [23] 

Etiketten som sitter på insidan av locket ska innehålla resultatdata för kylväskan, så som 
”rated cold life" och ”tested cold life" men även ”tested varm life" om detta är förfrågat 
av beställaren. Råd för vaccintransporten bör även stå med. Vill man kan det även här stå 
med tillverkarens namn, modellnumret för kylväskan samt datum då kylväskan 
tillverkades alternativt ett serienummer. Man kan även välja att skriva detta någon 
annanstans på kylväskan än på insidan av locket (Figur 29). Layouten på etiketten måste 
vara format att passa insidan av locket i syfte att säkerställa maximal läsbarhet. [21] 

 

 

Figur 28. Bilden beskriver etiketten som skall vara på framsidan av kylväskan. [21] 
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Figur 29. Bilden beskriver etiketten som skall vara på insidan av kylväskans fodral. 

 
4.8.5. Prototyp 
En prototyp så likvärdig den färdiga produkten som möjligt gjordes för att få en så bra 
bild av konceptet som möjligt.  

Istället för EPS i lådan så används XPS (extruderad polystyren) (Figur 30). Innerlådan 
samt TermoSköldarna tillverkades i kartong för att utseendemässigt bli så likvärdigt som 
möjligt (Figur 31 och 32). TermoSköldarna fylldes inuti kartongen med salt i fryspåsar för 
att demonstrera den verkliga vikten av en TermoSköld. De stora TermoSköldarna som 
ska placeras inuti den stora lådan innehåller 500 gram vilket egentligen är 30 gram för lite 
i varje*. De mindre TermoSköldarna som skall placeras i innerlådan innehåller 250 gram i 
varje men borde innehålla 260 gram i varje* för att demonstrera den exakta vikten. 
Prototypens TermoSköldar är alltså 142 gram lättare än vad de ska vara i verkligheten, 
men eftersom kartongen är tyngre än den kanalplast som skall användas i verkligheten 
blir den slutliga vikten likvärdig.   

Handtaget på locket fästes med en tråd och en knapp på baksidan för att fördela trycket 
när man öppnar lådan samt med en vit plastbit för det visuellt skulle se ut som de 
fastnitade plastbitarna på det riktiga konceptet (Figur 33 och 34). 
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Fodralet gjordes efter flera testmodeller. Testmodellerna var för att uppleva och testa 
tekniken och prova bästa sett att arbeta tyget samt planera och tillverka ritningarna på 
väskan (Figur 35 och 36) 

Väskan är en funktionell handsydd modell i verklig storlek och den tillverkades i samma 
canvastyg som används på Aircontainers nuvarande blodväskor. Ringarna och 
plastkrokarna ger ett verkligt alternativ till delar på produkten och som ska uppfylla 
WHOs föreskrifter. De tillåter fixera läget och bära väskan som det ska bäras på sina 
olika sätt. (Figur 37 till 38) 

Plastpropparna är fastsatta på fodralets undersida och föreslås som materialalternativ för 
att uppfylla WHOs PQS specifikationer. PQS kräver att de ska kunna stapla ovanpå 
varandra stabilt. (Figur 39) 

Prototypen uppfyller alla funktionella krav enligt kravspecifikationen; rätt dimensioner 
och möjligheten att välja läge för användarens behov visas och hanteras enkelt (Figur 40 
till 44). Uppskattad vikt och detaljer i konstruktionen ger känslan av en verklig produkt. 
* Vikten till valt volymen uppskattas enligt de tekniska specifikationerna som visas på Aircontainers webbsida. 

 

 

Figur 30. Bilden föreställer lådan till prototypen. 
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Figur 31. Bilden föreställer innerlådan till prototypen. 

 

Figur 32. Bilden föreställer kartongerna som ska föreställa Termosköldar. 
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Figur 33.  Bilden föreställer knappen som ersätter sammanbindningsdelsfunktionalitet 
och ge en hållbarfunktionalitet till modellen. 

 
Figur 34. Bilden visar hur det färdiga locket ser ut med handtaget. De vita plastdelarna 

simulerar sammanbindningsdelen mellan korgen som ska innehålla vaccinerna och 
locket. 
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Figur 35.  Bilden visar två olika modeller och två olika sätt att sy modellerna. 

 

Figur 36. Bilden visar den tredje modellen med rätt storlek. 
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Figur 37. Bilden visar tillverkningen av axelbanden till fodralet. 

 
 
 

Figur 38. Bilden visar fodralets prototyp. 
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Figur 39. Bilden visar ryggsäckfunktion. Tillverkning av fodralet. 

 

 

Figur 40. Bilden visar plastkrokar på ovansidan. Tillverkning av fodralet. 
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Figur 41. Plastpropparna på fodralets undersida. 

 

 
 

Figur 42. Bilden visar den färdiga prototypen när den bärs i handtaget. 
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Figur 43. Bilden visar den färdiga prototypen när den bärs med axelrem. 

 

Figur 44. Bilden visar den färdiga prototypen när den bärs som ryggsäckslösning. 
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5. Diskussion och slutsatser 
5.1. Resultatdiskussion / Diskussion av     
designprocessen 
Utveckling och förbättring av väskan var en del av processen som vi lyckades att lösa  
genom att erbjuda alternativ för att bära väskan, få en mer ergonomisk form samt att 
anpassa TermoSköld-systemet mer optimalt. Ergonomi som en viktig del av vårt fokus 
ledde oss att tänka på morfologin som en viktig del av utvecklingen.  

Genom att byta dimensionerna på lådan blev den mer behändig att bära i handtaget då 
dimensionsbytet ledde till att vi fick ett optimalt avstånd mellan lådan och användarens 
ben. Det här var ett stort problem med APS nuvarande väska som stötte i benet vid varje 
steg användaren tog. Att ställa egna specifikationer baserade på PQS föreskrifter, 
användarens behov och erfarenhet samt marknadsundersökningen gav oss en riktning 
som underlättade vårt arbete. 

Möjligheten att ställa in olika lägen på väskans bärmöjligheter gör att den erbjuder en 
användbar produkt som är mer rymlig, mer anpassad till användarens behov. Kylväskan 
fyller de flesta nödvändiga krav som krävs för att kunna vidareutveckla den till en färdig 
produkt. Kylväskor som finns på marknaden idag erbjuder bara begränsade bäralternativ 
och passar inte med alla eventuella behov. De flesta kylväskorna har bara ett axelband 
men saknar ett stabilt handtag och ryggsäcksfunktion. Det gör att vår kylväska har 
funktionella fördelar från en användarvänlig synpunkt framför de andra.  

Användning av PCM-teknik är ett unikt alternativ på marknaden för vaccintransport 
eftersom ingen konkurrent använder den tekniken idag. Tekniken minskar riskerna att 
förstöra vacciner medan de transporteras i kylväskorna. Data visar att temperaturen i 
kylväskan behålls mer stabilt med PCM-tekniken än vad den gör med isklampar. Den 
största fördelen med PCM-tekniken är att oberoende av temperaturen i miljön där de 
hanteras kommer vaccinerna aldrig att frysas ner på grund av att PCM inte når under +2 
°C. 

Tyvärr fanns det ingen tid i planeringen för att arbeta med material och överväga möjligt 
alternativ till detta, men det var inte heller planerat från början. Det var bara ett alternativ 
att tänka på om vi hade haft mer tid att utföra examensarbetet. 

Planeringen var bra genomförd och den enda utmaningen i planeringen var att nå läkare 
till enkätundersökningen. Det blev den svåraste delen. Tiden gick fortare än planerad och 
vi var tvungna att använda vår “buffer” vecka som inte riktigt räckte men som var en stor 
hjälp i alla fall. Vid slutet fick vi data, intervjuer och informationen om TechNet-21 [25] 
som blev ett viktigt stöd till examensarbetet. Dokumentet från Technet-21 blev en viktig 
referens till arbetet då det styrker att problemet vi valt att utveckla faktiskt finns och att 
det finns ett stort behov av att ta fram en lösning. 

Jämfört med konkurrenternas kylväskor skiljer sig slutkonceptet på vissa delar. Detta 
genom att slutkonceptet ger användaren tre olika bärmöjligheter jämfört med 
konkurrenternas som har två eller till och med endast en bärfunktion. Vad som även 
skiljer dom åt är fodralet, vårt slutkoncept har ett fodral som enkelt kan tas av och 
rengöras för att sedan sättas på igen. Konkurrenterna har förstärkt yta på deras kylväskor, 
vilket gör att hela väskan måste rengöras istället för endast ett fodral.  

TermoSköld-systemet är enklare att använda än t.ex. Coldpacks system. Coldapacks 
system består av två olika typer av gelpacks och ett luftisolering-system. Man behöver 
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heller inte byta vatten i TermoSköldarna vilket man måste göra i isklampar, detta bidrar 
också till att slutkonceptets kylsystem är enklare att använda än konkurrenternas.  
 

5.2. Metoddiskussion 
Enkätmetoden som genomfördes gav dåligt resultat, men ledde till att vi kom i kontakt 
med Maria Schutz och John Tzanos som arbetar med läkare utan gränsen och som gärna 
ville prata med oss istället för att svara på enkäten. Vi fick ut två kvalitativa intervjuer 
som gav bättre inblick och mer djupgående kring vad vi undrade då vi kunde ställa 
följdfrågor och få en större helhetsbild av det hela. Samma frågor som användes i 
enkäten ställdes men med möjlighet för de som intervjuades att ge öppna svar på 
frågorna och även kunna berätta hur de vaccinprojekt de själva varit delaktiga i fungerat 
just eftersom detta skiljer så mycket beroende på de land som vaccineras och landets 
förutsättningar. Våra svar blev även mer pålitliga och gav oss då ett bättre resultat än vad 
en kvantitativ enkätundersökning ger. 

Bakgrunden var ett stort stöd till allt som utfördes i arbetet. Det var mycket information 
som följde fram till slutet. QFDn gav till oss mätbara parametrar för att utvärdera och 
jämföra behoven med kraven på produkten. Ishikawadiagrammet var en effetiv metod 
för att beta ner problemet och se hur problemet var påverkad av produktens olika 
aspekter. Morfologiska analysen hjälpte oss att komma på idéer till koncept. Morfologin 
gav oss en klar översikt över lösningar till olika delar av produkten. Med hjälp av att 
pussla ihop olika lösningar för de olika delarna kom vi fram till olika koncept. Med hjälp 
av Pugh matrisen kunde vi sen vikta de olika koncept vi kom fram till. Det var en 
effektiv metod eftersom matrisen visade klart och tydligt att vi hade ett koncept som var 
mycket starkare än de andra. Resultatet av Pugh matrisen hjälpte oss att få ut ett 
slutkoncept genom att man såg vilka delar i alla koncepten som var bäst. 
Brainstormingen var viktig eftersom den gav till oss möjligheten att tänka utifrån de 
befintliga produkter och föreställa oss nya lösningar från ett annat perspektiv. 

Dessa metoder hjälpte till att tydliggöra och sortera allt som vi hade observerat och 
undersökt kring produkterna och deras användning. De var ett bra stöd varje gång innan 
tog vi det nästa steget. En tydligt metodologi och planering i hela processen var det 
viktigaste, speciellt på grund av examensarbetet var genomfört av två personer och 
ytterligare i samarbete med två olika företag. 

Att skapa olika personas över användaren var en viktig metod i genomförandet. Det på 
grund av att det hjälpte oss att se från alla typer av användares perspektiv på produkten. 
Deras problem, behov och förväntningar på produkten blev mycket tydligare. Problem 
som kan verka små som t.ex. enkla ettiketter insåg vi snabbt kunde bli ett stort problem. 
De här problemet hade vi inte upptäckt om personasen inte skapats. Dessa problem 
sattes sedan i kravspecifikationen. På detta sätt bidrog personasmetoden mycket vid 
utvecklingen av konceptet. Eftersom vi inte hade möjlighet att åka ner och träffa de olika 
användarna hade utvecklingen av produkten utan personas blivit mer utifrån vårt 
perspektiv. Det hade blivit ett felaktigt perspektiv eftersom det inte är vi som är 
användarna. Vi behövde därför se det från användarnas perspektiv, vilket personasen av 
de olika användarna fick oss att göra. 
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5.3. Slutsatser och Rekommendationer 
5.3.1. Slutsatser 
Konceptet som har tagits fram har utvecklats utifrån en designprocess som involverad en 
metodologi baserad på olika varianter. 

■ Studie av produkten 

■ Marknad och konkurrens 

■ Slutanvändarensstudie 

■ Tekniska föreskrifter 

Användningen av olika verktyg i processen ledde till konceptet som presenteras i den har 
rapporten visuellt, fysisk genom bilder och med en prototyp. Prototypen ger chansen att 
testa fodralens egenskaper för att anpassa läge till hand, axel eller ryggbärande väska 
beroende på slutanvändarens behov. Dessutom enkelhet av funktionaliteten gör att det 
blir smidigt och lätt att förstå. 

Möjlighet att erbjuda en ny variant till en kylväska för transport av vacciner som fungerar 
med PCM teknik och en innovativ och mer ergonomisk design gör konceptet unikt på 
marknaden. 

 
5.3.2. Rekommendationer 
Rekommendation är att vidareutveckla och se över de fyra områden som nämns nedan:  

Det är nödvändigt att se över designen med en expert på tillverkning. Några 
förstärkningar kunde läggas till i konceptet samt det kan finnas också en möjlighet att 
testa utvärdera fodralets material.

 

Lådans material är en stor fråga, men det är också en möjlighet att undersöka 
ersättningen av EPS till något annat. Det här beroende framförallt på hållbarhetstester.

 

Hitta det bästa alternativet till de propparna på nedre sidan av fodralen och kanske öka 
antal på dem. På grund av vikten är förmodligen viktigt att utvärdera trycket under lådan 
och undvika skador på EPS. 

Material på innerlådan är något som har potential att förbättra samt kunna erbjuda en 
sorteringssystem till vaccinerna i innerlådan. Det skulle kunna förbättra användningen av 
innerlådan rymligt och kanske försäkra vaccinerna i den.
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8.1. Bilaga 1 
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8.2. Bilaga 2  
 

Bärfunktioner  

Genomförbara Ej Genomförbara 

Ryggsäck På huvudet 

Axelrem Rumpväska 

Midjeväska Helium-/luftballong 

Bälte På fötterna 

Band Koppel 

På benet Halsband 

Handburen  

På armen  

 
 

 

Temperaturkontroll  

Genomförbara Ej genomförbara 

Färgalarm Levande ljus 

Ljudalarm Brinner upp 

Termometer Börjar vibrera 

Ljusalarm Börjar ruttna 

Digital skärm  
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Skydd  

Genomförbara Ej genomförbara 

Fodral Stötdämpare 

Bomullstussar Små soldater 

Markskydd Hjälm 

Bollar Nitar 

Bubbelplast Riddarutrustning 

Hörnskydd Järnfodral 

Vattentät  

Målad EPS  

Skinnfodral  

Hårdplast  

 

 

Visa tillhöraren  

Genomförbara Ej genomförbara 

Nätficka Nickname 

Fodraldesign Post-it 

Plastficka Järnbricka 

Med en lapp Digital skärm 

Numrerad  

Med namn  

Logotyp på lådan  

Magnetbricka  

Sträckkod  

QR-kod  
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Öppningsfunktion  

Genomförbara Ej Genomförbara 

Magnet Kodlås 

Draglucka Kugghjul 

Vridbar Band 

Skruvkork Fingeravtryck 

Dragkedja  

Godisautomatfunktion  

Inte öppnas  

Lock  

Hål  

Lucka  

Gångjärn  

Lucka på toppen  

Lucka på sidan  

Knappar  

Kardborreband  
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Superfunktioner  

Genomförbara Ej genomförbara 

Spela informationsljud Superlåda 

 Laseruppvärmning 

 Smsa vaccintillståndet 

 Räkna/informera vacciner 

 GPS navigering 

 Mata aporna 

 Ta med mat i den 

 Prata 

 Översättare/Tolk 

 Frysa själv 

 Rulla själv 

 Producerar vatten 

 Skjuta farliga djur 

 

 

Form på lådan  

Praktisk Opraktisk 

Triangel Cylinder 

Fyrkantig Strut 

Avlång Rund som en boll 

Formad efter ryggen Pyramid 
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8.3. Bilaga 3 
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8.4. Bilaga 4 
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8.5. Bilaga 5 

Personas 
 
 
 

Måns 

Måns är 45 år gammal, har svenskt ursprung 
och är bosatt i Stockholm med sin fru och sina 
två barn. Han jobbar för läkare utan gränser 
och har sammanlagt 60 månaders erfarenhet av 
fältarbete.  
 

Hans uppdrag är oftast i Sierra Leone, Kongo-
Kinshasa, Burkina Faso, Niger m.m. på grund 
av hans goda språkkunskaper i Franska och Engelska. Han vill bidra med så mycket han 
kan även nu när han har fått familj men det är inte lika lätt nu längre som det var för tio 
år sedan när han var singel. Han har även fått problem med sina knän. På grund av detta 
åker han inte längre till svåra platser som kan innebära långa promenader som kan vara 
påfrestande för knäna. Han brukar ta uppdrag som innefattar bättre transportmedel som 
exempelvis bil eller båt.  
 

Den sträcka han bär väskorna kan ta runt fem minuter, och är endast från 
transportmedlet som de har tagit ända till slutstationen.  
 

Pierre 
Pierre är 23 år, kommer från Kongo och hjälper läkare 
som en assistent. Han är singel och drömmer om att bli 
läkare i framtiden.  
 
Pierre är ansvarig för WIC (Walk in Cool Room) i 
basstationen på helgerna där han kontrollerar statusen 
för alla vacciner. På vardagarna säljer han frukt för att 
spara ihop pengar för att kunna studera till läkare. Vid 
fältuppdrag hjälper han läkarna genom att agera guide, 
tolk samt bärhjälp. Pierre talar franska och de olika 
byarnas egna dialekter men har svårt för engelskan. Han 
förstår korta ord som “stop”, “hej”, “ja” och “nej” osv. 
Han har blivit upplärd av en läkare som har förklarat för 
honom på franska hur han ska använda kylväskorna.  
 
Pierre som är i ung ålder hjälper till hela vägen med kylväskan, han bär väskan både på de 
långa och de korta sträckorna. Väl framme vid slutstation hjälper han även till att öppna 
väskan och ta ut vaccinerna. På grund av Pierres dåliga språkförmåga kan ett problem 
uppstå här. Han förstår inte etiketterna på kylväskan och struntar då i dom, detta kan då 
leda till att en viss del av vaccinerna förstörs.  
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Här är det alltså väldigt viktigt med tydliga varningssymboler och varningsetiketter som 
bara innehåller få enkla ord som Pierre har lätt att förstå.  
 

Rosa 
Rosa är 54 år gammal och är nunna i 
Impfondo (Kongo) sedan 10 år. Hon 
förstår otroligt många språk, allt ifrån 
engelska, franska, latin, spanska och kan 
behärska flera olika dialekter av byarnas 
språk. Hon är i grund och botten 
sjuksköterska och kommer ursprungligen 
från Spanien.  
 
Rosa har svårt för att bära mycket på 
grund av sin ålder, men hon behövs på uppdragen för att kunna vaccinera samt agera 
rådgivare för byborna och få dom att känna sig trygga. I och med detta så behöver Rosa 
inte vara den som bär kylväskan de långa sträckorna, men eftersom hon vaccinerar 
barnen använder hon den väl på plats. 
 
Rosa går med hela vägen dit vaccinationen ska ske. Väl där så tar hon över väskan för att 
öppna den och förbereda vaccinerna inför vaccinationen.  Rosa måste därför ha kunskap 
om hur man använder kylväskan på rätt sätt och den får inte vara för svår att öppna och 
använda utan att vaccinerna blir förstörda.  
 
 

 

Malin 
Malin är 36 år gammal och är läkare sedan fem 
år tillbaka och jobbar för UNICEF. Hon har 
en pojkvän, men han bor i Cluj, Rumänien för 
att han studerar till läkare så de har endast 
mejlkontakt för tillfället.  
 
Malin har god fysik och tycker om att träna. 
Hon brukar bära mer än en väska åt gången. 
 
Hennes nuvarande uppdrag är i Malawi och 
hon brukar besöka små byar ganska ofta. Hon 
brukar köra bil men får i många fall promenera långa sträckor. Malin har tidigare varit på 
två uppdrag och är därför relativt ny på fältet vilket innebär att hon har mycket 
motivation och drivkraft kvar.  
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8.6. Bilaga 6 
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8.7. Bilaga 7 
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8.8. Bilaga 8 
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8.9. Bilaga 9 
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8.10. Bilaga 10 
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8.11. Bilaga 11 
Kravspecifikation 

 
Funktionella krav: 

■ Kylväskan skall transportera vacciner. 
■ Kylväskan skall innehålla TermoSköldar som kylsystem. 
■ Kylväskan skall kunna stängas tät och öppnas. 
■ Kylväskan skall kunna bäras. 
■ Kylväskan borde avleda nederbörd. 

 
 
Icke funktionella krav: 

■ Användarvänlighet 
■ Kylväskan skall uttrycka enkelhet, användningen skall inte vara svår att 

förstå. 
■ Botten skall vara plan för att stå så stabilt som möjligt 
■ Kylväskan skall kunna öppnas minst 90° för att göra det så enkelt som 

möjligt att få ut vaccinerna. 
■ Kylväskan skall förses med minst en av följande bäranordning; handtag, 

axelrem eller ryggsäcksliknande axelremmar.  
■ Kylväskan skall vara designad så den följer de riktlinjer som anges i ISO 

20282-1. [8] 
■ Kylväskan skall vara designad så att den kan bäras bekvämt när den är 

helt fylld för perioder av flera timmar. 
■ Skall kunna bäras av både kvinnliga och manliga arbetare bärande 

traditionella kläder.  
■ Kylan bör endast inte ha ryggsäcksliknande axelremmar då de kan vara 

inkompatibla med vissa klädesplagg. 
■ Kylväskan skall ha en ryggsäckslösning då detta är de mest ergonomiska 

för kroppen  
■ Kylväskan borde även ha ett alternativ för att bära den på axeln så man 

kan få med sig mer än en väska åt gången.  
■ Remmarna borde vara justerbara för att kunna få väskan så nära 

ryggraden som möjligt 
 
 

■ Kapacitet 
■ Temperaturen i väskan skall inte hamna under 2 °C eller över 8 °C de 

första 30 timmarna.  
■ Valideringstiden skall inte understiga 30h. 
■ Kylväskan (inklusive TermoSköldar) borde inte bli tyngre än 4kg. 
■ Kylväskans packvolym skall inte understiga 3,4 liter. 
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■ Kylväskan skall klara av att falla från en meters höjd vid full vikt med 
sidorna och hörnerna rakt ner 

 
 

■ Underhållbarhet 
■ Kylväskan borde ha någon form av skydd som underlättar den att hållas 

ren. 
■ Kylväskan skall vara så underhållsfri så gott som 
■ Stå emot väder och vind genom att vara vattentät och vindsäker. Den ska 

även vara slittålig mot yttre påverkan 
■ Materialet borde vara så återvinningsbart som möjligt utan att försämra 

prestandan.  
 
 

■ Tillgänglighet 
■ Färdig produkt ska kunna erbjudas i flera olika färger för att passa olika 

organisationer. 
■ Visa miljövänliga aspekter som produkten erbjuder genom t.ex. logotyper 
■ Visa material i produkten för att underlätta återvinningsprocess. 
■ Kylväskan skall visa genom märkning att den är tillverkad av APS 

 
 

70 


	1. Inledning
	1.1. Bakgrund och problembeskrivning
	1.2. Syfte och frågeställningar
	1.3. Avgränsningar
	1.4. Disposition

	2. Teoretisk bakgrund
	2.1. TES-system och PCM
	1.
	2.
	2.1.
	2.2. Expanderad polystyren (EPS)
	2.3. Technet-21
	2.4. Cold Chain and Logistics (CCL)
	2.5. Ganttschema
	2.6. Funktionsanalys
	2.7. Enkätundersökning
	2.8. Semistrukturerad intervju
	2.9. Ergonomistudie
	2.10. Quality Function Deployment (QFD)
	2.11. Personas
	2.12. Brainstorming
	2.13. Pugh
	2.14. Morfologisk analys
	2.15. Ishikawadiagram
	2.16. Kravspecifikation
	2.17. SolidWorks

	3. Metod och genomförande
	3.1. Planering
	3.2. Funktionsanalys
	3.3. Användarstudie
	3.4. Ergonomistudie
	3.5. Personas
	3.6. Konceptfas

	4. Resultat och analys/Designprocessen
	4.1. Projektplanering
	1.
	2.
	3.
	4.
	4.1.
	4.2. Förstudie
	4.2.1. Designstrategi
	4.2.2. Andvändarstudie
	4.2.3. Målgrupp
	4.2.4. Konkurrensanalys
	4.2.5. Ishikawadiagram & QFD-analys

	4.3. Kravspecifikation
	4.4. Funktionsanalys
	4.5. Ergonomistudie
	4.6. Brainstorming
	4.7. Morfologi och konceptframtagning
	4.7.1. Koncept 1
	4.7.2. Koncept 2
	4.7.3. Koncept 3
	4.7.4. Konceptgenerering

	4.8. Slutligt koncept
	4.8.1. Mock-up av kylväskan
	4.8.2. CAD-modell
	4.8.3. Problem som uppkom
	4.8.4. Grafisk design på lådan
	4.8.5. Prototyp


	5. Diskussion och slutsatser
	5.1. Resultatdiskussion / Diskussion av     designprocessen
	5.2. Metoddiskussion
	5.3. Slutsatser och Rekommendationer
	5.3.1. Slutsatser
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	5.1.
	5.2.
	5.3.
	5.3.1.
	5.3.2. Rekommendationer


	6. Referenser
	7. Sökord
	8. Bilagor
	1.1.1.
	2.1.1.
	3.1.1.
	8.1. Bilaga 1
	8.2. Bilaga 2
	1.1.1.
	2.1.1.
	3.1.1.
	4.1.1.
	5.1.1.
	6.1.1.
	7.1.1.
	8.1.1.
	8.1.
	8.2.
	8.3. Bilaga 3
	8.4. Bilaga 4
	8.5. Bilaga 5
	8.6. Bilaga 6
	8.7. Bilaga 7
	8.8. Bilaga 8
	8.9. Bilaga 9
	8.10. Bilaga 10
	8.11. Bilaga 11


