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Sammanfattning 
Detta projekt fokuserar på att förhindra att vaccinet förstörs vid transport, samt 

underlätta för vårdpersonal som arbetar för att transportera vaccin till otillgängliga 

områden.  

 

Vaccin måste förvaras kylt. Därför utgörs transporten av vaccin av en så kallad 

kylkedja. Projektet behandlar den sista delen i kylkedjan, den så kallade last mil 

transportation. Idag varierar kunskapen hos arbetarna vilket medför variationer i 

utförandet av de rutiner som är utvecklade för att på ett säkert sätt paketera vaccinet i 

kylda väskor inför transport. Detta utgör en stor risk för att vaccinet förstörs då dessa 

är temperaturkänsliga. Vidare anser författarna att många av dagens vaccinväskor är 

ergonomisk undermåliga vilket försvårar framförallt längre transporter till fots. 

 

Arbetet är avgränsat till att beakta användarens behov och det system inom vilket 

produkten verkar. Temodynamisk optimering utelämnas för vidareutveckling av 

produktförslaget. Då stora mängder vaccin förstörs i sista delen av kylkedjan, finns 

stort behov av innovativa lösningar som förhindrar detta. Syftet är att ta fram ett 

produktförslag med målet att eliminera risken att vaccin förstörs genom frysning. 

Produktförslaget ska kunna implementeras i det kylsystem som finns idag.  

 

Idag har konsumenten lite utrymme i sin budget för inköp av vaccinväskor. Det är 

därför viktigt att produktförslaget uppfyller målen till bästa pris. Resultatet av 

projektet presenteras i form av denna rapport och en fullskalig modell. 

Produktutvecklingen genomförs i flera steg. I en förstudie analyseras vetenskapliga 

studier och intervjuer med branschinsatta genomförs. En marknadsanalys presenteras 

där dagens produkter och marknaden i sig analyseras. Konstruktion och 

dimensionering av produkten genomför med hjälp av CAD-programmet Solid Edge 

ST5. En testprototyp har framtagits för att, genom tester i klimatlabb, utvärdera 

konstruktionens termodynamiska egenskaper, speciellt risken för frysning av vaccin. 

Genom jämviktsberäkningar analyseras vaccinväskans ergonomi. 



 

 

 

Resultat av projektet är en vaccinväska som kan bäras som både ryggsäck och 

axelremsväska. Klimatlabbstester pekar på att risken för att vaccin fryser elimineras 

genom användning av termosköldar i PCM- material.  Detta är en lösning som inte 

existerar på dagens marknad. Väskan har en packningsvolym på 3 liter och väger 

ungefär 6,5 kg fullt packad. Styckpriset för en noll-serie på produkten beräknas med 

hjälp av 1-3-9 metoden och ger ett estimerat pris på 1073 kr.  
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Abstract 
The project focuses on reducing the vaccine spoilage during transport, and to 

facilitate the handling of health professionals working with transporting vaccines to 

remote areas.  

 

The vaccines must be kept refrigerated. Transporting the vaccine must there for be 

done using a so-called cold chain. The project deals with the final part of the cold 

chain, i.e. last mile transportation. Today, the knowledge level varies among workers. 

This causes variations in the performance of the routines that have been designed to 

safely package the vaccine in refrigerated vaccine carriers before transportation. 

Since vaccines are sensitive to both high and low temperatures, packing the vaccine 

carrier incorrectly may result in the vaccines being destroyed.  Furthermore, the 

authors consider many of today’s vaccines carriers ergonomically poor, this have a 

negative impact particularly on long journeys by foot. 

 

The work is limited to consider user needs and the system in which the product 

functions. Thermodynamic optimization has been designated further development of 

the product proposal and has there for ben omitted in this project. Since large 

amounts of vaccine are destroyed in the last part of the cold chain, this particular field 

is in great need of innovative solutions to prevent this. The aim is to develop a 

product proposal with the goal of eliminating the risk for vaccines to be destroyed as 

a result of freezing. The product proposal shall be able to be implemented in the cold 

chain system available today. 

 

In today’s market, the consumer has little room in their budget for the purchase of 

vaccines carriers. It is therefore important that the product proposal meets the 

objectives at the best price. The results of the project are presented in the form of this 

report and a full-scale model. Product development is carried out in several steps. In a 

preliminary study, scientific studies are studied and interviews with people involved 



 

 

in the industry conducted. A market analysis is presented in which current products 

and the market itself is analyzed. Construction and design of the product is carried 

out with the help of CAD software Solid Edge ST5. A test prototype has been built 

for tests in a climate chamber. This is done to evaluate the overall thermodynamic 

properties of the box, and particularly the risk of freezing vaccines. Equilibrium 

calculations are analyzing the vaccine bag ergonomics. 

 

The project has resulted in a vaccine bag that can be worn as both a backpack and 

shoulder bag. Climate Lab tests indicate that the risk of vaccine freezing is eliminated 

by the use of thermal shields made of PCM material. This is a solution that does not 

exist in today's market. The bag has a packing volume of 3 liters and weighs 

approximately 6.5 kg fully packed. The price per unit for a null series, calculated 

using the 1-3-9 method, is estimated at a price of SEK 1073. 
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1. Nomenklatur 
Facktermer, förkortningar och tekniska ord som används i rapporten presenteras i 

Tabell 1 för att underlätta läsningen. 

 

Tabell 1 Nomenklatur. 

Ord Förklaring 

Vaccinväska Handburen väska som är speciellt avsedd för 

att transportera vaccin. 

PCM Phase change temperature 

(Fasändringsmaterial). Material som 

manipulerats för att ändra fas vid specifik 

temperatur. 

Kylkedja Transport- och förvaringssystem som 

garanterar att temperaturen hela tiden håller 

sig inom temeraturintervallet +2 °C - +8 ° C. 

Last mile transportation Sista delen av kylkedjan. För transport av 

vaccin till svårtillgängliga områden. 

WHO:s PQS WHO:s riktlinjer för att få en vaccinväska 

godkänd av dem. PQS står för performance, 

quality, safety. 

Cold life Gällande frysklampar: Tid som vaccinväskan 

håller temperatur under +10°C med stängt 

lock under konstant omgivningstemperatur 

på +43°C.  

Levande vaccin Sjukdomsframkallade organismer är levande 

men försvagade. 

Inaktiverat vaccin Sjukdomsbildade mikroorganismer är döda. 

Attenuerad Försvagande. Levande vaccin är attunerade. 

Antigen Kroppsfrämmande ämne som framkallar 

reaktion hos immunförsvaret. 

Konditionering Ref till frysklampar. Dessa ska 

konditioneras, vilket innebär att ett 

vattenskikt bildas runt isen. 

Skaktest Test som görs för att se om vaccin i ampull 

har blivit fryst eller ej. 

Termosköld Sköld som i detta arbete är sammansatt av 

flera PCM-plattor som avser att skydda 

vaccin mot för låga temperaturer. 

Long range väska Vaccinväska som innehåller 1-5 l 

packningsutrymme av vaccin, väger max 8 

kg och har ett cold life på minst 30 h. 

Short range väska Vaccinväska som innehåller 0,5-5 l 

packningsutrymme av vaccin, väger max 7 

kg och har ett cold life på minst 15 h. 

Klimatkammare Utrymme vars bl.a. temperatur, fuktighet och 

tryck ställs in för att testa produkt. 
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2. Inledning 
Runt om hela världen behövs vaccin för att befolkningen ska vara friska och få 

möjlighet att leva ett värdefullt liv. 20 % av världens barn ovaccinerade (UNICEF, 

2013a). Enorma summor pengar läggs varje år på vaccin för att barn ska bli 

vaccinerade, vilket är viktigt för deras och andras hälsa. En stor orsak till att vissa 

människor inte får den vaccin de behöver är att en stor andel av vaccinet förstörs när 

det transporteras. 

 

Det har visat sig vara svårt att reda ut exakt var och varför vaccin förstörs vilket ofta 

är en följd av bristande dokumentation. För att få en uppfattning om omfattningen av 

bortfallet är man tvingad att förlita sig på studier av specifika områden. Enligt en 

studie av UNICEF som utfördes i Indien 2009 var andelen vaccin som förstördes 

mellan 27-61%. Detta inträffade nästan uteslutande (88-98%) under last mile 

transportation. (UNICEF, 2010) 

 

Det finns många möjliga orsaker till att vaccin förstörs.  Detta då transporten av 

vaccin från tillverkning till användning medför flera problem och svårigheter. 

Framförallt är vaccin temperaturkänsligt och bör hållas inom intervallet 2-8 °C 

(Gouverment of Western Australia, Nämns ej årtal).  

 

En betydande orsak tros vara på grund av att vaccin utsätts av dels för låga, men även 

av för höga temperaturer. Vaccinens frystemperatur varierar men ligger generellt sett 

runt 0°C. I det fall fryskänsligt vaccin understiger denna temperatur förstörs det 

irreversibelt. Överstiger vaccinet temperaturintervallet så medför det att vaccinets 

livstid förkortas. Problemet med vaccin som förstörs på grund av höga temperaturer 

är något man vetat om och jobbat med länge. Frysrisk däremot, är ett problem som 

uppmärksammats relativt nyligen. Detta trots att problemet rapporterats sedan länge 

(PATH, 2003).  

 

36-100% av vaccinet utsätts för frystemperaturer, då vaccinet utsätts för så pass låga 

temperaturer finns en hög risk för att vaccinet förstörs omgående (PATH, 2013a). Ett 

annat problem är att vaccinampuller som vart öppnade och ej kommit till användning 

behöver slängas. Att vaccin förstörs på grund av felaktiga temperaturer sker 

genomgripande över kylkedjan. Att göra vaccin mindre temperaturkänsligt och/eller 

säkerställa att rätt temperatur hålls under transport skulle spara distributörer pengar 

och säkerställa att vaccinet som ges runt om i världen inte förlorat sin verkningsgrad 

sedan tillverkning.  

 

Detta arbete fokuserar på last mile transportation, där vaccinväskor används för att 

frakta vaccin till svårtillgängliga områden. Arbetet påbörjas med en djupgående 

förstudie där vetenskapliga studier analyseras, intervjuer och frågeenkäter besvaras av 

högt uppsatta personer på PATH, UNICEF och Dometic. Detta görs för att gå i grund 

och skapa en tydlig uppfattning om vilka problem som finns inom last mile 

transportation. Informationen analyseras och sätter grund för riktningen av 

produktutvecklingen. Genom vidarutveckling ska produkten kunna implementeras i 

det utvecklade system som finns idag. Därav tas hänsyn till de krav och 

förutsättningar som finns på marknaden idag. 
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2.1 Problemformulering och syfte 
Syftet med projektet är att utveckla ett produktförslag till en ny vaccinväska som är 

avsedd att användas i last mile transportation. Att vaccin förstörs genom frysning ska 

elimineras av produktförslaget. Arbetet ska även resultera i konkreta lösningar för att 

förenkla handhavandet av vaccinväskan jämfört med dagens produkter. 

2.2 Avgränsningar 
Projektet fokuserar på transportering av vaccin inom last mile transportation. 

Vaccinväskan som utvecklas avses användas i varmare klimat. Användning av 

väskan i kallare miljöer tas därför inte i åtanke. 

 

I detta arbete utelämnas termodynamiska beräkningar för optimering av cold life mot 

bakgrund av att kunskap och tid saknas för att genomföra detta med god precision. 

Cold life tas emellertid i beaktning vid generell utformning och design samt 

materialval. Detta betyder att produktförslaget måste utformas på ett sådant sätt att de 

faktorer som påverkar cold life kan varieras utan att kompromissa väskans funktion. 

 

Inga egna användarstudier genomförs på grund av författarens ekonomiska och 

geografiska möjligheter att nå dessa personer. Det bör framhållas att dokumenterade 

användarstudier riktade mot specifikt vaccinväskor inte verkar genomförts av någon 

av de större organisationerna, UNICEF, PATH och WHO, som arbetar med vaccin.  

 

Det är ett produktförslag som utvecklas, därför utelämnas till exempel finansiering, 

marknadsföring och tillverkningsunderlag för produkten. En exakt prisuppgift för vad 

vaccinväskan kommer att kosta tas ej fram. Ett ungefärligt pris av en nollserie 

beräknas istället för att få en uppfattning om vad den skulle kosta om produkten togs 

till produktion. 
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3. Teknisk bakgrund 
Detta kapitel behandlar teori som behövs för att förstå delar av produktutvecklingen. 

3.1 Värmeöverföring 
Trots att inga tredimensionella termodynamiska beräkningar genomförs inom 

projektet analyseras teori för att få förståelse för vilka faktorer som påverkar väskans 

isoleringsförmåga, termosköld och kylelement. Värme kan överföras på tre sätt: 

konvektion, strålning och konduktion.  

3.1.1 Konduktion 

Material strävar mot jämvikt, konduktion är det som medför att temperaturen sprider 

sig i materialet, vilket även kallas värmeledning. Ett materials konduktion beräknas 

enligt med hjälp av Fourier’s lag:  

      (1) 

 

där q är materialets värmeledningsförmåga (kJ/s), k är materialets termiska 

värmeledningsförmåga (
 

    
), A är ytarean (  ) och 

  

  
  är temperaturgradienten i 

värmeledningens riktning (
 

 
). (Holman, 2010) 

3.1.2 Konvektion 

Om två olika medium har olika temperatur, då uppstår det värmeöverföring mellan 

dessa två som kallas konvektion. Denna kan beräknas med Newtons avsvalningslag: 

 

q=h*A* (  −  )    (2) 

 

där h är en konstant som beskriver värmeledningsförmågan mellan kropp och 

omgivning (
 

      
), A är ytarean (  ) för konvektionen,    är temperaturen på ytan 

och    är temperaturen av omgivningen i   .(Holman, 2010) 

3.1.3 Värmestrålning 

Värmestrålning kan antingen absorberas, reflekteras eller transmitteras. Detta beror 

ytans egenskaper hos materialet. 

3.1.4 Fasomvandling 

När ett material byter fas krävs det energi för att genomföra omvandlingen. Den 

energi som krävs kan beräknas med:  

 

                (3) 

 

där q är värmen som krävs för att ändra fas (J),    är den latenta smältvärmen (
 

  
) 

och m är massan (kg) av substansen som byter fas.(Engineering ToolBox, 2014) 

3.2 PCM 
PCM är ett material som är lagrar och frigör termisk energi vid processerna materialet 

smälter eller fryser. Materialet frigör mycket energi i form av latent värme när det 

fryser. Förenklat innebär det att materialet lagrar energi i form av kyla som kan 

användas senare eller överföras till annan plats. Materialet kan användas som 

isolering eller värmebarriär. (PCM Products Ltd, 2009) Den billigaste formen är 

dT
q kA

dx
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vatten, då ämnet smälter eller fryser vid 0 °C. Genom att skapa ett material där man 

manipulerar vid vilken temperatur fasomvandling sker, kan man styra materialet för 

att få de egenskaper man vill ha för sin produkt. Den korrekta benämningen för detta 

är EPCM (Engineering Phase Change Material). Då denna vanligen skrivs som PCM, 

kommer EPCM utskrivas som PCM i denna rapport.  

 

Då PCM utsätts för temperaturer under dess fryspunkt, sänks dess temperatur. Då 

materialet når sin fryspunkt, sker fasomvandlingen, vilket tar tid och kräver energi. 

Detta gör att temperaturen i materialet förblir vid fryspunkten tills hela massan av 

materialet blir fryst. Temperaturen blir sedan lägre än fryspunkten om temperaturen 

runt materialet fortfarande är lägre än materialet. Om denna är högre börjas materialet 

smälta istället innan temperaturen höjs. För att se förklarande bild över processen för 

ett PCM med 7°c fryspunkt, se Figur 1. 

 
Figur 1 Processen för PCM då materialet genomgår frysning. 
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4. Förstudie 
Förstudien avser att ge förståelse till varför vaccin är temperaturkänsligt och hur de 

packas inför transport idag. Hur vaccin är kopplat till ekonomi studeras för att 

motivera varför projektet är viktigt och för att förstå rådande tankar över vaccin och 

ekonomi. Kylkedjan studeras för att få överblick över vaccinets väg från tillverkning 

till injicering. Transporten inom last mile transportation granskas och en state of the 

art genomförs där dagens kylväskor och tillbehör analyseras för att se hur vaccin 

transporteras idag inom last mile transportation. 

4.1 Vaccin   
Vaccin anses vara ett av det mest framgångsrika initiativet för hälsovård och 

uppskattas varje år rädda två till tre miljoner människors liv från sjukdomar som 

övervägande drabbar barn (UNICEF, 2013a).  

 

Vaccin fungerar immunitetsbyggande. Genom att utsätta kroppen för försvagade eller 

på andra sätt modifierade versioner av sjukdomsbildande mikroorganismer svarar 

människans immunförsvar med att bygga upp ökad motståndskraft mot densamma. 

På så vis kan risken att drabbas av olika sjukdomar förebyggas. Vaccinet ges vanligen 

via injektion men oralt och nasalt intag förekommer även. (Vaccination Stockholm, 

2011) 

 

Det finns huvudsakligen två typer av vaccin, levande- och inaktiverade vaccin. 

Levande vaccin är alltid attenuerade. Trots detta finns det en liten risk att 

organismerna i det levande vaccinet kan framkalla sjukdom hos människor med 

nedsatt immunförsvar. Mot bakgrund av detta används inaktiverade vaccin i de fall 

det är möjligt att framställa dessa med en verkningsgrad likvärdig levande vaccin.  

 

Inaktiverade vaccin består av icke levande organismer. Eftersom antigenerna är döda 

så tenderar vaccinets potens att avmattas med tiden vilket resulterar i en mindre 

långvarig immunitet. Detta är anledningen till att inaktiverade vaccin ofta kräver 

multipla doser för fullgott skydd. Fördelen med dessa vaccin är att det inte finns 

någon risk att utveckla sjukdoms relaterade symptom till följd av vaccination (Hoyt, 

Årtal nämns ej). 

 

Levande vaccin är känsliga för solljus och värme men tål frysning. De ska därför 

förvaras i vid temperatur -15   C eller lägre. Inaktiverade vaccin är känsliga för både 

höga och låga temperaturer och ska förvaras mellan 2-8 grader Celsius. För 

majoriteten av dessa gäller att högre temperaturer minskar vaccinets hållbarhet medan 

frysning förstör dem omedelbart och irreversibelt (CDC, 2012), se Figur 2. Detta 

projekt är som tidigare nämnts begränsat till att omfatta endast transport av 

inaktiverade vaccin samt levande vaccin som kräver förvaring vid 2-8°C. 
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4.2 Vaccin och ekonomi 
Vaccination bedöms i allmänhet ha en stor positiv ekonomisk inverkan, inte minst för 

utvecklingsländer. I en studie genomförd 2011 gjordes beräkningar på förväntade 

ekonomiska effekter av en ökad användning av existerande vaccin i världens 72 

fattigaste länder mellan åren 2011-2021. Resultatet pekar på att detta skulle rädda ca 

6,4 miljoner människors liv. Vilket beräknas spara 6,2 miljarder dollar i kostnader för 

sjukvård samt 145 miljarder dollar i produktivitetsförluster. Detta gör vaccin till en av 

de mest kostnadseffektiva hälsovårdsåtgärderna. (Johns Hopkins Bloomberg school 

of public health, 2011) 

 

UNICEF är världens största inköpare av vaccin. 2012 köpte de sammanlagt nära två 

miljarder doser vaccin vilket täcker vaccination för 36 % av världens barn (The 

World Bank and Gavi Alliance, 2010). För att sätta detta i kontext presenteras i Figur 

3 ett diagram som visar UNICEF:s totala inköp av material och tjänster under 2012. 

UNICEF:s budget uppgick 2012 till 2.468 miljarder dollar varav drygt en miljard 

dollar gick till inköp av vaccin.   

 

 
Figur 3 Bilden visar kostnadsfördelningen mellan UNICEF:s största 

programmatiska material grupper för året 2012. 

70 % av UNICEF:s 1 miljard dollar som läggs på fryskänsligt vaccin (PATH, 2014). 

Figur 2 Bilden beskriver temperaturens påverkan på inaktiva vaccin. Dessa 

ska enligt WHO förvaras mellan 2-8 °c, notera att kravet medför 

övre och undre säkerhetsmarginal på 2°c. 
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4.3 Paketering av vaccin 
Vaccin förvaras vanligen i ampuller med flera doser i varje, se Figur 4. Ampullerna är 

tillverkade i glas på grund av materialets kemiskt stabila egenskaper. Då 

förpackningen bryts vid användning måste vaccinet i ampullen förbrukas inom kort 

tid för att undvika att vaccinet kontamineras. Mot bakgrund av detta är det alltså strikt 

förbjudet att återförsluta en öppen vaccinampull. Syftet med att packa vaccinet i en 

mängd små ampuller är att minimera det spill som uppstår när en bruten 

vaccinampull inte förbrukas helt och därför måste slängas. Eftersom få anläggningar 

uppfyller de renlighetskrav som ställs då vaccinet hanteras och förpackas, görs detta 

tidigt i kylkedjan ofta av tillverkaren.  

 

 
Figur 4 Ampullernas storlek i förhållande till en hand. 

Vaccinets förpackningsvolym påverkar totalkostnad för vaccinering av en person 

genom en rad faktorer så som distributionskostnader, spillkostnader och 

produktionskostnader (UNICEF, 2010), se Figur 5.  

 

 
Figur 5 Diagrammet visar schematiskt hur de tre olika kostnaderna varierar 

med förpackningsvolymen. De tre staplarna till vänster representerar 

liten packningsvolym medan de till höger representerar stor. 

Vaccin som köps i bulk innebär lägre pris per dos. Det reducerar även mängden 

förpackningsmaterial per dos vilket ger lägre vikt och volym per dos som i sin tur 

sänker distributions och produktionskostnader. Nackdelen med vaccin som förpackas 

i bulk är dock att andelen vaccin som tvingas slängas på grund av att allt inte används 

på vid samma tillfälle ökar. Omvänt kan man givetvis tänka sig att förpacka vaccinet 
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i singeldoser. Detta eliminerar andelen vaccin som slängs på grund av oanvänt vaccin 

i öppen ampull, men ökar distributions och produktionskostnaderna. På så vis är den 

storlek på vaccinampullerna en kompromiss mellan ovan nämnda faktorer för att 

minimera totalkostnad för vaccination per person. (The World Bank and GAVI 

Alliance, 2010) 

 

Storlekar på ampuller varierar mellan 1-50 doser per ampull (WHO, 2008). Mängden 

vaccin per dos varierar men för de vaccin som levereras i ampuller med 50 doser är 

volym per dos vanligen 0,5 ml. För 50 doser ger detta 25 ml per ampull som vanligen 

har en diameter på 28 mm samt höjd 65 mm (Alibaba, 2014). Vanligaste 

ampullstorleken rymmer 10 ml (20 doser). 

4.4 Överblick av kylkedjan 
Kylkedjan kallas det förvarings- och transportsystem som krävs för att frakta och 

vaccinet i rätt temperatur från tillverkning till användning.  

 

Som beskrivet i kapitel 4.1 Vaccin är det mycket viktigt att vaccinen hela tiden hålls 

kylda mellan 2-8°C. Ofta tillverkas vaccinet långt ifrån de platser där de används 

vilket innebär en logistisk och teknisk utmaning. Om någon länk i kylkedjan inte 

fungerar så riskerar vaccinet bli förstört. (CDC, 2012) 

 

Kylkedjans uppbyggnad varierar mellan olika länder och organisationer. Då detta 

projekt riktar sig mot vaccintransport i framförallt utvecklingsländer beskrivs 

välgörenhetsorganisationen UNICEFs kylkedja närmre se Figur 6.   

 

 
Figur 6  En schematisk bild av kylkedjan. Last mile transportation är sista 

sträckan, från hälsocenter till vaccinering. 
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Kylkedjan börjar hos tillverkaren där vaccinet placeras i kylförvaringslager. Därifrån 

fraktas det oftast med flygplan packat i kylcontainrar till det centrallager beläget 

närmst destinationen, där vaccinet förvaras i kylrum. Från centrallagret fraktas 

vaccinet vidare med isolerade kylbilar mellan olika lager där de förvaras i kylrum 

respektive kylskåp. Den sista sträckan är för att nå människor i svårtillgängliga 

områden och kallas last mile transportation. Här transporteras vaccinet i en 

vaccinväska. Det är en isolerad väska som kyls med frysklampar. Beroende på 

förutsättningar vad gäller infrastruktur varierar transportmedel kraftigt för denna 

sträcka. Vaccinet transporteras med allt från bil, buss, motorcykel, kameler, åsnor och 

till fots (UNICEF, 2012).  

4.5 Last mile transportation 
Även om namnet antyder att denna transportsträckas längd är en engelsk mil så 

varierar den kraftigt. Den sista transportsträckan innebära allt från en kortare biltur 

till vandringar på upp till 70 km enkel sträcka (Kiluva, 2014). Även transportmedel 

varierar vilket beskrivits i kap 4.4 Överblick av kylkedjan. 

 

Vid last mile transportation används som tidigare nämnts vaccinväskor. Det är en 

isolerad väska med ytterskal i plast som kyls med frysklampar. Denna typ av väska är 

mindre än de som används tidigare i kylkedjan eftersom de är handburna.  

 

Inför varje transport måste vaccinväskorna först packas. I nummerlistan nedan 

redogörs för UNICEFs rekommenderade tillvägagångssätt för packning av en 

vaccinväska med fyra frysklampar. 

 

1. Förbered klampar för frysning. 

Kontrollera att klamparna är hela och rena, se Figur 7. Fyll klamparna med vatten 

till markeringen. Kontrollera alltid vattennivå innan användning. Lägg inte i salt i 

vattnet.  

 

 
Figur 7 Bilden visar en av de tre standardfrysklamparna som beskrivningen 

utgår ifrån. 

2. Konditionera frysta frysklampar. 

Ta ut de frysta frysklamparna ur frysen och låt dem tina till dess att det yttersta 

laget av isen smält. Kontrollera att frysklamparna blivit konditionerade genom att 

skaka dem och lyssna efter vatten.  
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3. Packa väskan. 

Kontrollera att väskan är hel och ren. Placera konditionerade frysklampar 

längs sidan av väskans packningsutrymme och vänta tills temperaturen i 

väskan understiger 8 c°.  

 

Lägg vaccinampullerna i en förslutningsbar plastpåse. Placera plastpåsen med 

vaccinen i centrum av packningsutrymmet. Fryskänsliga vaccin bör lindas in i 

till exempel tidningspapper och packas på ett sådant sätt att direktkontakt 

mellan vaccinampuller och frysklampar inte förekommer.  

 

4. Kom ihåg att… 

Vaccinet ska inte läggas i väska tidigare än precis innan transport, 

vaccinväskan kan i vissa fall endast hålla temperaturen i 12 timmar. Lämna 

inte locket öppet efter det att väskan packats.    

 

4.6 State of the art 
För att få en helhetsbild av marknaden studeras de produkter som finns idag för att 

transportera vaccinet under last mile transportation. Detta genomförs för att se vad 

det finns för produkter idag, vad de löser för problem och på vilket sätt.  

 

Inledningsvis studerades en mängd olika produkter. Utav dessa har en rad olika 

kylväskor utvärderas noggrannare, se Bilaga B. De tillbehör och hjälpmedel som 

används idag studeras även under detta kapitel. 

4.6.1 Vaccinväskor 

En vaccinväska är en isolerad behållare som kyls med frysklampar. Denna håller 

vaccinet kallt under the last mile transportation. Till skillnad från behållare för övriga 

transportsträckor tidigare i kylkedjan är denna mindre och lättare att bära. Dessa är 

dock enbart konstruerade för att hålla värmen i maximalt 48 timmar. Väskan har till 

uppgift att hålla vaccinet inom 2-8°C vid transport till vaccinationsplats, under 

vaccinering samt tillbaks till utgångspunkt. WHO uträttar certifiering av 

vaccinväskor. För att en väska ska bli certifierad behöver den följa en rad riktlinjer 

vilka presentaras i ett dokument kallat WHO.s PQS (WHO, 2008).  

 
I Bilaga B redovisas fyra olika väskor, alla certifierade av WHO. Vaccinväskorna 

som används idag delas upp i stora och små väskor. Short range väskor har cirka 0,9 l 

packningsutrymme och har en vikt utan vaccin i på 1-1,4 kg opackade. Longe range 

väskor varierar mellan 1,6-3 l och väger runt 0,9-3,3 kg opackade. Detta om man 

kollar på de väskor som är godkända av WHO:s. De stora har ett cold life på 25,7-

40,5 h. De små har ett kortare cold life på 14-19,5 h. I short range väskor används 

oftast 2 frysklampar medan i long range väskor används allt från 4 till 10 

frysklampar. (WHO, 2011) 

 

Sett ut tvärsnittsperspektiv består dagens väskor generellt sett av tre lager. Ett 

ytterskikt som skyddar väskan mot omgivningen. Detta består vanligen av polyeten 

som har sin fördel i att materialet inte är sprött eftersom det är en delkristallin 

termoplast. Innanför polyetanskalet ryms en isolering oftast i form av 

polyeuretanskum som har i uppgift att behålla kylan i väskan. Insidan är även det 

klätt i plast. Inget skyddande skikt existerar i dagens väskor mellan frysklampar och 
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vaccinampullerna, vilket utgör en risk för att vaccinet fryser. Figur 8 visar hur en 

vaccinväska ser ut idag generellt sett. 

 

4.6.2  Frysklampar 

Frysklamparna som används i systemet innehåller vatten. I dagens WHO-certifierade 

väskor finns det krav att dessa passar någon av de frysklampar som är standard idag. 

Dessa frysklampars storlek presenteras i Tabell 2.  

 

Tabell 2  Översikt över de frysklampar som är standard i dagens frysklampar. 

 

4.6.3 Temperaturmätning 

Förutom vanlig termometer finns det utvecklade indikatorer som visar om vaccin 

utsatts för hög respektive låg temperatur. De mest frekvent använda presenteras i det 

här kapitlet. 

  

Heatmarkers 

Vaccinampullsmonitorer (heatmarkers) är små klisterlappar som sätts på 

vaccinampullernas, se Figur 9.  

 

Dessa innehåller värmekänsligt material som ändras av den kumulativa 

värmeexponering som påverkar flaskan. Den kombinerande effekten av tid och 

temperatur gör att den inre kvadraten, till höger i Figur 9, gradvis blir bestående 

mörkare. På så vis kan vårdpersonal se om vaccinampullen kan användas eller bör 

kastas. Tekniken fungerar bra och är godkänd enligt WHO:s specifikationer. Den 

mäter dock inte vaccinets potens eller anger om vaccinet fryser.(PATH, 2011) 

Figur 8 Typiskt utseende för en vaccinväska idag. Sluten till vänster och hur 

den kan se ut packad till höger. 
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Cold chain monitor 

En cold chain monitor (CCM) är ett kort med en indikator som ändrar färg när vaccin 

utsätts för temperaturer som är för höga temperaturer(WHO, 2004), se Figur 10. 

Förändringen är kumulativ och tar hänsyn till värmepåverkan på kortet under hela 

färdsträckans förlopp. CCM ett pålitligt verktyg (Petrović et al, 2005).  

 

 
 

Freeze watch 

Freeze watch är en frysindikator som visar om vaccinet har utsatts för temperatur 

under 0ºC. Om vaccinet utsätts för minusgrader i en timme, frigörs en vätska som 

färgar det vita stödkortet. Om någon ampull i väskan är frysskadad bör alla i 

vaccinampuller skaktestas (WHO, 2004). Freeze watch bra då vaccin förvaras, men 

inte vid transport (Petrović et al, 2005). En bild på en freeze watch som har 

exponerats för låga temperaturer och en som inte har det visas i Figur 11. 

Figur 10  Cold chain monitor. 

Figur 9 Heatmarkers som sitter fast på vaccinampullerna visas till vänster. Till 

höger visas hur materialet ändrar färg på grund av 

värmeexponeringen. 
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Projekt i koncept fas 

 

Trots det tydliga problemet med att vaccin fryser, finns det inga krav i WHO:s PQS-

specifikation på att de passiva vaccinväskorna ska deklarera graden av säkerhet mot 

frysning (PATH, 2013b). För att främja utvecklingen av fryssäkra vaccinväskor har 

de utvecklat en PCM-liner. Denna har utvecklats och testats i en vaccinväska. En bild 

på detta visas i Figur 12. PCM boxen fungerar som en insats i dagens vaccinväskor. 

Genom att placera vaccinet i PCM boxen skyddas vaccinet från frysning. Då 

fasändringsmaterialet har en högre fryspunkt än 0° C, skyddar denna vaccinet från att 

frysa. Fördelen är då även att frysklamparna inte behöver konditioneras. 

 

  
 

 

Enligt PATH pågår diskussioner med lågpristillverkare som är PQS-certifierade för 

att avgöra om de är villiga att modifiera sina produkter med en PCM-liner.  

 

 

Figur 11  Freeze watch. Bilden till vänster har inte utsatts för låga temperatur, 

detta har däremot bilden till höger. 

Figur 12  Vaccinväska innehållande fyra frysklampar och PCM-linern. 
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4.7. Utmaningar och komplikationer 
Vetenskapliga artiklar studeras för att en bild över hur systemet och användandet av 

vaccinväskor fungerar i verkligheten. Intervjuer av tillverkare och konsument 

genomförs för att förstå om det finns någon konflikt mellan dessa, samt för att 

inhämta kunskap om vilka problem och vilken efterfrågan som finns på marknaden 

idag och för framtiden. 

 

En intervju har genomförts med Gregory Kiluva, teknisk specialist på UNICEF. Han 

har klargjort svårigheterna med att transportera vaccinet den sista delen av kylkedjan. 

Intervjun redovisas i Bilaga C. Gilles Ries från Dometic, som är ett av de ledande 

företagen på marknaden, har genom ett frågeformulär gett sin syn på marknaden. 

Resultatet från enkäten redovisas i Bilaga D. Nancy Muller från PATH, har besvarat 

frågor och delat med sig av deras resultat i utvärderingen av PCM-linern som PATH 

nyligen utvecklat. Dessa redovisas i Bilaga E . 

 

Genom att utnyttja teknisk design och speciella material kan man skapa nya väskor 

som kan förhindra att vaccin fryser och skapar ett längre cold life samtidigt som 

handhavandet underlättas för vårdpersonalen (PATH, 2013c). 

4.7.1 Frysrisk 

Att lägga ner frysklampar direkt i en vaccinväska kommer skada kylkänsligt vaccin 

(PATH, 2013d). WHO har länge rekommenderat användningen av konditionerade 

frysklampar. Dilemmat är att det tar tid och kräver svår planering (Kiluva, 2014).  

 

Det finns ett problem i att arbetarna inte packar som tillverkarna har tänkt det, vilket 

leder till att det inte finns något utrymme mellan vaccinet och frysklossarna. Ett annat 

problem är att de flesta väskorna inte har någon packningsinstruktion vilket också 

bidrar till problemet. (Ries, 2014) 

 

Tillvägagångssättet vagt beskrivet angående proceduren med konditionering och hur 

väl det genomförs varierar från person till person (Kiluva, 2014). Frysklamparna 

kommer ner i -15 till -25° C i en kall frys (Ravindra, 2012). Detta innebär en stor risk 

om inte konditioneringen utförs rätt på grund av vaccinets känslighet för låga 

temperaturer. 

 

I en undersökning gjord i Indien kom de fram till att det bara var 58 % av de testade 

vaccinväskorna som höll korrekt temperatur. Bara 38 % av de använda frysklamparna 

var i rätt skick. Det beskrivs att vaccinväskor är ett kritiskt inslag i kylkedjan och 

föreslår att man dagligen genomför kontroll och för protokoll över kylväskor och 

kylklampar. (Samant et al, 2007). 

4.7.2 Kylklampar  

Frysklamparna konditioneras ej tillräckligt vilket utsätter vaccinet för kalla 

temperaturer. Detta är ett problem som uppkommer oavsett geografisk plats och 

klimat. De skriver att det finns bevis på att kylklampar fungerar, men att det är svårt 

att implementera i transportpolicyn. Om denna typ av förändring ska ske i kylkedjan, 

behöver den ske globalt. Kylklamparna skulle då kunna ersätta frysklamparna 

helt.(Kartoglu et al, 2009)  

 

Det finns en tumregel som säger att använda kylklampar istället för frysklampar, 

förkortar vaccinväskans cold life med 50 %. Det optimala skulle vara att bära med sig 
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två eller flera vaccinväskor vid transport. På så vis skulle fryskänsligt och mindre 

fryskänsligt vaccin transporteras i olika väskor med olika temperatur. Detta är oftast 

en möjlighet som inte existerar i verkligheten enligt Kiluva. Detta resulterar att all typ 

av vaccin läggs i samma vaccinväska. (Kiluva, 2014) 

4.7.3 Cold life 

Ett problem är att transporten tur och retur till ett svårtillgängligt område ofta tar 

längre tid än 30 timmar. Under vaccineringen måste även vaccinväskan öppnas, 

vilket påverkar temperaturen i hög grad. Detta gör att även om vaccinväskan håller 

temperaturen när vaccinationen genomförs, behövs oftast mycket vaccin kastas på 

vägen tillbaka till vårdcentret. Detta då vaccinet har utsatts för höga temperaturer. Ett 

problem anknytet till detta är att en del vaccin klarar av att vara i 

omgivningstemperatur en längre tid. Då allt vaccin blandas i samma vaccinväska så 

riskerar allt vaccin att slängas eftersom det är svårt att urskilja vilka som bör slängas 

och inte. (Kiluva, 2014)  

 

UNICEF studie i Indien konstaterar att en viss mängd vaccin återvänder till 

hälsocenter oöppnade efter transport och tvingas slängas (UNICEF, 2010). 

4.7.4  Kunskapsbrist 

I utvecklade länder i Asien finns det ingen infrastruktur upprättad för en kylkedja. I 

en studie genomfördes intervjuer av 32 läkare och arbetare, man kom fram till att en 

mindre del av de anställda på distriktsnivå inte visste att vaccin skadas av att vaccin 

fryser. På mer uteliggande vårdcentraler fanns även här bristande kunskaper om 

kylkedjan och korrekta temperaturer för vaccin. Ungefär hälften av de studerande 

trodde att endast höga temperaturer skulle skada vaccinet, vilket var fallet vid en 

liknande studie i Bolivia. I undersökningen beskrivs även att de lokala arbetarna hade 

svårt att identifiera fel på vaccin genom skaktest. De beskriver att detta kan vara på 

grund av att vaccinet ej testades då det inte längre var fryst och att vaccinampullerna 

hade så stora etiketter att det var svårt att se om vaccinet tagit skada av frysning. (Ren 

et al, 2009) 

4.7.5 PATH:s PCM-liner 

Problemet med PCM-linern som PATH har utvecklat är att det finns en mängd olika 

företag och modeller av kylväskor i branschen. Det är svårt att göra en skyddslåda 

som passar alla modeller enligt honom. (Kiluva, 2014)   

 

De flesta PCM-linerna förstördes eller läckte redan efter transport till vårdcentret där 

de skulle testas. Endast en PCM-liner kunde testas. Resultatet visade att 

frysklamparna ej behövdes konditioneras innan man packar väskan då linern fungerar 

väl som en termosköld. Det finns ett dilemma med att använda linern. Den reducerar 

frysrisken men packningsutrymmet i väskan minskar och vikten av väskan ökar också 

av användandet av linern. (Muller, 2014a) 

 

I en studie av PATH berättar en vårdarbetare att proceduren var enklare då han ej 

behövde vänta på att frysklamparna skulle konditioneras. Han tyckte dock att 

packningsutrymmet var för litet. Viktökningen tyckte han var marginell och inte 

påverkar transporten för sig. Han förklarade även att öppning av väskans lock 

försvåras vid användning av PCM-linern. (Muller. 2014b)  
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4.7.6 Ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar 

Vid PATHs test i Vietnam av PCM-linern skrivs även att National Expanded 

Program on Immunization (NEPI), etablerade i Hanoi, är behov av 2000-4000 nya 

vaccinväskor varje år för att ersätta dem som blivit förstörda. De byter 

vaccinväskorna vart sjunde år och föredrar vaccinväskor med 2,5 l 

packningsutrymme före dem som är mindre. De är beredda på att investera i 

vaccinväskor till den med PCM-skydd om följande punkter förbättras: 

 PCM får ej läcka. 

 Det får inte lukta dåligt (som det gjorde då det läckte). 

 Enkelt att öppna och stänga locket. 

 Den ska ha större packningsutrymme (2,5 l). 

 Ha så långt Cold life som möjligt. 

 Maximala budgeten är 25 dollar per väska. (Muller, 2014b)  

 

Dometic säljer mest väskor av typ long range idag (Ries, 2014). Detta indikerar på att 

kunderna är intresserad av större packningsutrymme och ett längre cold life.  

 

Det är viktigt att utveckla lätta väskor till låg kostnad. Ett problem som uppkommer 

vid utveckling av nya vaccinväskor är att det är en starkt konkurrensutsatt marknad 

vilket pressar priserna. I samband med detta föreligger även en risk att nyutvecklade 

väskor kopieras av lågpristillverkare. Kunden vill inte lägga mer pengar än vad som 

är nödvändigt. (Ries, 2014) 

 

PATH utlyser en tävling under våren 2014. Där utmanar de uppfinnare och tillverkare 

att utveckla koncept av fryssäkra vaccinväskor. De tre vinnarna får hjälp med 

optimering av design, tester och ingenjörssupport. Väskorna som deltar ska ha låg 

kostnad, vara tålig och fryssäker. Detta skriver dem görs för att uppmärksamma 

frysproblemet vilket de anser vara ett stort problem som leder till stora ekonomisk 

negativa konsekvenser. En ny kategori av WHO-certifikat har föreslagits där 

vaccinväskor med frysskydd kommer ersätta de existerande väskorna. Vidare skriver 

de att om detta bli verklighet kommer inköp av icke fryssäkra vaccinväskor genom 

UNICEF:s inköpskanaler vara föråldrat. I låg- och medelinkomstländer uppskattas 

efterfrågan till 50 000-100 000 enheter per år. Om designen anpassas mot de nya 

WHO PQS väskorna beräknas efterfrågan vara 100 000- 200 000 enheter per år. 

(PATH, 2014) 
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5. Analys av förstudie 
Den samlade informationen analyseras och utvärderas sedan för att förstå vilka 

möjligheter och utmaningar det finns för projektet.  

 

En marknad består av aktuella och potentiella köpare (Kotler et al, 2014). Hos 

människans finns det behov, önskemål och efterfrågan, skapade av sig själv och i 

relation med sin omgivning(Kotler et al, 2011). Marketing management är ett 

perspektiv inom marknadsföring som har som mål att hitta, locka, behålla och skapa 

nya definierade kunder genom att skapa, leverera och kommunicera bästa 

kundvärde(Kotler et al, 2011). Detta perspektiv appliceras under denna analys, för att 

förstå vilken riktlinje produktförslaget bör ha för att bemöta marknaden.  

 

På marknaden finns produkter som transporterar och behåller vaccin i rätt temperatur 

under sträckan mellan vårdcentret och området där en vaccinsession ska genomföras 

och tillbaka. Transporten sker vid rätt temperatur endast om vårdarbetarna följer 

rutiner för konditionering av frysklampar, som de enligt Gregory Kiluva, är medvetna 

om vilka de är, men att de finns så många konkurrenskraftiga sysslor att de ofta 

slarvas med enligt honom. Om man ser på hur marknaden är segmenterad finns det 

egentligen två etablerade delar. Ena där enkla long range väskor finns och det andra 

där enkla short range väskor existerar. Att det inte finns fler segment på marknaden 

kanske anses vara naturligt då det finns höga krav på lågt pris. 

 

Då det finns stora problem på marknaden idag ses möjligheten som god att skapa en 

ny typ av produkt som konkurrerar på andra plan än pris, utrymme och längd på cold 

life. Om kunden kan spara pengar på att vaccin inte förstörs anses den vara villig att 

betala mer för det extra värde hen får för produkten. På så sätt kan en efterfrågan 

skapas. Det värde som marknaden efterfrågar idag – som inte tillfredsställs enligt de 

källor som presenteras i rapporten - är en produkt som uppfyller följande: 

 Förenklar arbetet för vårdarbetarna. 

 Förhindrar frysrisken. 

 Har över 2,5 l packningsutrymme av vaccin. 

 Har så långt cold life som möjligt. 

Genom att uppfylla dessa punkter kan en produkt differentiera och positionera sig på 

ett nytt segment av marknaden. Möjligheten anses vara god att skapa en ny produkt 

som tävlar på en ny marknad, eftersom det idag inte finns några konkurrenter som 

uppfyller alla dessa önskemål. För att knyta an till människans önskemål, påpekar 

marknadsförarna Philip Kotler, Gary Armstrong och Anders Parment:”When backed 

by buying power, wants become demands. Given their wants and resources, people 

demand products with benefits that add up to the most value and satisfaction.” 

(Kotler et al, 2011) 

 

Ett sätt att jämföra marknaden är att göra det med H&M:s affärsidé som fram till 90-

talet var mode till lägsta pris. Den ändrades under 90-talet till mode och kvalitet till 

bästa pris. Om man ser på hur företaget har utvecklats sedan dess har det både växt 

enormt och skapat värden för företaget, konsumenten och omvärlden. På 

vaccinväskmarknaden erbjuds det idag transport av vaccin till lägsta pris. Det som 

behövs göras för att sluta förstöra vaccin och underlätta för de som arbetar är att 

erbjuda en enkel produkt med lång, frysskyddande och ergonomisk transport till bästa 

pris. Om man lyckas med detta sparar kunden istället in pengar på att vaccin inte 
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förstörs då det transporteras. Dessutom förenklas arbetet vilket tillåter vårdarbetarna 

att fokusera på kärnan av deras mål – att vaccinera människor för att hålla dem friska. 

6. Resultat 
Detta kapitel redogör för den slutgiltiga designen av väskan. Inledningsvis 

presenteras en överblick av väskan och dess funktioner. Detta är ämnat att ge en 

helhetsbild av produktsförslaget samt skapa förståelse för funktionernas relation till 

varandra. I näst följande underkapitel presenteras funktionerna mer ingående.  

 

6.1 Överblick av funktioner 
Den slutgiltiga designen är en vaccinväska i kategorin long range. Den är utformad 

för att kylas med sex frysklampar och har ett packningsutrymme för vaccin på tre 

liter. Vaccinet skyddas mot frysning med hjälp av termosköldar som innesluter 

packningsutrymmet. På insidan av locket är packningsinstruktioner placerade. Figur 

13 visar väskans exteriör. 

 

 

 
Figur 13 Väskans interiör med dess viktigaste funktioner utmarkerade. 

 

Locket låses på plats med ett nylonband försett med velcro. I lockets utsida är två 

ampullhållare nedsänkta. På var och en av exteriörens långsidor är etiketter placerade 

för att kommunicera väskan innehåll och tilltänkt handhavande. Väskan har ett 

ytskikt i polyetenplast som täcker både insida och utsida. Inneslutet i skalet sitter 

isolering i form av polyuretanskum. Väskans yttre mått i millimeter är längd 372, 

bredd 272 och höjd 238, se Figur 14. 
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Figur 14 Extriörens funktioner och yttermått. 

 

Bärremmarna utgörs, likt lås remmen, av nylonband. Med dessa kan väskan bäras 

antingen som ryggsäck eller som axelväska, se Figur 15. 

 
Figur 15 Till höger visas hur väskan kan bäras som ryggsäck. Till höger visas 

hur väskan kan bäras som axelväska. 

 

6.2 Generell form 
Väskans övergripande yttre form kan beskrivas som ett rätblock med rundade kanter. 

De rundade kanterna är termodynamiskt gynnsamma då kvoten mellan mantelarea 

och volym minskas ju närmre formen kommer en sfär. Avrundningarna ger även 

bättre hållfasthet då stora radier i en yta minskar spänningskoncentrationer. Topp- 

och bottenytor är generellt sett plana vilket medger stapling av flera väskor ovanpå 

varandra vid frakt och förvaring, se Figur 16. 



22 

 

 

 
Figur 16 Väskan är utformad för att kunna staplas. 

Interiören är formmässigt styrd av frysklamparnas arrangemang samt termosköldarna. 

Skarpa vinklar har undvikits för att underlätta rengöring och undvika 

smutsansamling, se Figur 17. 

 
Figur 17 Väskans interiör. 

6.3 Fysklampar 
Vaccinväskans dimensioner är anpassade för användning med frysklampar av typ 3 

enligt WHO:s fyra standardmått på frysklampar för vaccinväskor.  Dessa har en 

volym på 0,4 liter och mått enligt Figur 18.  

 
 

 
Figur 18 Standardfrysklamp certifierad av WHO som typ 3. 
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Måttsättningen för användningen av standardfrysklamp 3 möjliggör även användning 

av standardfrysklamp 2. Då denna bara innehåller 0,3 l vatten bör dessa dock endast 

användas i krissituationer för kortare transport då kyltiden med dessa klampar 

kommer understiga den deklarerade.  

 

Eftersom vaccinväskan är försedd med en termosköld som skyddar vaccinet mot 

frysning behöver frysklamparna inte konditioneras. Termoskölden och dess funktions 

beskriv närmre kapitel 7.4 termosköld.  

6.4 Isolering 
 

Vaccinväskans isolering är tillverkad i polyuretanskum. Detta är ett material som 

används frekvent i dagens vaccinväskor på grund av dess goda egenskaper vad gäller 

isoleringsförmåga, vikt och pris.  

 

Polyuretanskum förekommer i många olika varianter. I denna väska används skum 

med slutna celler som har en densitet på 32 kg/m
3
. Materialet har god tryckhållfasthet 

men är känsligt för punkttryck, därför är det nödvändigt att innesluta isoleringen i ett 

hårt skal. Skalet består av 2 mm hög-densitets polyeten. Tjockleken på isoleringen 

varierar men har en minsta tjocklek på 30mm.  

6.5 Termosköld 
Vaccinet skyddas från frystemperatur med hjälp av en termosköld i PCM-material (1 

cm tjocklek). Genom att PCM materialet fryser då temperaturen understiger 7°C 

isolerar det vaccinet från de låga temperaturer som annars uppstår direkt eftre att 

frysklamparna läggs i. När temperaturen på frysklamparna närmar sig PCM-

plattornas smältpunkt (7°C) verkar PCM:et kylande i det att materialet smälter. Detta 

resulterar i att termoskölden fungerar som buffert för kylan det vill säga ”lagrar” kyla 

när temperaturen håller på att bli för låg och ger ifrån sig kyla när temperaturen håller 

på att bli för hög.  

 

Termoskölden utgörs av sex separata PCM-plattor som omsluter vaccinet från alla 

sidor. Den övre PCM-plattan är fäst i locket för att medge öppning av locket och 

packningsutrymmet i ett moment. Av de sex plattorna har fyra av dem olika 

dimensioner dessa visas i Figur 19. 
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Figur 19 De vita rektangulära sidorna innanför frysklamparna och i hållaren 

symboliserar PCM-klamparnas position. De fyra olika PCM-plattorna 

visas till höger om vaccinväskan. 

 

Syftet med at dela upp termoskölden i sex plattor som inte är fästa i väskan är att det 

möjliggör att plattorna enkelt kan tas ur för att underlätta rengöring av väskan insida. 

Uppdelningen innebär även att enstaka plattor kan ersättas separat i det fall 

termoskölden skulle skadas. Detta är viktigt med tanke på den relativt höga kostnaden 

för PCM material.    

 

PCM materialet i plattorna omsluts av två lager. Den ena lagret består av påsar som 

omsluter PCM-vätskan. Dessa slås sedan in i ett polyetenskal vars uppgift är att ge 

stadga och skydd mot punktering. Då termosköldarna inte får frysas (eftersom detta 

eliminerar den frysskyddande funktionen) är en etikett placerats på varje platta för att 

förtydliga detta, se Figur 20. 

 

 
Figur 20 Termosköldarnas inkapsling och dess klistermärke som sätts på dessa 

för att förhindra att de läggs i frysen tillsammans med frysklamparna. 
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6.6 Packning 
Packningsförfarandet inleds med att locket öppnas. Det föredras att alltid hålla PCM-

plattor förvarade i väskan. Då väskan kan ha rengjorts efter senast användning kan 

det inte antas att PCM-plattorna alltid är på plats i väskan. I denna 

packningsbeskrivning antas därför att PCM-plattorna inte är på plats, se Figur 21. 

 
Figur 21 Väskan tom innan packning. 

PCM- plattorna hämtas från där de har förvarats i rumstemperatur. Plattorna fästs i 

väskan genom att de placeras mellan lister som hindrar dem från att välta, se Figur 

22. 

 
Figur 22 PCM-plattorna fästs i lister som förhindrar dem att välta. 

Frysskyddet är beroende av att detta moment genomförs, speciellt då instruktioner ges 

att frysklamparna inte ska konditioneras. För att undvika att PCM-plattor inte ska 

glömmas bort har bottenytan som frysklamparna står på en vinkel på 15°. Detta gör 

att om frysklampar skulle placeras i väskan utan PCM-platta på plats, välter de in mot 

mitten av väskan, se Figur 23. Syftet är att göra användaren uppmärksam på att 

väskan packats felaktigt.   
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Figur 23 Om PCM-plattorna ej finns i väskan då frysklampar placeras i väskan 

välter dessa. Pilen indikerar frysklampens rörelseriktning. 

Då samtliga PCM-plattor har placerats kan frysklamparna läggas i. För att underlätta 

packningen har symboler föreställande snöflingor försänkts vid de positioner som 

frysklamparna ska läggas. Detta för att det ska vara intuitivt för användaren att förstå 

antalet frysklampar och deras placering. Figur 24 visar snöflingans utseende. 

 
Figur 24 Snöflingor som indikerar vart frysklampar ska placeras. 

När dessa två moment är utförda fylls packningsutrymmet med vaccinampuller. 

Väskan stängs och transport inleds. När vaccination utförts och användaren kommer 

tillbaks till hälsocentret öppnas väskan för urpackning. Detta moment inleds med att 

överblivet vaccin placeras tillbaka i kyl för lagring. Efter detta tas frysklamparna ut 

för att placeras i frysen, så att de är redo nästa gång väskan används. PCM-plattorna 

förvaras liggandes i lådan i rumstemperatur. Dessa ska endast tas ut då väskans insida 

samt PCM-plattor behöver rengöras. 

 

Vid uppackning är det mycket viktigt att PCM-plattorna inte placeras i frysen. En 

etikett på PCM-platorna uppmanar därför användaren att inte frysa dem, vilket 

tidigare visats i Figur 20. En rad åtgärder har tagits för att PCM-plattorna inte ska tas 

ur väskan på rutin i samband med att frysklamparna packas ur. Dessa åtgärder är 
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tänkta att förenkla uppackning av frysklamparna snarare än att försvåra uppackning 

av PCM-plattorna. Frysklamparna har försetts med ett ”handtag” i plast för att dessa 

enkelt ska kunna tas upp innan PCM-plattorna, se Figur 25. PCM-plattorna har getts 

samma färg som insidan av väskan för att signalera att de ska ses som en del av 

interiören, medan frysklamparna är i translucent vit färg. Vidare har PCM-plattornas 

övre kant placerats under frysklamparna för att försvåra uttagning av PCM-plattor 

innan frysklampar.  

 
 

 

Termosköldarnas insida skapar ett packningsutrymme. I kapitel 4.3 berättas att 

storleken av vaccinampuller varieras kraftigt vid transport och har en stor ekonomisk 

inverkan på vaccinkampanjen. Väskan är flexibel och ska kunna lastas enkelt av alla 

storlekar av vaccinampuller. För att vaccinet inte ska läggas löst i väskan, 

rekommenderas samma förförande som används idag. Det vill säga överblivet 

utrymme fylls med tidningspapper eller dylikt.  

6.7 Lock 
Locket är utformat så att en ”trappstegsskarv” uppstår mellan lock och övriga väskan 

för att förhindra att värme läcker in, se Figur 26. För att skydda locket från stötar ifall 

väskan tappas eller behandlas ovarsamt är det nedsänkt i den övriga konstruktionen. 

Detta minskar även risken för att locket öppnas oavsiktligt eftersom öppning kräver 

en dragkraft. 

 

 

 
 

 

 

Figur 25 Frysklampen och handtag som underlättar att packa ur dessa. 

Figur 26 Locket har är nedsänkt i lådan för att skyddas mot stötar och för att 

isolera termodynamiskt 
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Låsning av locket sker med en nylonrem som fäster i både väska och lock där ett 

velcroband låser remmen på plats. Låsremmen är fastsydd väskan samt förankrad i 

locket och med hjälp av plaststopp vid lockinfästningen.  

 

Låsbandet är designat för att fungera som ett gångjärn då locket öppnas. Syftet är att 

underlätta för användaren av väskan stänga locket mellan det att vaccinampuller tas 

ut. Remlösningen är ett mer robust och underhållsfritt alternativ till traditionella 

gångjärn.  

 

En försänkning för remmen som vaccinväskan stängs med. Locket öppnas genom att 

remmens lösa ende som är fäst med velcro träs genom infästningen i väskan. Därefter 

kan locket dras öppnas genom att dra den lösa remändan uppåt. Två 

vaccinampullshållare har placerats på lockets topp för att underlätta för arbetaren vid 

vaccinering. Dessa är anpassade för att passa den största vaccinampullen (50 ml) och 

den mest använda storleken på ampull (25ml). Övriga ampullstorlekar passar i 

hållaren men står inte lika stadigt. Eftersom hållarna är nedsänkta i locket blir 

isoleringen under dem mindre än 30mm. Mot bakgrund av detta har de placerats så 

att de i stängt läge hamnar ovanför de kvadratiska hörnbitarna i underdelens isolering. 

Detta ger gränsen till 30 mm isoleringstjocklek inte kompromissas då lådan är stängd, 

se Figur 27. 

 
Figur 27 Lockets utsida. De blåa hålen är vaccinampullhållare. 

Locket är den yta som är tänkt att vara i kontakt med användaren då väskan bärs, se 

Figur 28. Med hjälp av ett antal grunda hål med en liten diameter signaleras att detta 

är en funktionsyta. Hålen syftar även till att transportera bort fukt och minimera 

värmeöverförsel från kropp till väska genom att skapa små luftfickor. Hålens bottnar 

är rundade för att motverka ansamling av smuts och underlätta rengöring.  
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Figur 28 Väskans position då den bärs som ryggsäck. Hålen är avsedda att 

transportera fukt och signalera funktionsyta. 

6.8 Bäranordning 
Bäranordning utgörs av en enda rem som har 4 infästningar. Kan bäras som ryggsäk 

vid längre vandring eller som axelväska vid transport av flera väskor på tex 

motorcykel. Axelrem medger även att väskan bärs med traditionella kläder. 

Yttermåtten har tagits vid hänsyn vid utformandet av bäranordningen. Produkten är 

utformad att bäras på två sätt. Dels som ryggsäck och även med axelrem. Långsidan 

används motryggen och den kortaste sidan ut från ryggen för att få tyngpunkten så 

nära ryggen som möjligt. Axelremmens infästning ligger i mitten på kortsidan då 

produkten bärs över tyngdpunkten för väskan. De två bäranordningarna redovisas i 

Figur 29. 

 

  
Figur 29 Väskans två bäranordningar. Till vänster visas hur den bärs som 

ryggsäck, till höger visas hur produkten bärs med axelrem. 

6.9 Etiketter 
För att underlätta användande av väskan har olika etiketter placerats på utvalda 

plaster. Språket på dessa ska anpassas i största möjliga mån till den geografiska plats 
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där väskan ska användas. Samtliga etiketter ska vara permanenta och ska därför vara 

läsbara under hela väskans livstid (fem år). För att undvika slitage på etikettytor har 

en försänkning gjort där dessa är placerade. 

 

Etiketten på väskans framsida är placerad för att vara väl synlig då väskan öppnas. 

Denna är tänkt att fungerar som en påminnelse om att väskan bör hållas stängd i 

största möjliga mån. Figur 30 visar klistermärket och dess placering.  

 
Figur 30 Etikett som ifrågasätter om öppning av väskan verkligen är 

nödvändig. sätt ut mått. 

 

På den andra långsidan av väskan finns en etikett som är tänkt att förklarar väskans 

innehåll och dess egenskaper. Valet av symboler och text är gjort för att transportör, 

med kroppsspråk och bilder, ska kunna kommunicera med dessa ifall de är i nöd att 

förklara att väskan innehåller vaccin och att det är bråttom eftersom vaccinet är 

temperaturkänsligt, se Figur 31.  

 
Figur 31 Klistermärke på väskans baksida som visar vad som finns i väskan och 

viktiga paramterar. Denna kan användas som ett kommunikationsmedel 

då de transporterar vaccinet. 

 

Locket insida har en etikett vars syfte är att tillhandahålla packningsinstruktioner för 

att användaren enkelt kunna förstå vad väskan ska innehålla innan avfärd. På 
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etiketten redogörs även uppmätt cold life med väskans sex antal frysklampar och 

packningsutrymmet storlek för att användaren ska kunna planera sin transport med 

väskan. Tillverkare, typ av väska, tillverkningsdatum och serienummer står även här. 

Detta för att möjliggöra tillbakakallning av väskor om produktionsfel upptäcks eller 

dylikt, men även för att tillhandahålla information om hur länge väskan varit i bruk. 

Med hjälp av det senare kan resterande tid av förväntad livslängd beräknas. 

Användaren blir även påmind om att PCM-plattor ej ska frysas och att de ska tas ur 

bruk om de gått sönder. Etiketten visas i Figur 32. 

 
Figur 32 Etiketet på lockets insida med packningsinstruktioner, tillverkare, 

serienummer och tillverkningsdatum. 

Eftersom PCM-pattorna inte får frysas finns etiketter på dessa för att påminna 

användaren om just detta. 

6.10 Färgval 
Utsidans färg är matt ljusgrå. Detta är tänkt att kommunicera robusthet och framför 

allt hålla väskan fräsch hela dess livstid. Då färgen är ljus reflekterar den 

värmestrålning. Detta medför att uppvärmning på grund av solljus minskas. Samtidigt 

innebär en allt för ljus färg att smuts som ansamlas i repor och annat slitage blir mer 

synligt än för mörkare ytor. För att minimera detta ansågs ljusgrå vara den ljusa färg 

där slitage på ytan syns minst.  

 

Exteriörens färg syftar även till att skapa tydlig kontrast mellan den fluorescerande 

blå insidan. Detta är tänkt att förstärka upplevelsen i temperaturskillnad mellan in- 

och utsida för att frammana användaren att inte ha locket öppet längre än absolut 

nödvändigt. Ampullhållarna är färgade i samma blå nyans som insidan för att de ska 

vara väl synliga samt signalera att de är ytor avsedda för kalla vaccinampuller.   

 

Vid kraftigt våld mot väskan kan det yttre plasthöljet spricka. Detta kan kompromissa 

väskans funktion och måste därför vara enkelt att upptäcka. Genom att färgen på 

isoleringen är röd, och därmed står i stark kontrast till den grå ytterfärgen, kan skador 

lättare observeras.   
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7. Realisering 

7.1 Materialåtgång och vikt 
Enligt kravspecifikationen får inte väskan väga mer än 8 kg då den klassas som en 

long range väska. Vikten av väskan beräknas för att utvärdera om den uppfyller 

kravet. För att förstå hur mycket material som går åt för att tillverka produkten 

beräknas åtgången i volym av isoleringsmaterial. För att beräkna hur mycket Polyeten 

det går åt för att kapsla in isoleringen beräknas mantelarean av isoleringen. Detta 

genomförs i Solid Edge. Isolering för låda och lock har ett en total volym på 0,013 

   och en mantelarea på 0,85   . Frysklampar och PCM-material köps in externt då 

det anses vara billigare. 

 

Vid beräkning sammanställs valt material och dess densitet som hämtas från 

leverantörer. Materialåtgången som krävs för att tillverka en väska hämtas analyseras 

i den skapta 3d-modellen i Solid edge. Vid beräkningar tas ej hänsyn till remmar, 

rundstång och justersleif vikt med. Detta då dess vikt anses vara låga jämfört med 

övriga komponenter. Resultatet presenteras i Tabell 3. 
 

 

Tabell 3 Sammanställning för materialåtgången för att tillverka en väska och 

väskans vikt. 

 Material Densitiet, (kg/  ) Källa på densitet Materialåtgång per väska (  ) Vikt 

(kg) 

Isolering Polyuretan, 

stängda 

celler 

32,04 US Composites 0,013 0,42 

Yttre skal Hög-

densitets 

Polyeten 

980 Dezhou Fuxin 

Imp. & Exp. Co., 

Ltd. 

0,0017 1,67 

PCM-sköldar PCM +5° 1400 Climator AB 0,0013 1,85 

Frysklampar 

 

0,421 

kg/väska 

- Beijing 

Jialihengye 

International 

Trading Co., 

Ltd 

-  2,53 

Produktens vikt 6,47 kg 
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7.2 Tillverkning 
Val av tillverkningsmetod är alltid beroende av tillverkningsvolym. Detta kapitel 

avser produktion av stora volymer, storlekordningen 10 000 enheter per år. Detta 

motsvarar 10-20% av den totala årliga efterfrågan. 

 

Vaccinväskans yttre skal tillverkas i högdensitetspolyeten. Mot bakgrund av 

estimerad produktionsvolym anses plastformsprutning vara en lämplig 

tillverkningsteknik. Den medge stor formfrihet vilket innebär att antalet delar kan 

hållas lågt. Plastsprutningsformarna bör utformas så att delningslinjen inte hamnar 

nära något av väskan hörn då detta kan sänka hållfastheten.  

 

Skaldelarna skarvas ihop men ett hål lämnas för insprutning av isoleringsskum. 

Isoleringen, polyuretanskum, finns båda som flytande gjutskum och som 

skivmaterial. Användningen av gjutskum gör att skalet kan tillverkas i färre delar än 

ifall skivmaterial använts.  

 

Då skaldelarna fylls med isolering och då denna stelnat försluts skalet för att helt 

innesluta isoleringen. Hål för infästning av bär och låsremmar borras varefter dessa 

kan monteras på plats. Infästningsstänger tillverkas i rundstång av stål som kapas till 

rätt längd. Väskans bär- och låsremmar sys fast i väskan och låsremmen förses med 

velcro. 

 

För att väskan ska bli komplett återstår PCM-plattor och frysklampar. Dessa köps in 

från underleverantörer.  
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7.3 Ekonomi 
Priset för tillverkade delar beräknas med 1-3-9 metoden. Detta anses vara rimligt då 

den första serien tillverkas i 40 exemplar. Pris omvandlas från dollar till kronor till 

den aktuella kursen 651,68. Kostnaden för de delar som tillverkas redovisas i Tabell 

4. 
 

Tabell 4 Sammanställning för beräkning av kostnad av kostnad av tillverkade 

delar. 

 Kommentar Tillverkningsmetod Material Pris Källa på 

pris 

Pris 

(kr/väska) 

Antal 

(st) 

Totalkostnad 

(kr) 

Isolering Till låda 

och lock 

Gjutning Polyuret

an, 

stängda 

celler 

2,59 

kr/l 

Us 

Compesites 

33,68 40 1347 

Skal Till låda 

och lock 

Formsprutas Polyeten 12 

kr/kg 

 

CES-

Edupack 

19,99 40 800 

Hållare  Till 

kylklamp 

Formsprutas ABS-

Plast 

 CES-

Edupack 

0,04 40 1,6 

De egentillverkade delarna multipliceras med 9 för att få försäljningspriset. 

Summeras kostnaderna blir materialkostnaden 2149 kr. Med 1-3-9 metoden blir 

försäljningspriset 19 337 kr för materialet vid försäljning av de 40 st tillverkade 

vaccinväskorna. 

 

Resterande material finns standard produkter att köpa in för väskan. Kostnader för 

dessa visas i Tabell 5. 
 

Tabell 5 Sammanställning för kostnaden för inköpta komponenter. 

 Kommentar Källa Pris (kr/väska) Antal (enheter) Totalkostnad (kr) 

Frysklampar 0,4 l Godkänd 

frysklamp 

enligt PQS 

Beijing 

Jialihengye 

Internation

al Trading 

Co., Ltd 

2,99 240 718 

PCM-Plattor Pris slås ut 

totalt för 

alla sex 

Air 

container 

65 40 2600 

Rundstång i 

rostfritt stål 

2,5 mm, 

köps in i 3 

m längder 

Iron bill 41,65 40 1666 

Bärremmar Svart 

nylonband 

Lycksele 

slöjd & 

skinn AB 

66 40 2640 

Justersleif Svart i plast Lycksele 

slöjd & 

skinn AB 

6 40 240 

Den totala inköpskostnaden för de inköpta delarna (7864 kr) multipliceras med tre för 

att få försäljnings priset, vilket blir 23 592. Försäljningspriset för de tillverkade och 

inköpta delarna summeras, vilket ger ett totalt försäljnings pris för 40 väskor på 42 

449 kr. En väska bör alltså säljas för 1073 kr enligt 1-3-9 regeln. 
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8. Problemformulering 
Ett antal verktyg presenteras som används för att komma fram till de egenskaper som 

en produkt som ska ha för att transportera vaccin under the last mile transportation.  

8.1 Brukarstudie 
För att kartlägga vilka problem som uppstår och vart i last mile transportation 

problem uppkommer så görs en brukarstudie. Då ej möjlighet ges att direkt undersöka 

användarens beteende, så grundar sig denna studie på information som inhämtats i 

samband med förstudien.  

8.1.1 Brukarcykel 

Funktionsanalysen har som syfte att identifiera funktioner snarare än lösningar. Detta 

för att skapa förutsättningar för fritt tänkande i designprocessen utan att förhålla sig 

till existerande produkter. Analysen görs ur ett användarperspektiv för att förstå vilka 

förutsättningar som måste tas hänsyn till vid design av en vaccinväska.     

Brukscykeln visas i Figur 33.  

 

 
 

 

8.1.2 Analys av brukarcykel 

Efter att vaccinväskan tillverkas fraktas den till användningsplatsen som i fallet med 

vaccinväskor ofta är ett mindre vårdcenter. Vid frakt är vikt och storlek av betydelse 

för fraktkostnaden och utförande av frakten.  

Figur 33  Brukarstudie: Hur den används den från början tills den är 

förbrukad. 
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När väskan anländer ska den kontrolleras så att ingen skada uppstått under leverans 

samt att väskan är komplett med tillhörande frysklampar. Efter detta steg är den redo 

att användas.  

 

Då transport ska ske bör användaren veta ungefär hur lång tid resan fram och tillbaka 

ska ta för att veta vilken väska som är lämplig att använda gällande cold life och 

mängd vaccin som ska tas med. Vid användning av vald väsk, ska den packas först 

med isklampar och vaccin så som beskrivet i kap 4.5 last mile transportation. 

Eftersom det är svårt att veta exakt hur mycket vaccin som kommer behövas antas det 

alltid packas mer vaccin än vad man tror är nödvändigt. De personer som packar 

väskan har oftast någon form av utbildning. Utbildningens grad och varierar kraftigt 

mellan olika områden lika så varierar det tidsintervall med vilken utbildningen 

repeteras eller förnyas. Övrigt material för vaccination så som sprutor och 

steriliserade servetter transporteras i separat väska då dessa ej behöver hållas kylda.   

 

Efter att väskan packats inleds transporten till vaccinationsområdet. Om användaren 

inte konditionerat frysklamparna tillräckligt och vaccinet blivit packat intill 

frysklampar finns risk att vaccinet måste kastas då destination nås. Som beskrivet i 

kap 4.4 Överblick av kylkedjan så varierar transportmedel och sträcka. Vid de fall 

väskan inte transporteras till fots är det önskvärt att den kan spännas fast i 

transportmedlet. I de fall väskan transporteras till fots bör det finnas möjligheter att 

bara väskan även med traditionell klädsel. Väskan bör även vara utformad så att den 

är komfortabel att bära och fördela lasterna då den bärs till slutdestination, då 

sträckan kan vara lång. Under transporten kan väskan tappas eller få stötar, vilket kan 

leda till att den öppnas eller i värsta fall kan leda till att dess funktion förloras. Då 

transport sker kan det behövas kommuniceras om vad väskan innehåller och att det är 

bråttom då väskans cold life är bestämt. Väskan bör stå emot fukt och bör även kunna 

motstå solljus. 

 

När väskan med vaccin nått vaccinationsplatsen inled vaccinationen. I detta steg 

öppnas väskan för först gången sedan packning. Det finns ingen dokumenterat 

tillvägagångssätt för detta steg som därför sker olika beroende på väska och brukare. 

Det ska vara enkelt att nå packningsutrymmet då locket öppnas då vaccin ska plockas 

ut. Vissa väskor är försedda ampullhållare vars syfte är att underlätta för den som ska 

vaccinera då vaccinet är förpackat i ampuller med flera doser i varje. Vid vaccinering 

fylls sprutan med vaccin från ampullen och ges därefter till patient varvid en ny 

spruta fylls för att ges till nästa patient. För att bevara kylan i väskan bör 

vaccinväskan endast öppnas en kort stund för att ta ut en vaccinampull i taget. 

Eftersom vaccinationen kan ta lång tid riskerar isen i väskan smälta om denna hålls 

öppen under hela sessionen.  

 

När vaccinationen är över stängs väskan igen för att transporteras tillbaka till 

vårdcentret. De multidosampuller som där förpackningen brutits men allt vaccin inte 

förbrukats måste slängas på grund av risk för kontamination. Om personalen som 

planerat vaccinationen har gjort en korrekt bedömning så har alla som behöver fått 

vaccin samt att lite vaccin är över som säkerhetsmarginal. Det vaccin som är över i 

obruten förpackning ska transporteras tillbaka till vårdcentret för lagring. I detta steg 

riskerar det överblivna vaccinet att bli för varm i det fall väskan hållits öppen under 
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vaccinationen eller om transporten tagit längre tid än beräknat, vilket kan leda till att 

all vaccin behöver kastas. 

 

Transporten tillbaka till hälsocentret görs ofta på samma sätt som transporten till 

vaccinationsplatsen. När väskan anländer placeras oskadat vaccin i kylskåp och 

väskan rengörs. I samband med rengöring kontrolleras väskan så att ingen skada som 

kompromissar väskan funktion uppstått. Därefter lagras väskan till nästa 

användningstillfälle. Väskor bör kunna staplas flera på varandra för att minimera det 

utrymme dessa tar.  Denna cykel pågår i minst 5 år till dess att den tas ur bruk, om 

den håller. 

8.2 Quality function deployment (QFD) 
En QFD är en form av kundcentrerad kvalitetsutveckling som utförs för att lättare 

kunna dra paralleller mellan kundönskemål, krav och tekniska lösningar. Krav och 

önskemål från kunden viktas på en skala 1-5. Egenskaper hos produkten som löser 

problemen ställs upp och uppskattas i storlek(1, 3 och 9) hur väl de möter kundernas 

krav och önskemål. Hur väl konkurrenter uppfyller kundernas krav och önskemål 

uppskattas och på detta sätt kan man bland annat se var man kan bli bättre än 

konkurrenterna. I slutet uppskattas hur den färdiga produkten möter önskemål och 

krav. (Ullman, 2010) 

 

Genom att skapa QFD:n är det lätt att förstå vad som i slutändan faktiskt blev 

produktens styrka men även svagheter jämfört med konkurrenterna. Detta ger en 

förståelse för dels hur man ska marknadsföra produkten om den ska ut på marknaden, 

men även vart man ska vidareutveckla produkten. I upprättandet av QFD:n tas 

brukarstudien till hjälp. QFD:n varit ett löpande stöd för produktutvecklingen och 

uppdateras därav också under projektet. Denna presenteras i Bilaga F.  

8.3 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen är ett verktyg som beskriver kundens önskemål och krav i 

mätbara parametrar. Denna ska vara ett stöd i produktutvecklingen för att säkerställa 

att man går i linje över vad kunden har för krav och önskemål hos produkten. För att 

få en vaccinväska certifierad av WHO, följer en rad olika krav och önskemål. Dessa 

tas vid hänsyn vid utförandet av kravspecifikationen för projektet, då ett certifikat 

anses vara viktigt för att produkten ska nå ut på marknaden. Med hjälp av 

informationen från WHO:s PQS, State of the Art, brukarstudien samt QFD:n 

formuleras krav och önskemål för vaccinväskan. Kravspecifikationen utvecklas 

löpande under projektets gång och används som ett styrdokument för 

konceptutvecklingen. Denna redovisas i Bilaga G. 
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8.4 Persona 
För att definiera slutanvändaren av produkten har en persona tagits fram. Den fiktivs  

skapade personen Didier Eto presenteras i Figur 34. 

  

Didier Eto.. 
är en 43-årig fembarns pappa som är bosatt i 

Elfenbenskusten. Han arbetar för att kunna försörja sin 

familj och har det relativt gott ställt i ett fattigare land. 

 

Han fick när han började en grundläggande utbildning 

på hur transporten av vaccin ska ske. Nu 10 år senare 

arbetar han efter sin erfarenhet och har inte full 

kunskap om varför vaccin förstörs, utan använder de 

verktyg han kan på bästa sätt. När han arbetar lämnar 

han oftast familjen för att till fots och cykel nå byar där  

vaccinering av barn ska genomföras. Ibland behöver ett 

flertal väskor tas med för att tillgodose den by han ska 

till med tillräckligt mycket vaccin. 

Figur 34  Persona som är en tänkt användare av det utvecklade produktförslaget. 
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9. Produktutveckling 

9.1 Huvudfunktioner 
Utvecklingsarbetet inleds med att dela upp produkten i olika huvudfunktioner, se 

Figur 35. Dessa huvudfunktioner ska tillsammans utgöra grunden för en vaccinväska. 

Syftet med uppdelningen är att grundligen ifrågasätta vad det egentligen är produkten 

ska åstadkomma och på så vis skapa utrymme för nya synsätt och lösningar. Det ger 

även struktur åt arbetet genom att tydligt avgränsa vad som bör undersökas närmare. 

 
Figur 35  Grundfunktionerna som utgör en vaccinväska. 

Nackdelen med denna metod är att den inte tar hänsyn till produkten som helhet, 

därför måsten även grundfunktionernas relation till varandra identifieras. Eftersom 

funktionerna slutligen ska sättas samman i en och samma produkt så kommer val av 

lösning för vissa funktioner att påverkas av andra medan vissa lösningar är oberoende 

av varandra, se Figur 36.  

 
Figur 36 Hur delfunktionerna relaterar med varandra 

Slutligen sammanställs lösningarna i en morfologisk matris i kapitel 9,3 där de sätts 

samman för att utgöra grunden för koncepten.   

9.2 Yttre form 
Enligt kravspecifikationen ska produkten ha i huvudsak rektangulär form. Detta är ett 

krav från WHO:s PQS. Om detta krav är nödvändigt ifrågasätts, detta då det även 

ställs ett önskemål att designen på väskan ska minimera antalet frysklampar som 

krävs för att upprätthålla de krav som ställs på väskans cold life. Produkten ska vara 

stapelbar och kunna fästas upprätt på en pakethållare på en cykel eller motorcykel 

enligt kravspecifikationen. Fullastad ska den kunna bäras bekvämt av personer i 

traditionella kläder. Alla dessa krav och önskemål påverkar väskans yttre form. För 

att få förståelse för vad som är den optimala formen för användaren under de krav 
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som ställs termodynamiskt och ergonomiskt analyseras några vanliga geometriska 

former.  

 

Ur ett termodynamiskt perspektiv spelar den yttre formen roll. Om produkten 

utformas med hög mantelarea jämfört med dess volym åstadkommer en stark 

drivande kraft för att påskynda termodynamiska processer som minimerar dess fria 

energi. Ur detta sammanställes ett antal formers mantelarean (SA) och volymer (V) i 

Tabell 6.    

 

Tabell 6 Visar hur formens mantelarea och volym påverkar produktens 

termodynamik. 

Form Klot Cylinder Kub Rätblock Tetraeder 

SA       
 

2 rh+2 r2 
 

6 a2 
 

2 (ab+ac+bc) 
 √ a2 

V 
  

 
         a3     √2 

 2
   

SA/V 
 

 
 

2   +   

  
 

 

 
 

2    +   +    

   
 

 √ 

 
 

 

Beroende på val av sid längder, radier och höjd ger olika resultat på dess ytarea till 

volymförhållande. Ett lågt djup är önskvärt då tyngdpunkten på väskan flyttas in 

närmare kroppen. Klotet har lägst kvot. Därefter kommer cylindern följt av kuben. Då 

sidorna ändras på kuben och man skapar ett rätblock försämras kvoten. Tetraedisk 

form är sämst lämpad ur ett termodynamiskt perspektiv. Av resultatet skapas Figur 

37, för att förstå relationen mellan ergonomi och termodynamik för de olika 

formerna. De olika krav och önskemålen diskuteras då denna sammanställs. 

 

 
 Figur 37 Formen påverkar både produktens termodynamik och ergonomi. 
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Från denna analys fås en förståelse för att för att få en bra ergonomisk och 

termodynamisk väska bör denna vara i huvudsak rätblock som WHO:S PQS ställer 

som krav. Djupet bör minimeras så att väskans tyngdpunkt kommer så nära 

användaren som möjligt. En kombination av cylindriskt och rektangulärt skulle kunna 

vara ett alternativ att analysera vidare då konceptutveckling sker.  

9.3 Morfologisk matris 
En Morfologisk Matris skapas för att rita upp delfunktioner och generera olika och 

nya lösningar på respektive delfunktion (Ullman, 2010). Som första steg bestämdes 

de nödvändiga delfunktionerna: 

 Kyla vaccin 

 Isolera vaccinet mot omgivning 

 Bära vaccinampuller 

 Transporteras till fots 

 Fästa produkt i färdmedel 

 Skydda vaccin mot frystemperatur 

 Vara stapelbar 

När dessa är definierade genereras olika lösningar till varje delfunktion. De olika 

besluten genererar nya delfunktioner som behöver lösas. Slutligen kan ett eller flera 

koncept skapas av olika kombinationer av lösningar. Den genererade Morfologiska 

matrisen finns att se i Bilaga H. 

9.4 Kylelement 
Grunden i vaccinväskan är kylelementet. För att vaccinen ska kunna hållas på en 

stabil låg temperatur krävs något som upptar värme från insidan av väskan. Eftersom 

kylelementet ska placeras i en väska så är endast portabla kyllösningar intressanta. 

Lösningar som tillhandahåller denna funktion kan delas upp i cyklisk- och icke 

cyklisk kylning.  

 

Cyklisk kylning innebär att en kontinuerligt pågående process upptar värme från det 

som önskas kylas och avger värme till omgivningen. För att driva en sådan process 

kärvs att energi tillförs kontinuerligt. De flesta portabla cykliska kylelementen drivs 

av elektricitet som lagras i batterier antingen via laddning från elnät eller genom 

kontinuerlig alstring av solenergi.  

 

Icke cyklisk kylning innebär att energi absorberas av kylmedium försatt i lägre 

energitillstånd än det man vill kyla. För att åstadkomma effektiv kylning över längre 

tid åstadkoms detta ofta genom att det kylande mediet genomgår en fas ändring d.v.s. 

mediet går från fast till flytande, eller från flytande till gas. Exempel på icke cykliska 

kylelement är frysklampar, kylda vatten klampar och system där vatten förångas.  
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Vid val av kylelement måste en rad kriterier beaktas. Nedan listas de faktorer som 

valet av kylelement har störst inverkan på: 

 Vikt 

 Underhåll 

 Portabilitet beroende av infrastruktur. 

 Omställning av existerande handhavande.  

 Kostnad 

 Temperaturkontroll 

 Cold life 

 

Resultatet av en analys av de båda systemens inverkan på ovan nämnde punkter 

redovisas i tabellen nedan, se Tabell 7.  

Tabell 7 Relativ beslutsmatris där cyklisk- och icke cyklisk kylning jämförs 

utifrån en rad faktorer. De gröna fälten anger goda egenskaper för 

respektive faktor, och det röda anger dåliga. 

Faktor Cyklisk kylning Icke cyklisk kylning 

Vikt Hög Låg 

Underhåll Hög Låg 

Portabilitet Låg Hög 

Omställning Hög Låg 

Kostnad Hög  Låg 

Temperaturkontroll Hög Låg 

Cold life Hög Låg 

 

Den relativa beslutsmatrisen visar att cyklisk kylning ger möjlighet till längre cold 

life och bättre temperaturkontroll. Notera att detta förutsätter att infrastrukturen i 

användningsområdet medger ideal drift. I de fall där till exempel möjlighet till 

laddning av batteri, eller tillgång på stark solljus är begränsad kan den icke cykliska 

kylningen komma att prestera bättre inom dessa faktorer.  

 

Den icke cykliska kylningen uppvisar bättre egenskaper på majoriteten av faktorerna. 

Mot bakgrund av detta väljs ett icke cykliskt kylelement.  

9.5 Icke cykliska kylelement 
Inom genren icke cykliska kylelement finns det ett antal olika typer så som 

frysklampar, PCM-klampar, vattenklampar och vattenavdunstning. Som tidigare 

beskrivet är det vanligast att kyla genom fas ändring, faktum är att samtliga 

kylelement använder detta utom vattenklampar. När ett ämne byter fas det vill säga 

går från fast till flytande eller från flytande till gas så absorberar det mer energi vilket 

resulterar i större kyleffekt, än då det går från låg till hög temperatur inom samma fas.  

9.5.1 Kylklampar 

Vid kylning med kylklampar kyls klamparna i en kyl till strax över 0°c. Fördelen med 

vattenklampar ligger i att risken för frysning totalt elimineras. Eftersom vattnet inte 

genomgår någon fasförändring är kyleffekten betydligt sämre än för frysklampar. 

9.5.2 Frysklampar 

Vid kylning med frysklampar kommer majoriteten av kylningen från fasövergången 

mellan fast och flytande. Det krävs en frys som gör att vattnet i klampen övergår till 

fast fas. Ofta kommer isen ner i en temperatur som ligger mellan 18-25 °C. Detta 
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medför att denna metod ger betydligt längre kylförmåga än vattenklamparna och 

PCM-klamparna. 

9.5.3 PCM-klampar 

Genom att använda PCM i klamparna kan man på så sätt styra klamparnas lägsta 

temperatur vilket medför att man kan eliminera frysrisken om man lägger 

fasomvandlingstemperaturen vid exempelvis 4°C. På detta sätt kan man alltså 

fortfarande kyla den till fast fas, vilket kräver energi att omvandla tillbaka till 

flytande fas. Detta är en fördel jämfört med kylklamparna. Genom att 

fasomvandlingstemperaturen höjs jämfört med vatten medför detta dock att detta 

medför ett lägre kylförmåga än att använda frysklamparna. Ett problem som noteras 

är att detta ej ska förtäras, vilket utgör en risk om arbetarna är törstiga och vid 

omedvetenhet om att det ej är vatten i klampen (som det är i systemet idag) vilket 

leder till en risk för arbetarnas hälsa. Dessutom byts vatten ut ur klamparna med tiden 

när de används idag. Detta medför att det finns risk att PCM-materialet hälls ut om de 

misstas med vatten. Om användaren inte har förstått vikten av att det fylls på med 

PCM i detta fall finns det risk att det blir vatten i klampen vilket påverkar materialets 

cold life i slutändan. Om detta implementeras i systemet och arbetarna ej längre 

behöver konditionera klamparna då fasomvandlingstemperaturen är höjd, medför 

detta om både frysklampar och PCM-klampar finns att konditioneringen slarvas ännu 

mer än idag. Då uppstår risken konditionering av frysklampar  kan påverkas. 

9.5.41 Avdunstningskylning 

Vattenavdunstning är ett så kallad totalförlustkylningssystem vilket innebär att det 

kylande mediet, här vatten, ventileras ut i atmosfären efter att det förångats och 

förbrukas på så vis över tid. Vissa fynd tyder på att vattenavdunstning har använts 

som kylteknik i Egypten sedan ca 2500 fkr (Evans, Årtal saknas).  Vanligen används 

två krukor med våt sand emellan så kallade pot in pot eller zeer kylare, se Figur 38. 

Värmen från omgivningen gör att vattnet i sanden avdunstar, ändrar fas, vilket för 

bort värme från insidan. 

  

 
Figur 38 På detta vis kan en pot-in-pot se ut. 

Principen med avdunstningskylning är inte begränsad till användning av keramiskt 

lermaterial. Det väsentliga i konstruktionen är att flytande vatten hålls är fördelat över 

hela den kylande ytan samt att materialet som utgör väggen tillåter vattenångan att 
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ventileras ut i omgivande luft. För att tillåta större temperaturskillnad mellan luften 

inne i behållaren och omgivningen är det nödvändigt att väggen även har en 

isolerande effekt. 

 

Denna teknik har en svaghet i det att kyleffekten varierar kraftigt beroende på klimat. 

För att kunna säkerställa kylning av vaccin måste den omgivande luften vara torr 

samt ha hög temperatur (Appropedia, 2014). Vidare är kyleffekten även beroende av 

vind där de mest gynnsamma förhållanden är turbulent luftström med hög hastighet.  

 

Fördelen med avdunstningskylning är att vikten minska allteftersom vattnet 

avdunstar.  Lösningen är speciellt praktisk i områden med bristande infrastruktur då 

den enbart kräver vatten. 

 

9.5.5 Val av kylelement 

Det egenskaper som styr valet av kylelement är förmåga att hålla kyla(cold life), vikt 

användarvänlighet, produktionskostnad, kostnad för byte från existerande kylelement 

d.v.s. isklampar. En relativ beslutsmatris uppställs vid bedömning av vilken av 

kylmetoderna som ska användas. Denna presenteras i Tabell 8. Hög poäng medför att 

respektive kylelement uppvisar goda förutsättningar för respektive egenskap.  

 

 

Med hjälp av den relativa beslutsmatrisen valdes isklampar som kylelement. Den 

höga poängen för detta alternativ grundar sig dels i att de är billiga, robusta och har 

lång kyltid. Men den största anledningen är ändå i att det är en lösning som anses 

vara så etablerad i degens vaccintransport att det, efter studier, anses vara orimligt att 

byta ut den. Dels hade det inneburit en rent materiell kostnad i att köpa in nya 

kylelement, sedan tillkommer kostnader för frakt till alla de svårtillgängliga platserna 

de ska användas på. Att frångå isklampar innebär framförallt att all personal måste 

utbildas i det nya systemet. Detta antas bli både kostsamt, tidsödande kan potentiellt 

äventyra vaccintransporten och därmed liv.  

 

Genom studier gjorda på möjligheten att använda kylklampar istället för isklampar 

kan vi lära att en sådan förändring i kylkedjan bör genomföras övergripande för att 

fungera. Detta innebär att hela branschen mer eller mindre måste komma överens om 

att det är värt att genomföra en ändring av kylelement varför fördelarna med en sådan 

ändring måste vara mycket stora.          

Tabell 8 Relativ beslutsmatris. Hög poäng medför att respektive kylelement uppvisar 

goda förutsättningar för respektive egenskap. 

Beskrivning Avdunstningskylning Kylklampar PCMklampar Frysklampar 

Coldlife ? 1 2 3 

Robusthet 1 3 3 3 

Användarvänlig 2 2 1 2 

Vikt 1 2 2 2 

Kostnad att 

producera 

2 3 1 3 

Kostnad att byta ut 2 3 1 3 

Total poäng: 8 14 10 16 
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9.6 Anordning av frysklampar 
Då frysklampar väljs som kylmedium följs WHO:s PQS då detta är det kylmedium 

som används i transportsystemet idag. Med detta val följer det ett antal kriterier. Dels 

storlek på frysklamparna, antalet och hur det ska placeras i vaccinväskan för att hålla 

en jämn temperatur i väskan. Vilken storlek och hur många frysklampar påverkar 

direkt väskans vikt då den är lastad, packningsvolymen och hur långt cold life som är 

möjligt att få då varje frysklamp har en avsaknad av energi som kommer påverkas av 

temperaturen som är i omgivningen, de den strålning som väskan upptar och 

värmeöverföringen mellan materialen i väskan. Det finns fyra standardklampar, en av 

dessa bör användas för att uppfylla WHO:s PQS. Den som är 0,4 l väljs då det är den 

vanligaste storleken som används idag. För att göra det så enkelt som möjligt för 

användaren väljs att inte använda olika storlekar på frysklamparna, därför låses det 

fast vid att använda frysklampar enbart i denna storlek. 

 

En strukturvariation genomförs där antalet frysklampar och dess relativa placering 

varieras för att få en bild av vilka möjligheter och utmaningar som ges beroende på 

vilket val som tas. Då detta genomförs används den främst använda standard 

frysklampen som används i systemet idag. Denna har storleken 163*94*34 mm. Att 

inte använda flera olika storlekar av frysklampar är ett val som görs för att göra det så 

enkelt för användaren som möjligt. Det ska vara intuitivt och inte gå att göra fel när 

man placerar frysklamparna i produkten. Fysiska modeller av dessa sågas till för att 

få en uppfattning på vilken storlek som antalet och dess placering ger. De alternativ 

som anses vara främst lämpliga presenteras i Figur 39. 

 

 
 

 
Figur 39 Strukturvariation där antal och relativa placering varieras. Antalet 

påverkar en antal faktorer som visas i figuren. 
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Utifrån den information som analyserats beslutades att sex frysklampar skulle 

användas till våra initiala tekniska tester, detta för att få möjlighet att skapa en long 

range väska med minst 2,5 liter packningsutrymme. Genom att studera dagens väskor 

gavs en förståelse för att sex frysklampar indikerar på möjlighet att skapa ett långt 

cold life (beror senare på isoleringsval). Fler frysklampar anses göra väska otympligt 

stor och ökar även vikten för mycket på väskan. Möjligheten att organisera 

kylklamparnas relativa placering anses även vara god. Figur 40 visar hur vi anordnar 

frysklamparna i väskan. 

 
 

 

Anledningen till denna lösning är att det anses vara fördelaktigt att ha en stående 

frysklamp som utgör kortsidan på väskan. Detta medför att tyngdpunkten flyttas så 

nära användaren som möjligt. Termodynamiskt omsluts hela vaccinutrymmet av 

frysklampar utan ovanför och nedanför. Det anses mer intuitivt och enkelt för 

användaren att placera frysklamparna på detta vis istället för att omsluta vaccinet 

även ovanför och nedanför. 

9.7 Isolering 
Valet av isoleringsmaterial påverkas huvudsakligen av tre faktorer, termisk 

ledningsförmåga, densitet och pris. Det två förstnämnda styr isoleringens tjockleken 

och därmed produktens storlek och vikt. Materialet måste även vara miljövänligt 

enligt WHO:s PQS vilket i praktiken betyder att den ej ska innehålla freoner om man 

ser på de godkända väskorna. Materialdatabasprogrammet CES Edupack har använts 

för att jämföra olika material genom att generera grafer där material fördelas efter 

egenskaper inom de tre faktorer som identifierats som styrande.  I Figur 41 visas ett 

konduktivitet-densitets diagram och i Figur 42 presenteras ett pris-densitets diagram. 

Figur 40 Hur frysklamparna planeras att placeras i väskan. 
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Figur 41 Termisk konduktivitets och densitetsdiagram.Låg termisk densitet 

 

 
Figur 42 Pris- och densitetsdiagram. Lågt pris och låg densitet eftersträvas 

Mot bakgrund av diagrammen väljs polyuretan och polystyren ut för närmre studier. 

Den senast nämnda har betydligt lägre tryckhållfasthet än polyuretan. Då polystyren 

även har liknande egenskaper då det kommer till densitet och konduktivitet väljs 

polystyren bort.  

 

Ett isoleringsmaterial som inte förekommer i graferna men som uppmärksammades 

vid möte med företaget Aircontainer är vakuumisolerade paneler. Dessa består av en 

rigid kärna i glasfiber inslagen i en tättslutande metallfolie. Vakuumet, som ger den 

isolerande egenskapen, skapas genom att luft sugs ut från panelen. Detta ger panelen 

väldigt låg vikt och hög isoleringsförmåga. Däremot är de väsentligt dyrare, cirka 100 

gånger dyrare än polyuretan, är de ändra isoleringsmaterialen (Björk, 2014). Vidare 

anses vakuumisolering vara riskabelt att använda då dessa förlorar sin funktion i det 

fall panelen punkteras.   
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Mot bakgrund av följande resonemang beslutades polyuretan användas. Polyuretan 

förkommer med båda stängda och öppna celler. För vaccinväskan väljs stängda celler 

då detta ger materialet högre R-värdet och styrka (FOAM-TECH, 2008).  

 

Polyuretan skum kan även gjutas vilket ger möjligheter till effektiv produktion. 

Polyuretan används idag där det behövs effektiv isolering, såsom i till exempel 

kylskåp. Polyuretan krymper inte, har bra hållfasthet och saknar lukt. Det har låg vikt 

och bra tryckhållfasthet vilket passar för isolering av vaccinväskan. Materialet är 

stabilt mellan -200°C - +140°C. (Isopol, 2014) 

 

Enligt CES Edupack har polyuretan ingen större miljöpåverkan vilket är ett krav på 

isoleringen från WHO. Vid produktion används dock hälsoskadliga diisocyanater 

vilket kräver att lämplig skyddsutrustning.  

9.8 Frysskydd 
Ett av de tydligaste problemen i kylkedjan är att vaccin fryser. I last mile 

transportation sker detta främst för att inte frysklamparna konditioneras. 

Idégenerering resulterar i en mindmap som presenteras i Bilaga I. Valet blev att 

använda sig av Phase-Change material(PCM) material som en termosköld mellan 

vaccinet och frysklamparna. Detta då möjligheten ges att då förhindra frysrisken helt 

då man använder tillräckligt tjockt lager PCM så konditioneringen ej behövs. Detta 

spar användaren 15-60 minuter och om frys risken helt elimineras så sparas mycket 

pengar in då vaccin ej längre behöver förstöras av denna anledning. 

 

Då PCM-materialet är trögflytande i rumstemperatur finns det, materialmässigt, få 

begränsningar för termosköldens form. Frysklamparnas placering begränsar 

emellertid termosköldens utformning. I samråd med Air Container beslutas att 

termoskölden ska omsluta hela vaccinutrymmet. Utifrån dessa förutsättningar gjordes 

en mängd strukturvariationer som analyserades utifrån en rad aspekter. Dessa 

presentaras i en relativ beslutsmatris matris i Tabell 9. 

 

Tabell 9 Relativ beslutsmatris för val av anordning av PCM-Plattor. 

Skiss av 

lösning 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Beskrivning Hel låda Lock och  

botten löst 

Sex lösa delar Hopvikbar låda Fast i väska 

Snabb att 

packa 

3 2 1 2 3 

Intuitivt 3 2 2 1 3 

Robusthet 1 1 3 1 2 

Underhåll 1 2 3 1 1 

Fraktvolym 1 1 3 3 1 

Kostnad att 

producera 

1 2 3 1 1 

Kostnad att 

byta ut 

1 1 3 1 1 

Total poäng: 11 12 18 10 12 
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Ur matrisen framgår att lösningen med sex lösa delar som anordnas för att täcka in 

vaccinutrymmet är den mest fördelaktiga. Den höga packningstid som alternativ 

medför ansesvagas upp av låga produktions-, frakt- och tillverkningskostnader. Den 

viktigaste funktionen med den uppdelade skölden anses vara möjlighet att på ett 

enkelt och kostnadseffektivt sätt byta ut skadade plattor.  

 

Eftersom PCM materialet är flytande i rumstemperatur måste detta kapslas in i ett 

hårt hölje för att de tilltänkta plattorna ska få stadga. Att minimera risken för att 

plattorna punkteras anses vara av hög proritet då dessa är förhållandevis kostsamma 

att byta ut samt att lösningens mottagande av marknaden är starkt beroende av att 

inga omständiga moment adderas till transportprocessen. I samråd med Air Container 

som har lång erfarenhet av kylning med PCM vid frakt beslutades att utgå från den 

förpackning som företaget Climator AB tillhandahåller. Det diskuterades även 

angående tjocklek och temperatur för fasomvandling. Det ledde till att beställa 1 cm 

tjocka plattor som genomför fasomvandlig vid 7 grader C. PCM-materialet innesluts 

av folie laminerat av polyetenen, se Figur 43. 

 
 

Denna förpackning erbjuder skydd och inneslutning av materialet men ingen stadga. 

För att åstadkomma detta beslutas att slå in PCM påsen i ett polyetenskal. Polyeten 

förekommer med olika densitet och hårdhet. Dessa bör anpassas så att plattorna blir 

stabila och fördelar PCM-materialet jämnt över hela dess yta. Samtidigt är en viss 

elasticitet önskvärd då detta minskar risken för att skalet spricker oförsiktig hantering. 

Det har även fördel i att punktering av plattorna försvåras då ett elestiskt skal material 

tillåter PCM-materialet att röra sig i plattan då denna utsätts för stickande våld. På så 

vis kan energin från en stöt absorberas på ett effektivare sätt än då skalet är hårt och 

sprött.   

9.9 Fästning av PCM 
Då hur PCM:t valt att anordnas som sex lösa delar behövdes det förstå hur dessa 

skulle fästas i väskan. De två funktionerna som ansågs vara viktiga var dels för 

användaren att förstå var PCM och frysklamp ska sitta i väskan. Dessutom att 

minimera risken att PCM inte används och att dessa skivor används rätt, det vill säga 

att till exempel ej PCM:t kyls innan användning. Alternativen presenteras i en relativ 

beslutmatris i Tabell 10. 

Figur 43  Bild på PCM-plattorna utan skal. 
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Ur tabellen får vi ut att utanpåliggande lister är det bästa alternativet. Det valda 

alternativet anses vara intuitivt för användare då listerna på ett naturligt sätt visuellt 

kommunicerar att väskan är avsedd att användas ed PCM-plattorna. List lösningen 

anses även inverka minimalt på hur lätt väskan är att rengöra. Nackdelen med 

utstickande lister är att de utgör hållfasthetsmässigt svaga punkt i väskans interiör. 

Det är därför viktigt att PCM-plattornas kanter inte är vassa eller för hårda. Det 

beslutas att den övre plattan ska vara fäst i locket. Detta för att medge öppning av 

lock i ett moment. 

 

Valet av att hålla fast PCM-plattorna med lister ställer krav på att de sidor av 

plattornas som glids ner mellan listerna är rigida. Vid måttsättning av PCM-plattor är 

det av stor vikt att dessa har spelpassning i listfacket.  

 

Det diskuteras huruvida PCM-plattorna även bör vara vertikalt fastlåsta i väskan. 

Detta för att signalera till användaren att plattorna endast ska tas ur väskan då denna 

rengörs. Ett beslut fattas om att inte implementera någon låsfunktion för plattorna 

utan istället förenkla upptagning av frysklamparna. Syftet med detta är att förhindra 

att användaren av vana packar ur alla löst sittande delar och lägger dessa i en frys. 

 

Den övre kanten på PCM-plattorna väljs att placeras under övre kanten för 

frysklamparna då detta förenklar upptag av frysklampar samt gör de mer synliga än 

PCM-plattorna. Ett ”fingerhandtag” för frysklamparna diskuteras även fram för 

ytterligare göra det mer naturlig att endast plocka ut frysklamparna.       

 

Om PCM-plattor även skulle låsas då de sätts ned i listerna disketeras. En 

klickfunktion står som lämpligaste alternativ ifall detta ska användas. Då det anses 

viktigare att det är lätt att ta ut plattorna för rengöring och även då produkten måste 

vara enkel och robust föredras att PCM-plattorna ligger löst i listerna. Då väskan är 

stängd kommer de låsas av lockets sänks ner i produkten. 

Tabell 10  Relativ beslutsmatris för val av fästning 

Beskrivning Klossar 

i botten 

Fjäderfunktion Ficka på 

isklamp 

Utanpåliggande 

lister 

Skåra 

i 

väska 

Integrerad 

ficka i 

väska 

Snabb att 

packa 

2 2 1 3 3 3 

Intuitivt att 

placera PCM 

1 1 1 3 2 2 

Minimerar 

användarfel 

2 1 1 3 3 1 

Robusthet 2 1 1 2 3 3 

Underhåll 2 1 1 2 2 1 

Kostnad att 

producera 

2 2 2 2 1 2 

Platseffektivt 3 2 3 3 1 3 

Total 

poäng: 

14 10 10 18 15 13 
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9.10 Sammansättning av funktioner för undre del 
Då antal frysklampar, val av frysskydd och dess placering är satt påbörjas skisser på 

utformning. Produkten ska enbart ha runda hörn för att vara lätt att rengöra och få 

hållfasthet om den tappas. I Figur 44 presenteras skissen som påbörjar 3D-

moddelering i Solid Egde. Ett antal andra skisser presenterar i Bilaga J, tillsammans 

med nästa kapitels skisser. Förändringar som ändras i Solid Edge är framförallt att 

isklampar och termosköld sänks ner i produkten. Försänkningar görs för etiketter och 

infästning av rundstänger för bäranordning tillkommer. 

 
Figur 44  Skiss där 3D-moddelering påbörjas. 

9.11 Lock  
Locket har i funktion att möjliggöra åtgången till packningsutrymmet. De mätningar 

gällande väskans cold life som genomförs enligt WHO:s PQS sker via helt försluten 

väska till dess högsta temperatur någonstans i väskan uppgår till 10   C. Då 

vaccinväskan måste kunna öppnas då den är ute på fält ska lockets utformning bara 

öppnas då det behövs eftersom det minskar väskans cold life. Detta är något som tas 

vid hänsyn då det häller lock och dess låsanordning. Väskan ska även vara stapelbar, 

vilket direkt påverkar lockets och bottens utformning. Angående stapelbarheten se 

skisser i Bilaga H som görs för att välja hur produkten ska staplas. Valet är att göra 

botten och lock platta så de passar varandra. Under produktutvecklingen har löpande 

skisser genomförts för att skapa förståelse för hur alla komponenter ska sitta ihop. En 

del av dessa presenteras i detta kapitel, en del av de övriga skisser läggs i Bilaga J. 

Skisserna är till god hjälp för att kommunicera idéer och för att skapa realitet över de 

tankar som sker under produktutvecklingen. 

9.11.1 Låsanordning  

 De alternativ som diskuteras är att använda sig av knäppfunktion, ”fiskelådelås”, 

kardborreband, glidlås eller med magneter. Vid utformning och val av låsfunktion 

togs till hänsyn att denna ska vara lätt att öppna och försluta. Låset får inga 

omständigheter gå sönder under produktens livstid, inte heller får produkten öppnas 

oavsiktligt då denna används. Dessa krav gör att valet blir att använda sig av 

kardborreband. Detta anses vara ett bra alternativ då denna är mest underhållsfri, 

billig och intuitiv av alternativen. Att försöka få användaren att hålla väskan stängd 

anses vara viktigt vid utformning för att väskan verkliga cold life ska spegla de som 

görs vid testerna. Därför fästs denna på baksidan av väskan runt en rundstång genom 

att den sys. Remmen dras sedan genom två skåror i locket. På locket skapas även en 
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försänkning som har i uppgift att skydda remmen och hålla den på plats. Skåran har 

två rundstänger fastsatta vilket medför att locket kan öppnas i ett moment, se Figur 

45.

 
Figur 45 Hur väskan öppnas. Till vänster dras kardborren loss och träs sedan 

genom öglan. I mitten och till höger visas hur den möjliggör att locket 

öppnas i ett moment.  

9.11.2 Ampullhållare 

Vi har valt att gå emot WHOs krav för placering av vaccin ampullhållare eftersom vi 

inte ser någon mening med att ha två lock. Vår design främjar istället att ytterlock 

stängs under vaccination vilket ger god isolering. Om samma isolering ska 

åstadkommas med dubbellocksdesignen som WHO föreslår blid vikten av locket den 

dubbla eftersom vaccinhållarlocket då måste ha samma tjocklek som ytterlocket. 

Figur 46 visar några av de alternativ som anses lämpliga vid utformning av 

ampullhållaren. 

 
Figur 46 Utformning av ampullhållare.  

Då ampullstorlekarna varierar mellan 1-50 doser väljs utformningen längst till höger i 

ovanstående bild. Denna möjliggör att optimera för att fler ampullstorlekar då dessa 

varierar kraftigt. Valet blir att göra dem i två diametrar. Den ena utformas så att den 

passar den vanligaste ampullstorleken är 20 doser som ger en diameter på 22 mm. 

Den andra anpassas så att den passar den största, vilket ger en diameter på 28 mm 

samt höjd 65 mm. 
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9.12 Bäranordning och ergonomi 
I förstudien framkom ett kundönskemål om lättare vaccinväskor. Mot bakgrund av 

detta undersöktes möjligheter att tillgodose detta önskemål. Enkla beräkningar visar 

att vaccin och frysklampar utgör cirka 64 % av en fullpackad väskas (se Dometic  

RCW4 i Bilaga B) totala vikt. Detta innebär att det finns begränsat utrymme för 

viktminskning av den samma då endast vikt av isolering och skal kan påverkas.  

 

Istället för att försöka minimera väskans vikt väljer författarna att ifrågasätta om 

kunden formulerat önskemålet korrekt. Det anses därigenom, ur användarperspektiv, 

endast vara intressant med den subjektiva upplevelsen av väskans tyngd snarare än 

den faktiska vikten. Mot bakgrund av detta söks vaccinväskans ergonomi i bärfasen 

förbättras. 

 

Kraftjämvikt axelväska 
En kraftjämvikt ställs upp för att analysera den axelremslösning som övervägande 

används bland dagens vaccinväskor, se Figur 47. Syftet är att beräkna storleken av 

det moment som uppstår kring människans masscentrum (naveln). Det är detta 

moment som antas ha övervägande störst påverkan på ergonomin då momentet tas 

upp av bålmuskulatur. Mot bakgrund av detta, och problemets komplexa natur, 

beräknas inte de krafter som angriper under masscentrum då dessa tas upp av 

benmuskulatur.   

     

 
Figur 47 Figuren visar en friläggning av väskan till vänster och 

människokroppen till höger. Respektive friläggning visas i både 

sagitalplan och kononalplan. Den gula pricken markerar 

masscentrum för väskan respektive människokroppen. 
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 Det moment som uppkommer kring tyngdpunkten för människokroppen i 

kononalplanet kan beräknas direkt som:  

 , 1 2mg( )kropp axelväska L LM     (2) 

 

För att beräkna Remkraften R1.2 samt stödkraften R2.1 behöver en kraftjämvikt ställas 

upp. 

 Kraftjämvikt för väskan: 

 1  : cos 0mg R      (3) 

 

 
2 1: sin 0R R      (4) 

Newtons tredje lag ger: 
 

1.2 1R R    (5) 

Och  

 2.1 2R R    (6) 

Ekvation 3 och 5 ger: 

 
1.2

cos( )

mg
R


    (7) 

Ekvation 3, 4 och 6 ger: 

 2.1 tan( )R mg      (8) 

Kraftjämvikt Ryggsäck 
Vid ide generering uppkom förslaget att förse vaccinväskan med ryggsäcksremmar. 

För att jämföra förslaget med den existerande axelremslösningen ställs 

kraftjämviktsekvationer upp, se Figur 48. Förutsättningarna för beräkningarna är de 

samma som för beräkningar utförda på axelremsväskan. Det som söks i 

beräkningarna är rotationsmoment i bål samt tryckkraft mot rygg.  
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Figur 48 Figuren visar en friläggning av väskan till vänster och 

människokroppen till höger. Respektive friläggning visas i både 

sagitalplan och kononalplan. Den gula pricken markerar 

masscentrum för väskan respektive människokroppen.  

Massan av väskan fullt packad inklusive vaccin är m och gravitationskraften är g. Det 

moment som uppkommer i människokroppen kring tyngdpunkten i sagitalplanet kan 

direkt beräknas som:  

 kropp,ryggsäck 3M mg L    (9) 

För att beräkna stödkraften R4.1 samt axelbandskrafterna R2.1 och R3.1 behöver en 

kraftjämvikt ställas upp för väskan. Newton andra lag ger: 

 4.1 4R R    (10) 

 5.1 5R R    (11) 

 3.1 3R R    (12) 

   (13) 

Kraftjämvikt för väskan:  

 5 3: ( )sin( ) 0mg R R       (14) 

 5 3 4: ( )cos( ) 0R R R      (15) 

Momentjämvikt för väskan i kononalplan ger: 

 ,väska,kononal 5 4 3 4: 0tpM R L R L      (16) 

Ekvation 16 ger: 

 5 3R R    (17) 
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Ekvation 11, 12 och 14 ger: 

 
5.1 3.1

2sin( )

mg
R R


     (18) 

Ekvation 10, 14 och 15 ger:  

 
4.1

tan( )

mg
R


   (19) 

I Tabell 11 redogörs de variabler som behövs för att beräkna krafter och moment. 

 

Tabell 11 I tabellen visas de värden som används i beräkningar. 

Antropimetriska mått är hämtade från http://antropometri.se/calc.php 

(Hanson et al., 2009). 

Längd Beräkning Värde 

kvinnor 

Värde män 

L1          

2
 

0,151 m 0,173 m 

L2                 

2
 

0,119 m 0,119 m 

L3           +                 

2
 

0,232 m 0,245 m 

L4              

2
 

0,136 m 0,136 m 

Vinkel    

  Skattas 60 grader 60 grader 

  
     

  

               
 

16,7 grader 13,4 grader 

Massa Totalvikt väska + 1,5 kg vaccin  8 kg 8 kg 

Gravitationskraft - 9,81 9,81 

9.12.1 Resultat och diskussion 

Resultatet av beräkningarna redovisas i Tabell 12. 

Tabell 12 I tabellen redovisas resultat av de sökta krafterna för 

genomsnittsmannen och genomsnittskvinnan. 

Kraft eller moment Storlek kvinnor Storlek män 

M kropp, axelväska 21.1896 Nm 22.9162 Nm 

R1,2 -81,9358 N -80,6763 N 

R2,1 -23,5451 N -18,6966 N 

M kropp, ryggsäck 18,2074 Nm 19,2276 Nm 

R5.1 -45,3104 -45,3104 

R3.1 -45,3104 -45,3104 

R4.1 45,3104 45,3104 

 

Av tabellen kan avläsas att vridmomentet som uppkommer i bål vid användning av 

axelremsväska uppgår till ca 23 Nm. Detta moment ligger i sagitalplanet vilket 

innebär att kroppens övre del vrids mot den sida väskan hänger på. En sådan vridning 

kan inte kompenseras genom förändrad kroppshållning utan måste tas upp av den 

sneda bålmuskulaturen. I fallet med ryggsäcksremmar är vridmomentet något mindre 

men ligger här i kolonalplanet. Detta innebär att momentet kan motverkas genom att 

överkroppen lutas framåt. Moment i detta plan tas upp av raka buk- och 

ryggmuskulaturen. Slutsatsen som dras av detta är att ryggsäcksband är att föredra 

vad gäller belastning av bålmuskulatur.  

http://antropometri.se/calc.php
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Stödkrafterna som uppstår då väskan ”hänger” mot kroppen är dubbelt så stor för 

ryggsäcken som axelväskan. Detta anses dock inverka mindre på ergonomin än 

vridmomentet i bålen. 

Remkraften för axelväskan är dubbelt så stor som för ryggsäcken. Remkrafterna står i 

direkt proportion till trycket mot axlarna/axeln. Detta tryck kan vid längre tid leda till 

lokalutmattning då blodgenomflödet minskar i den muskel (trapetzius) remmarna 

trycker mot. Minskat blodgenomflöde leder till mjölksyreansamling vilket leder till 

lokal utmattning. Detta anses inverka betydande på väskans komfort. 

Analysen talar för att ryggsäckremmar är att föredra, speciellt då väskan bärs längre 

sträckor till fots. Mot bakgrund av detta beslutas att ryggsäcksremmar ska ingå i 

väskan. Ryggsäckremmarnas svaghet är att det kan anses mer omständiga vid korta 

transporter till fots. De kan även vara ett problem användaren bär traditionella kläder. 

Axelremsväskor kan bäras två åt gången vilket kan vara önskavärt vid tranport med 

motorcykel eller vanlig cykel.  

En brainstorming session ledde till att en lösning hittades där väskan kan bäras både 

som ryggsäck och axelväska. Detta genom att använda endast en rem som löper 

genom fyra infästningspunkter. Denna lösning implementeras i slutdesignen.        

9.13 Sammansättning av lock och undre del 
Lockets alla delar sätts samman med utformningen. Figur 49 visar bild där locket 

börjas 3D-modelleras i Solid Edge ST5 och remmar i Rhinoceros 5. Remmarnas 

längd optimeras då remmar köps in för att skapa förståelse över hur långa dessa bör 

vara. Utformningen av hålen på locket görs så de blir symmetriska. 

 
Figur 49 Sammansatt produkt inför slutlig 3D-moddelering och optimering. 
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10. Test i klimatkammare 
Endimensionella fall beräknades för att få förståelse för hur isolering och kylementets 

påverkar varandra. Tredimensionella beräkningar försökte genomföras men fick 

avslutas utan resultat. Detta då kompetensen ej fanns och för att man som bäst träffar 

10-15% ifrån verkligheten (Hill, 2014). Istället genomförs tester av en prototyp för att 

få reda på hur långt Cold life väskan har och om vaccinet utsätts för frystemperaturer.  

 

Av detta skäl genomförs tester i ett klimatlabb för att undersöka om väskan uppfyller 

kraven rörande termodynamiska egenskaper som fastställts i kravspecifikationen. 

Testets syfte är främst att undersöka om termosköldarna minskar risken för frysning 

av vaccin. I testerna används en prototyp av en vaccinväska som är avsedd att 

representera genomsnittet av de long-range vaccinväskor som finns på marknaden 

idag vad gäller isoleringens material och tjocklek, packningsvolym för vaccin, antal 

frysklampar och dess placering. Isolermaterialets densitet påverkar materialets 

isoleringsförmåga. Då ingen information finns tillgänglig angående isoleringens 

densiteten i dagen vaccinväskor, testas det bäst lämpliga polyuretan som finns att 

tillgå. 

 

Testerna ger en bild av det verkliga temperatur förloppet som råder i prototypen 

under testningstiden. Resultaten analyseras och diskuteras. Om testerna ej uppfyller 

de krav som ställs för kravspecifikationen, ges en god bild för hur väskan bör 

vidareutvecklas innan nya tester genomförs. I efterföljande avsnitt presenteras 

resultatets viktigaste delar. För att se mätdata för samtliga tester, se Bilaga K. 

10.1 Testprototyp 
En prototyp byggs av skivmaterial i polyuretan med slutna celler och densiteten 0.24 

kg/m
3
. Isoleringstjocklek uppgår till 30 mm och yttermåtten är 300*250*250 mm. 

Fem sammanfogade delar utgör väskans underdel och ett lock försluter denna. 

Väskan har packningsutrymmet 160*150*100 mm. Termosköldarna utgörs av PCM-

material med frystemperaturen 7°C. En schematisk bild på prototypen visas i Figur 

50. Fotografier på prototypen återfinns i Bilaga K. 

 

 
Figur 50 Schematisk bild över Frysklamparnas- och termosköldens 

placering i den isolerade lådan. 
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Då det ej finns tillgång till de 0,4 liters standardfrysklampar som väskan är anpassad 

för, används istället 0,2 liters frysklampar med liknande bredd och höjd mått. Dessa 

sätts ihop två och två och två vilket ger ungefär samma tjocklek som de tilltänka 

frysklamparna. Frysklamparnas initialtemperatur är -11°C. Önskavärd 

initialtemperatur för klamparna (-20) kan inte nås i det labb där testerna utförs. För att 

göra testet så verklighetstroget som möjligt placeras en behållare innehållande vatten 

vars volym motsvarar 5 % av packningsutrymmet, vilket motsvarar gränsen för 

minimipackning. Denna vätska fungerar som ”test dummy” för vaccinet.  Behållaren 

placeras i mitten av packningsutrymmets botten. Termoelement placeras runt om i 

väskan för att mäta den aktuella temperaturen var sextionde sekund. Placering av 

respektive termoelement visas i samband då grafer visas. Vid varje test fästs 

termoelement på mitten i höjdled av vattenbehållaren.  

10.2 Metod för tester i klimatkammare 
Tre olika tester har genomförts. Test ett genomförs för att undersöka väskans cold life 

samt för att se hur termosköldarna påverkar frysrisken vid hög 

omgivningstemperatur. Testet sker vid omgivningstemperatur 43°C med lätt till 

medelstark vind för att simulera normal luftcirkulation i utomhusmiljö. Vidare 

placerades testväskan på en lastpall för att tillåta luft att cirkulera fritt kring hela 

väskan.    

 

Test 2 och 3 syftar till att undersöka termosköldarnas effekt vid låg 

omgivningstemperatur. I både test två och tre är omgivningstemperaturen 10°C 

medan förutsättningar för luftcirkulation är samma som i test ett. Test två genomförs 

utan termosköld. Detta test är avsett som referenstest till test tre som utförs på samma 

sett fast med termosköld.  

 

Inför test 3 gavs ej möjlighet att kyla vattnet till under 8   C då kylen i labbet av okänd 

anledning inte hade rätt temperatur. Detta anses emellertid ha försumbar påverkan på 

lufttemperaturen i vaccinutrymmet vilket gör att testets syfte inte går förlorat. 

10.3 Resultat och diskussion  
Resultaten av testerna presenteras och diskuteras i fallande ordning. 

10.3.1 Resultat för test ett 

Eftersom prototypens cold life testas är det de högsta temperaturerna i väskan som är 

intressanta då temperaturen i hela vaccinutrymmet måste vara under 10 °C. 

Temperaturen i toppen av packningsutrymmet redovisas i Figur 51.  
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Graferna visar att toppen av vaccinutrymmet redan från början inte håller acceptabel 

temperatur. Detta kan bero på att prototypen inte är helt sluten. Locket är 

utanpåliggande och passar inte lådan perfekt. Eftersom lådan är tillverkad i sex bitar 

som är limmade kan det även finnas glipor i skarvarna mellan dessa bita Mot 

bakgrund av detta kan inga slutsatser dras angående väskan coldlife. Det faktum att 

lådan inte verkar korret försluten kommer även påverka resultaten vid test 2 och 3.  

 

Temperatur vid vaccinytrymmets botten redovisas i Figur 52.  

 

 
Figur 52 T.v. Grafen visar hur temperaturen vid de olika mätpunkterna 

varieramed tiden. T.h. Termoelementens placering i väskan 

Botten av vaccinutrymmet håller temperaturen under       ca    h. Den stora 

skillnaden i temperatur mellan botten och toppen av vaccinutrymmet stärker 

misstanke om läckage i lockskarv.  

 

  

Figur 51 T.v. Grafen visar hur temperaturen vid de olika mätpunkterna 

variera med tiden. T.h. Termoelementens placering i väskan. Ett 

termoelement (t_3) placerades även i det över hägra hörnet, detta 

gav dock inget utslag och har därför utelämnats. 
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10.3.2Resultat test två 

Eftersom test två avser undersöka de lägsta temperaturer som uppkommer i 

vaccinutrymmet presenteras därför endast mätningarna vid de punkter detta inträffar. 

I detta test uppmättes de lägsta temperaturerna i botten av vaccinutrymmet, se Figur 

53. 

 

 
Figur 53 T.v. Grafen visar hur temperaturen vid de olika mätpunkterna variera

  med tiden. T.h. Termoelementens placering i väskan. 

 

Test 2 visar att vaccin som placeras i hörnen av väskans botten utsätts för 

temperaturer under     . Detta skulle med stor sannolikhet leda till att vaccin som 

placerats här fryser och förstörs. Att detta sker under testets första två timmar anses 

rimligt då isklamparnas kyleffekt är som störst då.  

 

10.3.3 Resultat test tre 

Likt test två redovisas endast de punkter i vaccinutrymmet som utsatts för lägst 

temperaturer. Även i detta test inträffar det i botten av vaccinutrymmet, se Figur 54.  

 
Figur 54 T.v. Grafen visar hur temperaturen vid de olika mätpunkterna variera

  med tiden. T.h. Termoelementens placering i väskan. 

Testresultatet visar att ingen av termoelementen registrerat temperaturer under     , 

vilket medför att termosköldarna eliminerat risken för att vaccinet fryser.  
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10.4 Slutsats om testerna 
Det är svårt att avgöra om det isoleringsmaterial som använts vid testerna är lämpligt 

eller ej på grund av läckaget som uppkommer vid testerna. Det är även svårt att dra 

slutsats om isoleringens tjocklek bör minskas eller ökas. En fullt tätad prototyp skulle 

ge ett längre cold life, hur mycket går ej att avgöra från resultatet av testerna. 

Som tidigare nämnts påverkar väskans läckage även test två och tre. I detta fall hade 

en bättre isolerad väska gett lägre temperaturer. Det observerades dock, vid både test 

två och tre, att isklamparna fortfarande var frusna vid tiden då testerna avslutades. Av 

detta dras slutsatsen att det kan anses legitimt att hävda att termoskölden eliminerar 

frysrisken för omgivningstemperatur 10  C och högre. Vidare tester bör utföras för att 

optimera termosköldens tjocklek. Troligtvis kan tunnare termosköld användas vilket 

skulle minska väskans vikt och pris. Även val av fasomvandlingstemperatur bör 

undersökas vidare. 

 

Vidare tester bör genomföras med 6 frysklampar i korrekt storlek istället för 12 

stycken tunnare som användes vid dessa test. När två ihopsatta frysklampar ersätter 

en solid med samma mått bildas oundvikligen en luftspalt mellan frysklamparna. 

Detta leder till att de två frysklamparna tinar snabbare än den solida. Detta tros leda 

till lägre temperatur i början av testen med kortare cold life.  

 

Eftersom temperaturen är lägre i bottens hörn bör givetvis en Freeze watch placeras 

här. Detta för att den ska ge utslag om vaccin har utsatts för frystemperaturer. Det 

ifrågasätts om denna verkligen placeras där i dagens väskor. Då temperaturen är 

ojämn i väskan ifrågasätts hur väl denna fungerar. Då den ger utslag ska även ett 

skaktest av vaccinet genomföras. Denna procedur anses inte vara säker av författarna 

för att säkerställa om vaccin har utsatts för frystemperatur.  

11. Slutsats och diskussion 
Projektet har resulterat i ett produktsförslag till en ny vaccinväska. Denna utvärderas 

dels som produkt och men även ur en ekonomisk synvinkel. Vidare diskuterasFörslag 

lämnas på hur vaccinväskan kan vidareutvecklas för att optimeras. Slutligen 

utvärderas projektet för att ge läsaren förståelse för vilka svårigheter som funnits 

under arbetet och vilka erfarenheter som kan tas lärdom av vid utförande av liknande 

projekt. 

11.1 Nuvarande system och användargrupp 
Tidigt i förstudien stod det klart att vaccinväskor berör ett komplex system och 

användargrupp. Inhämtning av kunskap från flera olika källor har därför varit 

avgörande för att få en representativ bild av det sammanhang som produkten är tänkt 

att verka inom. Detta inte mist eftersom författarna inte haft möjlighet att själva 

observera produktens användare. 

 

Den övergripande slutsatsen som dras av förstudien är att transport av vaccin med 

vaccinväskor inryms i ett världsomspännande system där olika organisationer kämpar 

för att sprida kunskap och best practice från toppnivå ner till fältet där arbetet utförs. 

Givet systemets storlek fungerar kunskapsutbyte i flera steg där kunskap riskerar gå 

förlorad vid var och ett av dessa. Resultatet av detta är att stora satsningar krävs för 

att få genomslag på gräsrotsnivå. Detta är något som påverkat utvecklingen av 
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vaccinväskan i grunden då det tidigt fattades ett beslut om att anpassa produkten efter 

användarnas förutsättningar snarare än tvärt om.  

11.2 Utvärdering av produktförslag 
Produktförslaget som arbetet resulterat i skiljer sig i på en grundläggande punkt från 

dagens vaccinväskor genom att en termosköld i PCM-material använt för att 

förhindra frysrisken. Adderingen av denna funktion kräver en förändring i hur 

produkten används. Den stora utmaningen i projektet har legat i att göra förändringen 

så liten naturlig som möjligt genom att föra över ansvaret att produkten används på 

rätt sätt från användaren till produktutvecklarna.  

 

Designen av väskan stävar efter att vara så självinstruerande som möjligt. Detta syns 

till exempel i packningsmomentet där en lutning av botten under frysklamparna 

omöjliggör upprätt placering av dess utan att först sätta PCM-plattorna på rätt plats. 

 

Vissa funktioner har används för att försöka styra användaren. Genom att placera 

ampullhållare på utsidan av locket, samtidigt som lockets infästning i väskan inte 

tillåter att det separeras från väskan, tvingas användaren att stänga väskan för att 

nyttja hållaren. Ambitionen är att frammana rutinmässigt stängande av väskan mellan 

det att vaccin tas ut för bruk. Vikten av detta har visat sig vara svår att förmedla 

genom utbildning, något som understryk i intervjun med Gregory Kiluwa från 

UNICEF.  

11.3 Ekonomi 
Kostnaden för den framtagna väskan är högre än de flesta andra på marknaden. Detta 

beror till stor del på att priset är beräknat på en nollserie om 40 enheter. Vid eventuell 

masstillverkning kan mer fördelaktiga avtal med leverantörer slutas vilket resulterar i 

ett lägre pris för konsumenten. Även om produktens up-front kostnad skulle överstiga 

konkurrenternas beräknas konsumenten i längden spara pengar i och med 

investeringen potentiellt kan eliminera andelen vaccin som förstörs av frysning.  

 

UNICEF, som är världens största inköpare av vaccin, betalar 0,2 dollar per dos 

stelkrampsvaccin vid köp av ampuller innehållande 10 doser, ca 5 ml, (UNICEF, 

2013). Detta är ett fryskänsligt vaccin. Låt säga att personal packar 300 ampuller av 

dessa, vilket motsvarar 1500 ml effektiv vaccinvolym, så uppgår väskans innehåll till 

ett värde av 300 dollar. Det vaccin i packningsutrymmet som ligger närmast 

frysklamparna i dagens väskor löper störst risk för frysning då det är lägst temperatur 

där. Ett konservativt antagande är att 5 % av vaccinet i den packade väskan fryser till 

följd att frysklamparna inte konditionerats. Detta skulle då innebära att vaccin för 15 

dollar förstörs. Om detta sker 10 gånger per år förstörs vaccin för 150 dollar om året, 

vilket ungefär motsvarar kostnaden för den framtagna vaccinväskan. Sker detta 

regelbundet under en väskans livstid, vilket är 5 år enligt WHO:s PQS, så blir 

kostnaden för fruset vaccin 750 dollar per fem år och vaccinväska. 

 

Detta är bara de direkta kostnaderna för vaccinet. Nyare vaccin som kommit till 

marknaden är väsentligt dyrare. Slutsatsen är att dagens marknad kanske fokusera för 

mycket på att hålla nere kostnaden för vaccinväskor istället för att sätta in kostnaden i 

ett större perspektiv. Kan vaccinspillet minskas, om än bara några procent, så finns 

pengar att spara. Pengar som skulle kan återinvesteras i verksamheten till att utbilda 

personal och på så vis bygga en hållbar vaccinhantering. 
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Att det finns ekonomiska incitament att förbättra vaccindistributionen genom att 

förhindra att vaccin fryser råder det ingen tvekan om. Det största incitamentet till 

förändring ligger emellertid i risken att barn vaccineras med vaccin som förlorat sin 

potens vilket medför att de ovetande riskerar utsättas för sjukdomar som så enkelt kan 

förebyggas. 

11.4 Vidareutveckling 
Produkten behöver optimeras innan produktion. Tester bör utföras med rätt 

isoleringsmaterial och med rätt frysklampar för att mäta produktens cold life. Väskan 

har utformats för att inte vara låst för till exempel förändringar av isoleringens och 

termosköldarnas tjocklek. Dessa bör optimeras för att minimera materialåtgången 

utefter att balansera de tre faktorerna vikt, pris och cold life.  

 

Så som Gilles Ries berättar i Bilaga D att Dometic är främst intresserade att utveckla 

väskor med lättare material. Den utvecklade väskan väger 2,09 kg utan termosköldar 

och frysklampar. Vikten på väskan är därför redan låg, jämfört med vikten av vaccin, 

termosköldar och frysklampar som funktionen är beroende av. Därför anser 

författaren att det är mer en fråga om att förbättra ergonomin. Det är den subjektiva 

känslan av hur tungt det upplevs att bära väskan som är intressant, inte den faktiska 

tyngden. Därför har det valts att utveckla en bäranordning som möjliggör att bära 

vaccinväskan som ryggsäck på ett bekvämt sätt. Remmarna som utgör 

ryggsäcksfunktionen bör vaderas för att ge ökad komfort. Bärremmarna bör 

kompletteras med vaddering där de ska bäras. På axelremmen ges förslag att använda 

en vadderad split strap för att undvika att remmen skär in i axeln, genom att den 

formar sig bättre genom kroppen. 

 

Om man ska förändra val av material när det kommer till yttre skal och isolering, 

skulle det vara för att öka produktens cold life om det inte är tillräckligt och för att 

minska dess storlek. Som tidigare nämnts i rapporten är storleken beroende av 

frysklamparna. Däremot skulle isoleringen kunna göras tunnare vid användning av 

bättre isolerande material. Att öka vaccinväskans cold life bör göras genom att 

använda bättre isolering, såsom till exempel vakuumplattor som diskuterades i 

produktutvecklingen. Användningen av material med bättre isolerande förmåga ger 

ett val där man antingen kan sänka storleken på väskan eller skapa ett längre cold life. 

Problemet idag är att priset för ett sådant material är för dyrt. Om väskan skulle 

massproduceras skulle väskan inom tid kunna vidareutvecklas för användning av 

bättre isolerande material, då man vid större kvantiteter skulle kunna pressa priset. 

En eventuell enkel låsfunktion för termosköldarna bör undersökas om de behövs för 

användaren. Dessa skulle implementeras i produkten för att minska risken för att de 

tas ut av användaren. Det bör dock understrykas att de bör vara lätt att tas loss utan att 

låsfunktionen går söder då väskan ska rengöras. Låsfunktionen skulle till exempel 

kunna vara någon form av knäppfunktion som gjuts i formen. 

 

PCM-materialet som finns i termosköldarna bör laboreras med. Eventuellt går det att 

optimera produkten genom att minska tjockleken av dessa och genom att ändra 

temperatur då de övergår från flytande till fast fas. Dessutom bör tester genomföras 

utan termosköldar vid botten och lock. Från de tester som genomförts under detta 

projekt visas dem inte vara lika nödvändiga som de längs kanterna. 
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Det bör även diskuteras över om användaren ska någon form av aktiv uppdatering av 

cold life. Vilket kan göras genom att använda sig av någon form av termometer eller 

termokromatiskt tejp. Det förstnämnda diskuterades under projektets gång men 

ansågs vara dels för dyrt men även försvåra tillverkningsprocessen. 

11.5 Utvärdering av projektet 
Ett Gant-schema skapades vid projektets början. Schemat är bra för att få förståelse 

för tid och för att enkelt kunna se i vilken ordning aktiviteter ska genomföras. Detta 

var dock ett tydligt fall där traditionell projektledning som denna där man lägger 

mycket tid för planering i början, inte kom helt till sin rätt då arbetet faktiskt skulle 

utföras, då många förutsättningar förändrades under projektets gång. Vilket är en 

nackdel vid användande av till exempel ett Gant-schema. Den ursprungliga 

tidsåtgången och de problem som uppkom under projektet var svåra att förutspå. I 

detta projekt borde nätverksplanering utförts där den kritiska linjen för projektet 

skulle hittats. Detta för att kunna se vilka aktiviteter som kunde dra ut på tiden. 

Dessutom borde en miniriskanalys ha skapats för att få överblick över vilka risker 

som var sannolika att uppkomma under projektet och för att få förståelse för vilken 

konsekvens de skulle få om de skulle inträffa. Genom att skapa åtgärder för de risker 

som projektet.  

 

Etablering av kontakter, insamling av information, att få termosköldar tillverkade och 

tillverkning av slutprototypen tog längre tid än planerat. Vaccinväskan hann ej 

optimeras efter testresultaten av den första prototypen och det ifrågasätts i efterhand 

att testerna borde genomförts med slutprototyp. Främst då slutprotypen är tätad i 

skarvarna och då locket har en försänkning vilket minskar insläppet av varm luft i 

öppningen. Detta skulle gett ett verkligare resultat av testerna. Detta berodde på att 

termosköldarna kom månader efter beställning vilket i slutändan påverkade projektets 

resultat att nå realitet gällande produktens cold life. Därför vad det även svårt att säga 

hur produktförslaget i slutändan bör vidareutvecklas för optimera just cold life. 

 

Avslutningsvis rekommenderas det starkt att använda SCRUM för planering i projekt 

likt denna. På så sätt kan man förändra projektet på ett mer strukturerat sätt och vara 

mer flexibel till verkligheten då projektet delas upp i kortare sprintar. I början av 

varje sprint planeras vad som ska göras inom denna(de med hög prioritet). I slutet ska 

aktiviteterna vara slutförda och utvärderade. Detta användes i slutfasen av projektet. 

Ett sådant arbetssätt genom hela projektet tror författarna skulle effektivisera arbetet 

och lett till ett ännu bättre resultat. 

12. Författarens rekommendationer 
Dagens kylkedja, men framförallt the last mile transportation, har studerats noggrant 

under projektet. Då det anses av författarna att det finns hål inom området lämnas 

därför synpunkter på WHO:s certifiering och vilka studier som behöver göras inom 

området. 

12.1 Utvärdering av WHO:s PQS 
Enligt WHO:s PQS punkt 4.12 lämnas ansvaret över till köparen av vaccinväskan för 

att utbilda sin personal gällande rätt handhavande av frysklamparna och hanteringen 

av att vaccin förstörs på grund av att vaccin fryser. Då det finns tydliga problem i 

kylkedjan inom denna punkt ifrågasätts PQS:n. Det bör istället ställas krav hos 

tillverkaren om att förhindra att vaccin fryser vid användning av frysklampar.  
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Författarna ifrågasätter även frågan om ampullhållarnas placering rådande punkt 

4.2.11. Där står det att ampullhållarna bör placeras under locket men ovanför 

vaccinutrymmet. Vaccinhållaren ska även sluta hela öppningen så cold life 

maximeras för väskan. Författaren anser att dessa bör placeras ovanför locket. Detta 

för att få användaren att hålla väskan stängd och på så sätt maximera cold life. 

12.2 Framtida studier inom området 
Idag genomförs det studier där det diskuteras hur vaccin förstörs och vad som kan 

vara orsaken. Istället för att lägga ansvaret på vårdarbetarna så bör studier 

genomföras på hur vaccinväskor används i verkligheten. Detta för att skapa förståelse 

för hur man genom design kan underlätta arbetet för vårdpersonalen. Av de rapporter 

som studerats vid detta projekt har inga sådana hittats.  
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Figur och tabellförteckning 
Här presenteras de figurer och tabeller som inhämtats under arbetet: 

Tabell 2  Översikt över de frysklampar som är standard i dagens frysklampar. 

http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_e005_ip01_2.pdf?

ua=1 

(Hämtad 2014.03.05) 

 

Figur 4 Ampullernas storlek i förhållande till en hand. 

http://wgbhnews.org/post/boston-declares-public-health-emergency-amid-fast-

spreading-flu 

(Hämtad 2014.04.10) 

Figur 7 Bilden visar en av de tre standardfrysklamparna som beskrivningen 

utgår ifrån. 

http://unicefinnovation.org/projects/last-mile 

(Hämtad 2014.03.10) 

 

Figur 8 Typiskt utseende för en vaccinväska idag. Sluten till vänster och hur 

den kan se ut packad till höger. 

Till vänster: http://trade.indiamart.com/details.mp?offer=1671700 

(Hämtad 2014.03.24) 

Till höger: http://www.unicef.ca/fr/category/geographic-region/sub-saharan-africa 

(Hämtad 2014.03.24) 

 

Figur 9 Heatmarkers som sitter fast på vaccinampullerna visas till vänster. Till 

höger visas hur materialet ändrar färg på grund av värmeexponeringen. 

http://www.path.org/our-work/vaccine-delivery.php 

(Hämtad 2014.02.09) 

 

Figur 10  Cold chain monitor. 

http://www.rho.org/files/rb3/Immunization_Practice_Module_3_Cold_Chain_WHO_

2004.pdf 

(Hämtad 2014.03.23) 

 

Figur 11  Freeze watch. Bilden till vänster har inte utsatts för låga temperatur, 

detta har däremot bilden till höger. 

http://www.rho.org/files/rb3/Immunization_Practice_Module_3_Cold_Chain_WHO_

2004.pdf 

(Hämtad 2014.03.23) 

 

Figur 12  Vaccinväska innehållande fyra frysklampar och PCM-linern. 

http://www.path.org/publications/files/TS_update_vac_carrier.pdf 

(Hämtad 2014.03.17) 

 

Figur 18 Standardfrysklamp certifierad av WHO som typ 3. 

http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_e005_003_jlhy_co

olantpack_04l.pdf?ua=1 

(Hämtad 2014.05.10) 
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Figur 34  Persona som är en tänkt användare av det utvecklade produktförslaget. 

http://inspiredgifts.unicefusa.org/gifts/bicycle 

(Hämtad 2014.04.10) 

 

Figur 38 På detta vis kan en pot-in-pot se ut. 

http://www.taringa.net/posts/info/14749185/Refrigera-Alimentos-Sin-Usar-

Electricidad.html 

(Hämtad 2014.03.02) 

 

Figur 41 Termisk konduktivitets och densitetsdiagram.Låg termisk densitet 

Skapad i CES Edupack 

(Hämtad 2014.04.04) 

 

Figur 42 Pris- och densitetsdiagram. Lågt pris och låg densitet eftersträvas 

Skapad i CES Edupack 

(Hämtad 2014.04.04) 

 

Övriga bilder är skapade av och tillhör Viktor Tillqvist och Viktor Sandqvist.  
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Bilaga A - Temperaturkänslighet för vaccin 
 

Denna bilaga visar temperaturkänsligheten alla vaccin som undersökts av WHO i 

samarbete med PATH.  
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Varje bubbla i diagrammet visar den genomsnittliga eller representativa frys-

värmekänsligheten för den typ av vaccin som anges. Vaccin av samma typ men från 

olika tillverkare kan variera i stabilitet och därmed vara olika frys-värmekänsliga. I 

diagrammet delas vaccinen in i tre grupper freeze dried (frystorkade), Liquid no 

adjuvant (Flytande utan adjuvant) och Liquid with alum adjuvants (flytande med 

adjuvant). Alum adjuvanter är en grupp hjälpmedel bestående av aluminiumsalter. 

Dessa tillsätts för att öka immunsystemets respons. De slutsatser som kan dras av 

diagrammet är att vaccin med alum adjuvat och inaktiverade vaccin står för 

majoriteten av de fryskänsliga vaccinen.       

 

 
 

Källa: 

WHO och PATH  

http://www.technet-21.org/index.php/resources/documents/doc_details/1719-

temperature-sensitivity-of-vaccines 

Uppdaterad: 2013-08-05  

Hämtad: 2014-02-20 

  

http://www.technet-21.org/index.php/resources/documents/doc_details/1719-temperature-sensitivity-of-vaccines
http://www.technet-21.org/index.php/resources/documents/doc_details/1719-temperature-sensitivity-of-vaccines
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Bilaga B - State of the art 
State of the art behandlar sig till den bästa teknik som finns på marknaden. I denna 

bilaga presenteras de bästa väskorna som finns i kategorierna long range och short 

range.  
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                         Företag 

Modell 

Model 

AOV International 

AVC-44 

Dometic SARL 

RCW4 

AOV International 

AVC-24 

Coldpack  

Antifreeze 

Backpack 7ltD  

Utseende 

 
 

  

Vaccin lagringskapacitet 

(l) 

1,6 3 0,86 3 

Vikt laddad fullt (kg) 4,2 7,6 2,0 7,7 

Vikt tom (kg) 2,2 3,3 1,0 1,2 

Extern ytmaterial  Polyeten Polyeten Polyeten Vävd polyester 

600D 

Intern fodermaterial Polysteren Polyeten Polystyren Aluminiumväska 

Isoleringsmaterial Polyuretan Polyuretanskum med 

cyklopentan 

Polyuretan Airliner ® 

Isoleringstjocklek (mm) 34/40 25 20/25 34 

Extern dimensionerna  

(H x B x D cm) 

30x25x25 30x37x29 18.5x21x14.5 38x27x26 

Invändiga mått 

(H x B x D cm) 

22x16.5x16.5 19x26x16 12x16.8x9.8 34x19x20 

Utrymme för vaccin 

(H x B x D cm) 

16x10x10 16x20x10 5.3x16.8x9.8 34x19x5 

Lock typ & infästningar Flyttbar Gångjärn Flyttbar Självhäftande 

remsor 

Antal kylklampar 4 7 2 10 

Kylklampar medföljer 4 7 2 0 

Kylklampstyp (l) 0,4 1 x 0.6 l (E5/09) + 6 

x 0.3 l (E5/08) 

0,4 E05 8 av 0.6 l & 2 

av 0.4 l 

Robusthet i falltest: 

Beslag/hölje 

4/3 3/4 4/3 3/5 

Cold life utan öppning 

(h) 

40,5 25,7 14 31 

Fraktvikt(kg)/fraktvoly

m(  ) 

20/0,18 4,5/0,034 14/0,09 1,4/0,0480 

Pris ($)** 8,15 182 3,60 16,95 

**Priset gäller för en vaccinväska, lägre pris ger vid större beställning. 

Källa: http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pis_e4/en/ 

  

http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pis_e4/en/
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Bilaga C - Intervju Gregory Kiluva (UNICEF) 
Intervjun sker via Skype . Gregory Kiluva då intervju sker teknisk specialist på 

UNICEF. Syftet var att få UNICEF syn på handhavandet av vaccinväskor och varför 

vaccin förstörs. 

 

Datumet för intervjun är 27.03.2014.  



7 

 

 

What is your role at UNICEF? 

Cold chain division, technical specialist, UNCIEF. Dealing with coordinate carriers, 

boxes, refrigerators and almost other cold chain products. 

 

What are the biggest problems with the last mile transportation vaccine carrier? 

Depends on location. The problem occurs in outreach session to remote location 

areas. The vaccine has to be stored at two to eight degrees, the whole distance from 

health center to vaccination area, maintain many challenges. On one hand that is an 

potential of freezing risk due to the use of frozen ice packs. On the other hand there is 

a risk that the temperature in the carrier becomes to high, especially during the 

vaccination campaign when the carrier needs to be open for vaccination. The 

transportation of unused vaccine from the immunization back to the health center is a 

part when maintain low temperature is the biggest challenge. 

 

How many vaccine vials are destroyed during this stage? 

That is a very sensitive question, which contains private information. Studies have to 

been done. However countries are reluctant to share this information because their 

waste of vaccine is costly. Studies have been done in countries, which are willing to 

share this information in order to locate the problem and wastage rate.  

 

Which is the biggest problem, freezing or heat? 

We are getting more stable vaccines, which can withstand higher temperatures. WHO 

has pre qualification standard that dictates the cold life of the vaccine carrier. 

However this requirement is based on lab testing when the carrier is closed. In the 

field, this not reflects the real situation. Obviously the carrier has to be open during 

the immunization session, which will increase the temperature in the carrier. This 

poses a problem with to high temperature when transporting the unused vaccine from 

the immunization area back to the health center. Having said that different vaccines 

react different to high temperatures. When you got TT(Tetanus toxoid) for instance, 

the vaccine can remain potent for example in your pocket for two days. If you do this 

to OPV oral polio, it looses its potency. I talk of out reach areas. Let me specifically 

talk about Africa, that’s where I come from and I been doing immunization 

campaigns. The health worker who plan on an out reach session, probably 70 km 

away with no services or good roads, so it takes time. By the time get to the out 

reach, which could be a market place which are likely to gather the children, this 

takes time. When they get there, they are allowed to open the carrier and carry out the 

immunization. And then going back to the health center, obviously the whole process 

will take more then 3  hours. The vaccine that hasn’t been use has to be discarded 

because they have exceeded the recommended storing temperature. The VVM is a 

god indicator if you can use the vaccine. 

You have to use ice packs to keep the cold life, but now they are talking about cold 

packs. What happens if you use cold packs? The vaccine doesn’t freeze. If vaccine is 

exposed to under 0.5 degrees for one hour, the risk of loosing potency is very high. 

But the use of cold packs will shorten the cold life. So you see it’s a balancing act. 

The role of thumb is using cold packs shortens the cold life with 50% compared to 

using ice packs. 

The optimal situation will be to transport freeze sensitive vaccines in one carrier with 

cold packs and other none freeze sensitive vaccines in with ice packs. But that is an 
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luxury which often doesn’t exist. So the result are that all different vaccines is 

transported in the same carrier. 

 

How do the practices of conditioning icepacks works today? 

Loading carriers is only a small part of the health workers tasks. Common sense 

dictate that you freeze ice packs then you condition them. That is a luxury we haven’t 

seen in the field. Another thing is that conditioning is vaguely described in education. 

The descriptions how to carry out the conditioning varies from person to person. 

 

What would you say is the biggest lack of knowledge among health workers 

regarding last mile transportation? 

I would say the health workers are very much aware about what they are supposed to 

do. However, there are so many competing priorities and the health workers don’t 

have the luxury to focus on only one task. 

 

What is your view on using PCM material to minimize the risk of freezing vaccines? 

That is very interesting, I’ve been advocating this for years. We are calling that 

innovation here and one of my technical assistants is working on how to get this into 

the industry.  It will be a very important area to get into. That’s great! 

We have found two ways of implementing this. Either replacing the icepack with 

PCM-packs or to keep the existing system with icepacks and use PCM-material as a 

barrier between the icepacks and the vaccine. What are your thoughts on these two 

alternatives? 

There will be implication with filling icepacks with PCM. If you prefill the pack 

before delivering the to the costumer the weight that has to be transported is an issue. 

This increased cost of transportation can be motivated if the PCM –pack reduce the 

amount of wasted vaccines due to freezing. Then there is also an issue of reeducating 

health workers on how to fill the new PCM-packs and it’s also a question of whether 

it will be done at all. There is a big risk that people will handle the new PCM packs 

the same way they’ve been handling ice packs, for example poring the PCM out and 

refilling with water. 

 

What is your view on the PATH PCM liner project? 

The issue with using this type of approach is that there are a number of different 

vaccine carriers that are being used and all of them have different shape. It’s hard to 

make a liner box that fits in all of them.  

 

How many vials are transported in a typical last mile transportation? 

This is different from location to location.  

 

Weight of the carrier, is that a problem? 

It is different depending of means of transportation and area. We had a problem in 

china where the health workers had difficulties opening the vaccine carrier and 

therefore wanted a different model.  

 

Do you know which label and model?  

I don’t want this to be quoted on this and will therefore decline to answer this 

question. 
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What’s your view on that it isn’t any qualification stated about freezing in 

WHO:s PQS? 

If you read carefully, the WHO:s PQS says that if the carrier is exposed to -20 

degrees, it must maintain 5 degrees. But when is hot outside it has to be 5 degrees 

inside as well. It doesn’t talk so much about preventing the freezing caused of ice 

packs. It is a little bit silent on that. 

 

 

How big is the freezing problem? 

It’s hard to give a direct answer to that. Practices in the immunization programs differ 

from country to country. From what we have seen and the documents we’ve read it’s 

hard to say how big amount of the vaccine being damaged of freezing.  

 

How much vaccine is being destroyed? 

It’s hard to say. 
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Bilaga D - Frågor Gilles Ries (Dometic) 
I denna bilaga presenteras den frågenkät som besvarades av Gilles Ries som är 

Technical Manager på Medical Division, Dometic. Företaget är en ledande tillverkare 

av produkter till kylkedjan. Syftet var att få en tillverkares syn på handhavandet av 

vaccinväskor och varför vaccin förstörs. 

 

Frågenkäten kom besvarad via mail: 04.04.2014 
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What requirement do you have developing vaccine carriers, except for WHO 

demands for certification?  

The “bible” for the development of a vaccine carrier is the WHO PQS guideline, as 

without this approval, the sales is impossible. The second important input comes 

from people in the “field”, using the containers regularly for their work. Mostly, these 

are people working for EPI. 

 

What is your main resource of product feedback? (User or customer feedback 

etc) 

As mentioned above, it is the users themselves. There is no other form of feedback 

for manufacturers today in the cold chain. 

 

Do you sell most of short or long range vaccine carriers? 

Most of them are long range. 

 

What problems with the carrier do you se within the last mile transportation? 

As we really talk about carriers, the most important aspect for the user ( who is the 

carrier ) is the weight. The lighter the better, but generally if a container is light, is 

has less cold life than the heavier ones ( that have better insultation ). 

  

What do you want to change? 

Going for light weight technologies that are cost effective. A huge problem today is 

cheap competition and copies. People do not want to spend more money then 

absolutely necessary. 

 

Is it any difficulties to change (replacement of icepacks or system for example)? 

I don’t understand this question correctly. 

 

Do you have any main area of improvement for the vaccine carrier that you are 

working on? 

Not in the moment. 

 

What’s your view on the freezing problem? And have you made any attempts to 

solve the problem? 

This problem is due to wrong use of ice packs. Ice packs that come right out of the 

freezer and into the carrier, will freeze the vaccines. If however, they are left for 5 

mins on a desk, and the loaded into the container, the risk is gone. Secondly, people 

do not arrange the packs as per the manufacturers instruction so that there is no gap 

between vaccines and ice packs. Most of the boxes have no loading and packing 

instruction, and this also contributed to the problem.  The global idea of WHO is that 

the cold chain will be released during the last mile, so that no more ice packs would 

be necessary. Another solution will be boxes with fixed spaces for the ice packs and 

the vaccines. 

 

Are you working with any new material, such as PCM or other? 

All of our carriers are used for blood products as well. All of them are available with 

different PCM ( -32°C , +4°C, +22°C, +37°C) 
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Regarding your PCM cold pack. How do you think it works? 

PCM are a good solution where high temperature stability is necessary. They are 

however not as good when it comes to cold life. A problem in the cold chain is they 

are too expensive, and not available everywhere.  

 

How has the market respond to the PCM cold pack? 

The PCM are sold only in developed countries that have the right freezers to 

condition them! But even here, most people prefer (water) ice packs. 
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Bilaga E - Nancy Muller (PATH) 
Denna bilaga presenterar de frågor som besvaras via mail av Nancy Muller, Program 

Officer på PATH. Syftet var att få svar på hur deras tester i Vietnam gick gällande 

deras PCM-liner de utvecklat. 

 

Datum då mailet tas emot: 08.04.2014 
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My role on the team is to represent the public health impact so I’ve copied my 

colleagues in case they have any additional comments. See my responses below. 

 

We have some questions regarding the PCM liner that we read about on your 

homepage: http://sites.path.org/vxtechnews/2012/05/vaccine-carrier/. 

 

What results have you seen from the evaluation of the liner in Vietnam? Have 

you seen any decreased in the percentage of freeze-damaged vaccine? 

The Vietnam study was only able to test one carrier in field use so results are 

limited. We sent several carriers with PCM liners, but being prototypes, the liners 

either cracked or leaked PCM in transit. However, the one carrier with PCM liner 

successfully prevented vaccine freezing over a period of several months in field use. 

See attached summary. 

 

Has the PCM liner made conditioning of ice packs redundant?  

Yes, if this approach is proven to work. One of the field challenges we’re 

considering, however, relates to training issues during introduction of freeze-

prevention carriers that do not require ice pack conditioning while older carriers are 

still in use which do still require conditioning. 

 

What kind of phase change material is used in the liner, how thick and is there 

an estimated cost per unit? 

We have identified multiple PCMs that meet our specs but used PureTemp 4. 

 

Have you made any progress in regard to design since being awarded the Gran 

Challenges Explorations grant? 

We haven’t been able to focus much on our P M approach as our grant from the 

Gates Foundation is to advance multiple approaches and get at least one product to 

market, rather than to advance the PCM liner concept that we had  been working 

on.  However, we have shown that we can prevent freezing with -25C ice packs, the 

new WHO PQS requirement. 

 

How has the industry responded to the project?  

Quite well – several manufacturers have submitted concepts. 

 

Do you think PCM as freeze protection will reach the market? 

Hopefully!  One of our concerns is in ensuring the PCM is encased in ways that 

prevents leaks and punctures. In the previous grant, we were working towards a 

design that is fixed to the carrier to prevent inadvertent freezing of the PCM by 

placing removable packs in a freezer. However, the ideal solution would be one that 

can be retrofitted into existing carriers since there are many hundreds of thousands of 

them in the field. You will note that the current WHO PQS test requirements are that 

ice packs are frozen to -25C. This requires a bit more PCM, increasing the weight and 

reducing vaccine storage capacity. All trade-offs that have to be accommodated. 
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Bilaga F – QFD 
Quality Function Deployment (QFD) är en metod för att omvandla för att omvandla 

användarkrav till design- och teknikmässiga mål. Denna utvecklas genom att 

identifiera vilka kunderna är och vad de vill ha. Vad de vill viktas (1-5) beroende på 

önskemålets efterfrågan. Hur konkurrenternas kvalitéer uppskatas (1-5) därefter mot 

hur väl de uppfyller kundönskemålen. Hur produkten ska lösa kundönskemålen ställs 

upp i mätbara egenskaper. Därefter jämförs produktens mätbara egenskaper om de 

eventuellt påverkar varandra negativt eller positivt. Dessa mäts sedan hur pass väll de 

löser kundönskemålen(1, 3, 9). Vikten av kundönskemålen multipliceras med hur de 

uppfylls för att få ett värde på hur pass väl de kan lösas (Teknisk vikt). Den tekniska 

vikten summeras för alla kolumner. Den relativa vikten skapas för att få en bra 

överblick på de egenskaper som på bästa sätt bemöter kundens behöv. Vid projektets 

slut sätts den egna produkten in i matrisen för att få förståelse för dess styrkor och 

svagheter. Se sista sidan på dokumentet för QFD.   
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Bilaga G – Kravspecifikation 
Kravspecifikationen har i uppgift att tydligt specificera de krav och önskemål som 

ställs på produkten. Denna används som ett styrdokument för hur produkten ska 

utformas. Under produktutvecklingen kontrolleras att dessa uppfylls. 

Kravspecifikationen är utformad utifrån WHO:s PQS, State of the Art, QFD samt 

brukarstudien.  
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Krav 

 Eliminera risk för frysning av vaccin vid transport. 

 Produktens livstid ska vara fem år förutsatt att den används rätt. 

 Ha packningsvolym på 1-5 liter.  

 Väskan ska hålla en temperatur mellan 1-10 grader Celsius över 30 timmar. 

 Tiden produkten uppfyller ovanstående punkt ska vara uppmätt. 

 Max vikt, inkl. kylelement: 7 kg för short range och 8 kg för long range. 

 Produkten ska i huvudsak ha rektangulär form. 

 Produkten ska vara sluten vid transport. 

 Om gångjärn används, ska dessa vara helt underhållsfria. 

 Om gångjärn används, ska dessa placeras så de ej riskeras skadas vid 

transport. 

 Vaccinet ska vertikalt kunna tas ut över hela sin bottenarea. 

 Fullt packad produkt ska ej öppnas eller förlora sina funktioner vid fall från en 

meter. 

 Produkten ska ej kunna öppnas oavsiktligt. 

 Produkten ska kunna staplas flera på varandra. 

 Botten av produkten måste kunna motstå upprepade släpningar mot grovt 

underlag.  

 Produkten måste bära permanent fixerade etiketter som ska vara läsbara hela 

produktens livstid. 

 Texten på etiketter ska skrivas på det språk som är FN-språk som är mest 

lämpligt för geografiska området. 

 Produktens material måste motstå desinficering och rostbildning. 

 Produktens ytmaterial ska vara vattentätt och UV-resistent. 

 Miljövänligt isoleringsmaterial måste användas. 

 Produkten ska vara kompatibel med någon av de fyra standardfrysklamparna 

som används idag i systemet. 

 Storlek av vaccinförvaringsutrymme ska vara anpassat för att kommendera 

vaccinampuller upp till ett innehållande av 50 doser. 

 Produkten måste vara designad så den enkelt kan fastspännas upprätt på 

pakethållaren av en cykel eller lätt motorcykel. 

 Produkten måste vara utformad på ett sådant sett att de bekvämt kan bäras 

fullastade i flera timmar av män eller kvinnor i traditionella kläder. 

 Väskan ska kunna bäras som ryggsäck. 

 Bärremmar ska vara justerbara. 

 Frysklampar ska inte behöva konditioneras innan de packas i väskan. 

 Termosköldarna ska vara enkla att byta ut om de går sönder. 

 Termosköldarna ska vara skyddade mot punktering. 

 Packningsinstruktioner ska följa med väskan. 

 Packningsutrymmet ska kunna nås då locket öppnas i ett moment. 
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Önskemål 

 Minska risk för handhavandefel jämfört med dagens kylväskor. 

 Väskan ska medge att minst en ampull ska kunna hållas upprätt vid 

vaccination. 

 Frysklampar ska vara enklare att ta ur väskan än PCM-plattor. 

 Väskans utformning ska förhindra att PCM-plattor glöms vid packning.  

 Produkten ska vara lätt att rengöra. 

 Produktens material bör vara miljövänligt (krav för isolering). 

 Minimera fraktvolym av produkt till kund utan att de tas vid skada. 

 Utformning av locket ska främja att väskan försluts omedelbart efter att 

vaccin har tagits ut för vaccinering. 
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Bilaga H - Morfologisk matris 
En Morfologisk Matris skapas för att rita upp delfunktioner och generera olika och 

nya lösningar på respektive delfunktion. Som första steg bestämdes de nödvändiga 

delfunktionerna: När dessa är definierade genereras olika lösningar till varje 

delfunktion. De olika besluten genererar nya delfunktioner som behöver lösas. 

Slutligen kan ett eller flera koncept skapas av olika kombinationer av lösningar. 
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Funktion Lösning 
Kyla vaccin Cyklisk Icke-cyklisk 

Frys-

klampar 

Kyl- 

klampar 

PCM-

Klampar 

Kemisk Pot-in-pot  Batteridriven kylning Direkt 

soldrivning 

kylning 

Indirekt 

soldriven kylning 

Isolera mot 

omgivning 

Polystyren Polyurutan Fiberglas Vakuumplattor Cellulosa 

Ska packas med 

vaccinampuller 

Packas ovanfrån Packas från sidan Packas från botten   

Transporteras till 

fots 

Handtag Ryggsäck Axelrem Dra på hjul  

Fästas och 

transporteras på 

fordon 

Remmar Låsfunktion    

Skydda vaccin mot 

frysning 

Luftficka  Isolera vaccinet Formlåsning för frysklamp PCM-väggar PCM-väggar 

Staplas flera på 

varandra 

     

Hålla PCM-väggar 

på plats 

Klossar i botten Fjäderfunktion Ficka på isklamp Utanpåliggande list Skåra i väska Integrerad ficka i väska 

Få rum med 

frysklampar 

Integrera i väska Helt lös i väska Skåra i väska Lister Fack 

Försluta låda Löst lock Lock med mindre lock för uttag av vaccin Lock med gångjärn   

Låsa lock Knäppfunktion ”Fiskelådalås” Kardborreband Glidlås Med magneter 

Vara ett ställ för 

öppen vaccinampull 

under vaccinsession 

Cylindrisk hål unsida Olika storlekar på cylindriska hål utsida Ställ på insidan av locket Äggformat hål  
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Bilaga I – Mindmap: Förhindra frysrisk 
Ett flertal mindmaps genomförs under produktutvecklingen för att skapa en bild över 

de krav och önskemål som ställs på produkten. Denna bilaga presenterar den 

mindmap som genomförs för att förhindra frysrisken, vilket ger stor betydelse för att 

lösa uppgiften.  
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Bilaga J – Skisser som gjorts under produktutveckling 
I denna bilaga presenteras en del av de skisser som görs under produktutvecklingen. 

Dessa har vart till god hjälp för att kommunicera idéer och för att skapa realitet över 

de tankar som sker under produktutvecklingen. 
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Bilaga K – Samtliga resultat av tester i klimatkammare 
Tester genomförs i klimatkammaren för att se resultatet av att använda PCM-material 

som termosköld. Tanken är också att de ska ge en god uppfattning gällande cold life.  

Då prototypen som användes vid testerna läckte ges en sämre uppfattning gällande 

dess cold life. Bilder på prototypen då tester genomförs visas i denna bilaga. Däremot 

visas att PCM-klamparna eliminerar frysrisken. Tanken var att kunna optimera 

isoleringens och PCM-materialets tjocklek. Då PCM-material kom lång tid efter 

beställning hann detta ej genomföras innan projektets slut. 
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Väskan isoleras av 6 delar polyuretan med 3 cm tjocklek. Termosköldarna fästs i 

prototypen, vatten läggs i en behållare (5 % av prototypens packningsutrymme). 

Denna läggs i väskan tillsammans med 12 stycken 0,2 liters frysklampar. Då det även 

är 12 stycken isklampar med 0,2 liter vatten istället för 6 stycken med 0,4 liter, 

påverkas prototypens cold life negativt. 

 

 
 

Prototypens lock passar ej prototypen perfekt därför sker det läckage vid testerna. Att 

lådan även är limmad av flera delar påverkar även resultatet. Silvertejp används för 

att sluta dessa hålrum för att få större realitet vid testerna. Till följd av läckage är det 

svårt att dra slutsatser över prototypens cold life.  
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Inför test 1 ställs klimatlabbet in på 43° C. Väskan finns står i klimatlabbet tills 

temperaturen har överstigit 10°C i väskan. Samtliga resultat från test 1 presenteras i 
figuren nedan. 

Figur  Test av prototyp i 43° C omgivningstemperatur. t_7 är fäst på 

bottenplattan, t_15 och t_16 på vattenbehållaren. 
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Test 2 visar resultat av prototypen utan temosköldar vid omgivningstemperatur 10   C. 
Samtliga resultat från test 2 presenteras i figuren nedan. 

 

 
 

Figur  Test av prototyp utan termosköldar i 10° C omgivningstemperatur. t_7 

är fäst på botten, t_14 och t_15 är fästa på vattenhållaren. 
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Test 3 visar resultatet av användan av termosköldar vid omgivningstemperatur       . 

Samtliga resultat från test 3 presenteras i figuren nedan. 
 

 

Figur  Test av prototyp med termosköldar i 10° C omgivningstemperatur. t_7 

är fäst på botten, t_14 och t_15 är fästa på vattenhållaren. 

 

 



Produktegenskaper

Kundöskemål

1 4 2 4 1 5 3

2 3 4 2 4 1 4

3 2 3 4 2 5 2

4 5 5 1 1 1 1

5 2 2 3 1 4 4

6 3 4 4 4 4 3

7 5 ? 5 3 2 4

8 3 3 3 3 3 1

9 1 2 3 2 4 5

10 4 2 3 2 4 5

11 3 5 3 3 3 4

12 3 5 2 2 2 4

13 2 3 3 3 3 2

14 4 3 4 4 4 4

15 2 2 3 1 4 5

16 5 5 3 3 3 3

17 4 3 3 3 3 2

18 3 3 4 4 4 3

1,8 18,7 8,4 11,7Relativ vikt (%) 12,4 8,5 8,1 7,5 6,9 5,7 5,1 5,3

45 15 159 71 99

Lätt att genomföra vaccinseccion

Lätt att transportera med fordon

Låg fraktvikt

Lågt produktpris 

●

Liten fraktvolym

Temperaturjämnhet för vaccin

Låg vikt fullt packad 

Låg vikt tom (utan frysklampar)

Robust

Långt coldlife

Teknisk Vikt   105 72 69 64 59 48 43

○

Målvärden (enhet) ? W

Lätt att rengöra

●

2 st

●

▽ ○ ●
7 kg

Konkurrensjämförelse

Medium samband (=3)○
Svagt samband (=1)▽
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Snabb att packa

Starkt samband (=9)●
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Förhindra att vaccin fryser

Lite underhåll
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Har ej idenifierats

Rymma mycket vaccin

Lätt att lyfta med två armar

Högre än

Lägre än

Målvärde

V
ik

t

Lätt att stapla på varandra

x

?

Bekväm att bära


